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สารจากคณบดี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพือ่สังคม” The 5th Nation Science and Technology Conference (NSCIC 2020) ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  การด าเนินงานในครั้งนี้  เครือข่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยเนื่องจากเป็นพันธกิจ

หลักส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องเป็นผู้สร้างผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีการ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เห็นได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจ าเป็นที่

ต้องได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาในอนาคตและการน าไปบูรณาการกลับสู่ชุมชนและสังคมซึ่งนับว่าเป็น

สิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ

พิจารณาบทความ การวิพากษ์บทความวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะคณะกรรมการ

ด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการที่ได้ร่วมผนึกก าลังในการจัดงานอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณผู้สนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินโครงการครั้งนี้ 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ) 

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ค าน า 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 
เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายฯ ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภเก็ต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและน าไปใช้งานจริงสู่สังคม  

  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดการประชุม
วิชาการฯ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภายในและนอกเครือข่ายน า
ผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช โดยมีการแลกเปลี่ยนผลงาน ประสบการณ์ในการท าวิจัย ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่าง ๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและท้องถิ่นต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฉบับนี้ประกอบด้วย บทความฉบับเต็มจากผลงานวิจัยในสาขา 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเรียงตามล าดับ
ในก าหนดการน าเสนอในวันท่ี 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งเป็นการน าเสนอในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ตามล าดับ 

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ส าเรจ็ลลุ่วงไดด้้วยดีจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
ขอขอบคุณนักวิจัย คณะท างาน ตลอดจนผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยที่ใหก้ารสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับน้ีคงอ านวยประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจตามสมควร 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2563 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

The 5th National Science and Technology Conference (NSCIC 2020) 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการ

สอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ผ่านมาเครือข่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนางานวิจัยเนื่องจากเป็นพันธกิจหลักส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเป็นผู้สร้างผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เห็นได้จาก

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษาที่มีการพั ฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังภายในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจ าเป็นท่ีต้องได้รับ

การเผยแพร่เพื่อน าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาในอนาคตและการน าไปบูรณาการกลับสู่ชุมชนและสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ.รวมถึงสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันการวิจัยที่สามารถ

ถ่ายทอดและน าไปใช้งานจริง 

 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยทั้งในและนอก

เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมเครือข่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เป็น

ผู้ด าเนินการในการจัดประชุมวิชาการฯ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภา คใต้ โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ น าผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมกัน

เรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเวทีวิชาการในระดับชาติครั้งนี้ ให้การวิจัยทั้งหมดเป็นค าตอบของโจทย์

วิจัยหลักของชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับอุดมศึกษา

และเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพื่อน าเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการเพื่อน าไปบูรณาการสู่

ท้องถิ่นและสังคม 

เป้าหมาย 
1. น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการ

บรรยาย และโปสเตอร์ จ านวน 100 เรื่อง 
2. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 200 คน ทั้งภายใน

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายนอก 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
วันเวลาและสถานที่จัดประชุม 
  วันท่ี 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ต าบล
ถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ 

1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote speaker) : 2 keynote  
2. การน าเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) 
3. การน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
4. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย (Research exhibitions 

สาขาการน าเสนอผลงานวิชาการ 6 session 

1. วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / เกษตรศาสตร์ 
4. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดการรับบทความวิจัย 

ก าหนดการ วันที ่

เปิดรับบทความวิจัย  1 พฤศจิกายน 2562  – 10 มกราคม 2563 

ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  20 มกราคม 2563  

นักวิจัยปรับปรุงและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์  2 - 31  มกราคม  2563  

ลงทะเบียนและช าระเงินส าหรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  2 – 31 มกราคม 2563  

วันประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน  6 – 7 กุมภาพันธ์  2563  

 

การส่งบทความ 

 บทความวิจัยทีน่ าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นบทความที่สมบูรณ์แล้ว ความยาวประมาณ 

6 – 8 หน้า ขนาดกระดาษ A4 จัดท าตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการก าหนดไว้ โดยลงทะเบียนและส่ง

บ ท ค ว า ม ฉ บั บ เ ต็ ม เ ป็ น ไ ฟ ล์ รู ป แ บ บ  . doc ห รื อ  . docx ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ส่ ง บ ท ค ว า ม ไ ด้ ท า ง  

http://scitech.rmutsv.ac.th/nscic2020/ (ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์)  

 

หมายเหตุ : ผลงานวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ(Paper 

review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceedings ของการประชุมและส่งให้เจ้าของผลงานวิจัยในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ http://scitech.rmutsv.ac.th/nscic2020/ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เครือข่าย ฯ มีเวทีในการประชุมทางวิชาการส าหรับเผยแพร่งานวิจัยทั้งส าหรับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง        

2. นักศึกษา อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทความวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ  

 

  

http://scitech.rmutsv.ac.th/nscic2020/
http://scitech.rmutsv.ac.th/nscic2020/
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร.สมใจ จันทร์อุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

รองศาสตราจารย์. ดร.นิรันดร มาแทน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  

ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร ์

ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร.จริวัฒน์ แท่นทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ดร.จไุรรตัน์ พุทธรักษ ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ส านักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จนัทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรตัน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บญุเกิด คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวลัย์ คณิตชัยเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พริมา พิรยิางกูร คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ลิม้สุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร บญุทรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจ ทองนวลจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรญัญา สรุาวุธ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูศรี คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดร.บุษกร คงเอียด คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ดร.วิกานดา สุภาสนันท์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

ดร.ประภาพร จันทร์เอียด ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

ดร.เทพรตัน์ ลลีาสตัตรตัน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

ดร.ศิริขวัญ มณ ี คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค ์ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร.สดุารตัน์ นิจสุนกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วฒุิดิษฐโชติ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุิตรา นวลมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดร.วิรตัน์ รัตนพิทักษ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ดร.ธราวเิชษฐ์ ธิติจรูญโรจน ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ดร.อังศุมาลี สุทธภักต ิ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ส านักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจรญิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฎา คีรรีัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 

ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี รามสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณชิชาชีวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลีย้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพตัร ฤทธิรัตน ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

นายมนตรี สุมณฑา นักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ดร.อาภรณ์ บัวหลวง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุาภรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร สทุิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
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ดร.บงกช บุญบูรพงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร.สดุารตัน ์นิจสุนกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน ์นวกิจไพฑูรย ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ ์เสรีตระกลู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

ดร.ลญัจกร นิลกาญจน ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ดร.นูริน ดือเร๊ะ ภาควิชาคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ผศ.ดร.อารีนา ฮะซาน ี ภาควิชาคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ดร.นารมีัส เจะและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.อภิชัย จันทร์อดุม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ดร.กัลยาณี ทองเลีย่มนาค คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์รงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ะอองวรรณ  ศรีจันทร ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจติต์ แก้วไทย อันเดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณยี ์ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.ธณิกานต ์ธรสินธุ ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน ์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นายเดชศักดิ ์วิจิตต์พันธ ์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุาทิพย ์อาจชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพรเกลีย้งจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตตยิา สารดษิฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ่งโรจน ์เอียดเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพด ีธรรมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวรรณ ผลใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา หนูสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ ์ด าสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เพ็ญศรี เพ็ญประไพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร วงศ์กูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา หนูสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  รตันไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลยัรัชช์ นุ่นสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ ราชภักด ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พลิน บุญลิปตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พลิน บุญลิปตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตตยิา สารดษิฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ่งโรจน์  เอียดเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม ฉันทรางกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิลักษณ์ อินทสโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ าคัญ รัตนบรุ ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธรรม ชุมพร้อมญาต ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพด ีธรรมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภามาส อินทฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิรริัตน ์เลาหประภานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.จณิณด์ี ทัฟฟรีย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.บุญเรือน สรรเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.พรอุมา ไกรนรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.เพียงออ  ยีสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.วันทนา  สังข์ชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.อภริด ีโพธิพงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.อุไรวรรณ เพ็ชรกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.กรสิรณิัฐ โรจนวรรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.ชริยา นนทกาญจน ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.เพียงออ ยีสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.สุวัฒน ์รัตนพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.วรวิท ูมีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.อภริด ีโพธิพงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางกลอยใจ ครุฑจ้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางกัลยกร เสริมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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นางจรินทร ์พูดงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวกลิ่นสคุนท์ นิ่มกาญจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวนิธิพร วรรณโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวลดาวลัย ์จันทวงค ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวสุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายกมลวรรณ บุญเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายเดี่ยว สายจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายประเสริฐ นนทกาญจน ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายสฤษดิ ์ปานจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายสิงหา จุงศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายสุรสิทธ์ิ ศักดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางจรินทร ์พูดงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายวสันต ์หะยียะห์ยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นายสิงหา จุงศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวสินีนาฏ ขวดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 (NSCIC2020) 
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

6-7 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด  

กล่าวรายงานโดย ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กล่าวเปิดประชุมโดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

09.30-10.45 น. การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ”  

โดย Keynote Speaker ผศ.ดร.วรากร ลิม่บุตร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10.45-12.00 น. การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "แพลตฟอร์ม AI for Thai และตัวอย่างการประยุกต์ใช้
งานในประเทศไทย” (AI for Thai: Artificial Intelligence Platform with Thai Use 
Cases) โดย Keynote Speaker ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ นักวิจัยศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation) 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
08.00-08.40 น. ลงทะเบียน 

08.40-12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร ์(Poster Presentation) 

15.00-16.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัลผู้น าเสนองานวิจัยประเภทบรรยายและโปสเตอร์ 

16.00 เป็นต้นไป เดินทางไปศึกษาศลิปและวัฒนธรรม (กิจกรรมทัวร์วัดธาตุน้อยและคีรีวง) 

  หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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XV 

 

  ก าหนดการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral Presentation)  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศกึษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 (NSCIC2020) 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

6-7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 

13.00-15.00 น. น าเสนอ 
15.00-15.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. น าเสนอ 

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 
8.40-10.15 น.  น าเสนอ 
10.15-10.30น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น.  น าเสนอ 

 
รายละเอียดกลุ่มและห้องน าเสนอภาคบรรยาย 

กลุ่ม ห้อง 

S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 921 และ 923 

S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ CS2 และ CS3 

S3: ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร ์
S5: ด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค ์

962 

S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 922 

หมายเหตุ: 
- บันทึกและตรวจสอบไฟล์ส าหรับน าเสนอบทความ หรือไฟล์ PowerPoint ในวันท่ีน าเสนอ โดยท่านสามารถน าไฟล์มาลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น.-12.50 น. ในวันที่ 6 ก.พ. และ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-8.30 น. ในวันที่ 7 ก.พ. 2563  
- ระยะเวลาในการน าเสนอบทความวิจัยแตล่ะเรื่องไมเ่กิน 15 นาที โดยก าหนดเวลาในการน าเสนอ 10 นาที และการตอบข้อ
ซักถามและค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิไมเ่กิน 5 นาที  
- พิธีรับเกียรติบตัรด าเนินการช่วงท้ายการน าเสนอของแต่ละห้อง
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ล าดับการน าเสนอภาคบรรยาย 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

(เวลา 13.00-16.30 น.) 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้อง 921 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ/                          

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ อาจชมภู 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O10024 

การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผูสู้งอายุ 
ด้านความสอดคล้องของสภาพที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุกับการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน
ดัชนีบาร์เทล 

ศุภมาตร อิสสระพันธุ ์

2 13.15-13.30 น. O10007 
การศึกษาการเสรมิใยอาหารจากซงั
ข้าวโพดในผลติภณัฑ์ทารต์ไข ่

กมลชนก ขวัญแก้ว 

3 13.30-13.45 น. O10021 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวตูจากข้าวพันธุ์
พื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พรนพิศ พันธ์ด้อหล้า 

4 13.45-14.00 น. O10004 
การศึกษาการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทน
นมวัวต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ทาร์ตไขเ่สริมซังข้าวโพด 

สุทธิดา พูนเพ็ชร 

5 14.00-14.15 น. O10045 

การตรวจสอบปรมิาณเหล็กในน้ าประปา
และน้ าดิบ ด้วย Spectrophotometer, 
Colorimeter และ ชุดทดสอบค่าเหล็ก
แบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 

โซเฟีย มามะ 

6 14.15-14.30 น. O10018 
การประยุกต์ใช้แป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทน
แป้งสาลีบางส่วนในผลติภณัฑ์โรตกีรอบรส
เครื่องแกงมัสมั่น 

วนิดา ค าหอม 

7 14.30-14.45 น. O10052 รังสีแกมมา คงรูป โฟมยาง นายอนิรุทธิ์ ส่งศร ี

8 14.45-15.00 น. O10037 
ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว
เสาร ์

มักกียะห ์โชติวานิชยกุล 

9 15.15-15.30 น. O10044 

การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูใน
โพรงจมูกเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาในพื้นที่เกิดเหตุ
จริงบริเวณ ต าบลตาแกะ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตาน ี

นูรุลฮาซานะห ์กาเซง 

 
 



 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

10 15.30-15.45 น. O10032 

ความรอบรูด้้านสุขภาพและ
ประสบการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

ตฤษนันท์ ถูกจิตร 

11 15.45-16.00 น. O10029 
สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกใน
สวนยางพาราของพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

ศราวุฒิ ชูโลก 

12 16.00-16.15 น. O10040 
ประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดืม่ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยโุปและ
ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

วารินทร ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
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“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้อง 923 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์.ดร.นิรันดร มาแทน/ ดร.สมใจ จันทร์อุดม/ ดร. วันทนา สังข์ชุม       

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O10035 
การวิ เคราะห์สมบัติทางกายภาพของ
กระจุกดาวM29 

มักกียะห์ โชติวานิชยกุล 

2 13.15-13.30 น. O10043 
การตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มจากตู้หยอด
เหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธาน ี

สุรัตยา ศรีแก้วณวรรณ 

3 13.30-13.45 น. O10001 
การปรับปรุงคุณภาพน้ าผิวดินโดยใช้เถ้า
ลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ซันวานี จิใจ 

4 13.45-14.00 น. O10013 

อุบั ติการณ์และความรู้ เ รื่ อ งการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว
พื้นที่หาดราไวย์  จั งหวัดภู เก็ต :  การ
บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 

ศุภิกา วงศ์อุทัย 

5 14.00-14.15 น. O10050 
การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อ
ประยุ กต์ ใ ช้ส าหรับบ าบัดสี ในน้ า เสี ย 
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 

6 14.15-14.30 น. O10017 
การศึกษาการใช้นมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว
ในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

ธิดารัตน์ ผลบรรจง 

7 14.30-14.45 น. O10039 
การปรับปรุ งคุณภาพน้ า จ ากอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

8 14.45-15.00 น. O10055 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากมะพร้าว
ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์
สังขยา 

กูราณี กุสุหลง 

9 15.15-15.30 น. O10056 
สมบั ติ ข องแผ่ น ไ ม้ อั ด จ ากขี้ เ ลื่ อ ย ไ ม้
ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรีเทนจากน้ ามัน
ปาล์มใช้แล้ว 

อนุธิดา สุวรรณ 

                  
10 

15.30-15.45 น. O10008 
การศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซัง
ข้าวโพด 

ยงยุทธ์ ลีสง่า 
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XX 

 

 
ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

11 15.45-16.00 น. O10003 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์บ้านพัก
คนชรา 

มุสตูรา  ยะโกะ 

12 16.00-16.15 น. O10047 
การพัฒนากระบวนการผลิตเช้ือเพลิงอัด
แท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวา 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว 

13 16.15-16.30 น. O10026 
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนและซังขนุน
ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม 

นพดล ไชยเซ่ง 
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“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้อง CS2 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต/ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์/ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O20001 
กา ร วั ด ร ะ ดั บ และ คุณ ภา พน้ า ใ น
มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏภู เ ก็ ต  ด้ ว ย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ทรงเกียรติ คงดี 

2 13.15-13.30 น. O20003 
ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพล
ทหารบก 

ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน 

3 13.30-13.45 น. O20045 
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทาง
ธรรมชาติ 

สุกัญญา บัวเสน 

4 13.45-14.00 น. O20066 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
วิ ศ วกร รมศาสตร์  มห า วิ ทย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ชูเกียรติ  กล้าศักดา 

5 14.00-14.15 น. O20065 
พลวัตของชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561 
ด้วยภูมิสารสนเทศ 

ศักดิ์ชาย คงนคร 

6 14.15-14.30 น. O20061 แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ยัสมี ลาเต๊ะ 

7 14.30-14.45 น. O20048 
ระบบจัดการกิจกรรม กรณีศึกษา 
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

กษิตินาถ  คงทุ้ย 

8 15.15-15.30 น. O20035 
ระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดใน
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 

กนกพิชญ์ ขาวปลอด 

9 15.30-15.45 น. O20024 
ระบบจัดการธุ รกิจร้ านพรี เ วดดิ้ ง
อ อ น ไ ล น์  ก ร ณี ศึ ก ษ า ร้ า น  We 
Wedding Studio Phuket 

กฤติพงศ์ จันทคาม 

10 15.45-16.00 น. O20028 

การเพิ่มประสิทธิภาพจ าแนกบทความ
วิชาการด้วยการคัดแยกค า กรณีศึกษา 
: งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งท่ี 4 

ปะพาดา ณ วิเชียร 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

11 16.00-16.15 น. O20009 
การพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  กรณีศึกษาบริษัท
กระบี่รวมทุน (สาขาสามกอง) 

อรวรรณ ศรีเมือง 

12 16.15-16.30 น. O20049 
โครงงานเครื่ องตรวจวัดระดับฝุ่ น
ล ะออง ใ นอ ากา ศ  แ สด งผล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต 

สิริมา นวลจันทร์ 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้อง CS3 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง/ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์/ ดร.กลัยาณี ทองเลี่ยมนาค 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O20002 
ก า ร วั ด ส ภ า พ อ า ก า ศ  ภ า ย ใ น
มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏภู เ ก็ ต  ด้ ว ย
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

สุรัฐ ซุ่นสั้น 

2 13.15-13.30 น. O20007 
ระบบสารสนเทศการวิเคราะห์โรคจาก
ผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด 

สมคิด พินิจชัน 

3 13.30-13.45 น. O20017 
การพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋ วรถตู้
โดยสารออนไลน์กรณีศึกษารถตู้สาย 
437 (ภูเก็ต-พังงา) 

กนกวรรณ สุดรักษ์ 

4 13.45-14.00 น. O20046 
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง อุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 

กัญญารัตน์ หนูจันทร์แก้ว 

5 14.00-14.15 น. O20056 
ระบบควบคุมการเปิด -ปิดไฟและ
เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ าด้ วยค าสั่ ง เ สี ย ง ใน
รูปแบบเสียงภาษาไทย 

ยุทธนา หกสี 

6 14.15-14.30 น. O20022 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถาน
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รัตวรรณ วรรณาการ 

7 14.30-14.45 น. O20008 
การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้าน
สักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น 
นีดเดิ้ล แทททู ภูเก็ต 

กฤษณพล  สุนสาระพัง 

8 14.45-15.00 น. O20062 
ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า
ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

กิตติพงศ์ บุญยขจร 

9 15.15-15.30 น. O20060 
ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอป
พลิเคชัน 

พัชรณัฏฐ์ ปัทมานุรักษ์ 

10 15.30-15.45 น. O20026 
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่
ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 

กอฟฟารี่ นิยมเดชา 

11 15.45-16.00 น. O20020 
การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่า
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบีทูเอ็ม 

สุชาครีย์ ตัณฑุลมาศ 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

12 16.00-16.15 น. O20051 
ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้ง
สภาพแวดล้อมในโรงผักสลัด 

ธนพล โปรดเมธี 
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S3: ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์ และ S5: ด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ห้อง อาคาร 962 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รศ.ดร.วาริน อินทนา/ ผศ.ดร.สถาพร จันทวี/ ผศ.ดร.อังคณา ใสเก้ือ 
ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O50006 
ออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบ
ส้าหรับบีบน้้ามันปาล์มขนาดเล็กแบบ
ลูกกลิ้งคู่ 

คมกริษณ์ ศรีพันธ์ 

2 13.15-13.30 น. O30001 
การส้ารวจปลวกในสวนยางพันธ์ุ RRIM 
600 จ้ านวน 6 อ้ า เ ภอของ จังห วัด
นครศรีธรรมราช 

พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ 

3 13.30-13.45 น. O50009 การพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง 
พีรพงศ์ หนูช่วย 
เขตตะวัน สุวรรณเติมเต็ม 

4 13.45-14.00 น. O30004 
ความหลากชนิดของปลวกในสวน
ยางพารา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วีรยุทธ ทองคง 

5 14.00-14.15 น. O30012 

การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio 
parahaemolyticus ใ นห อย พอ ก ที่
จ้าหน่ายในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี 
Polymerase Chain Reaction (PCR) 

นูอาฟีซา ตีเย๊าะ 

6 14.15-14.30 น. O50008 
โรงเ ก็บและตากยางแผ่นอัตโนมัติ
แบบจ้าลอง 

พีรพงศ์ หนูช่วย 
อภิชาต มีสิทธ์ิ 

7 14.30-14.45 น. O30002 
การแยกและคัดเลือกเชื้อราผลิตสารสี
จากผลิตภัณฑ์ข้าวแดง 

ฟายีมะห์  อาแด 

8 14.45-15.00 น. O30003 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
สวนป่ ายางพาราของการยางแห่ ง
ประเทศไทย อ้าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พรอุมา ไกรนรา 

9 15.00-15.15 น. O30010 
ประสิทธิภาพของน้้ายาต่อการเก็บ
รักษาน้้าเชื้อปลาดุกล้าพันแบบระยะ
สั้นในตู้เย็น 

ณิศา มาช ู
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

10 15.15-15.30 น. O30008 

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยการหมัก
แบบไร้อากาศจากน้้าทิ้งโรงงานสกัด
น้้ามันปาล์ม โดยเชื้อ Clostridium 
beijerinckii PS-3 

สุดารัตน์ จันทรวงศ์สาลี 

11 15.30-15.45 น. O50001 
เ ค รื่ อ ง เ ติ มอ า ก า ศ ด้ วย พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ส้าหรับการเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

พงษ์พันธ์ ราชภักดี 

12 15.45-16.00 น. O50007 
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย ส า ร แ บ บ ยื น แ ล ะ
เอนกประสงค์ 

พีรพงศ์ หนูช่วย 
บัณฑิตย์ รักสวนจิต 

13 16.00-16.15 น. O30005 

การศึกษาเปรียบเทียบความม่ันคงทาง
อาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่
พรุควนเคร็ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พัทลุง และสงขลา) 

รัตนา อุ่นจันทร์ 

14 16.15-16.30 น. O50010 
การพัฒนาระบบอบแห้ งพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ฮาหยาด โต๊ะเส็น 

15 16.30-16.45 น. O50005 เครื่องผสมเน้ือปลา ศุภเวทย์ สงคง 

16 16.45-17.00 น. O30011 
ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ของเชื้อแอคติโนมัย
ซีทที่คัดแยกได้จากตัวอย่างดินป่าชาย
เลนในจังหวัดสตูล 

วิชุดา ทุ่งยอ 
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S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง 922 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น/ ดร.เพียงออ ยีสา  
ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.15 น. O40001 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 ที่สอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และ
การสอนแบบปกติ 

พรทิพย์ ทวีผล 

2 13.15-13.30 น. O40012 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย  เ รื่ อ ง  ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติ 

ลัคณา สุกแสง 

3 13.30-13.45 น. O40019 
การพัฒนา รู ปแบบกา รฝึ กทั กษะ
แรงงาน ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ 

ภราดร เสถียรไชยกิจ 

4 13.45-14.00 น. O40027 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
สงสัยว่าล่าช้า บทบาทของครูและศูนย์
เด็กเล็กในการกระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สติา ฤทธิ์ธาธรรม 

5 14.00-14.15 น. O40005 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง ที่เรียนโดยใช้
หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียน
แบบปกติ 

สุรัชดา มานันตพงศ์ 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

6 14.15-14.30 น. O40028 

ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง 
การ โปรแกรมด้ วยภ าษา ไพทอน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ณฤดี เนตรโสภา 

7 14.30-14.45 น. O40031 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรสลีน่า สุมาลี 

8 14.45-15.00 น. O40009 

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  รายวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อน
วิทยา 

จรัญ ขันทองค า 

9 15.15-15.30 น. O40008 
ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของ
จังหวัดสงขลา 

ดวงหฤทัย พรหมเรือง 

10 15.30-15.45 น. O40022 
ชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสง
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

อาณัฐ พริกเล็ก 

11 15.45-16.00 น. O40016 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจ านวน
เชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้น
กิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่ง
หน่วย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 

ซอพียะห์ โต๊ะตียอ 

12 16.00-16.15 น. O40011 การพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง นันทวัน ชุมทอง 

13 16.15-16.30 น. O40021 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง 
การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

อิมรอน แวมง 
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ล าดับการน าเสนอภาคบรรยาย 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
(เวลา 08.40-12.00 น.) 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ห้อง 921 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ/                          

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ อาจชมภู 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O10051 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากถั่วเหลือง
ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์
ปั้นขลิบทอด 

ขนิษฐา อโนทัย 

2 9.00-9.15 น. O10019 

สภาวะสุขภาพช่องปาก ความรู้ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 

อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ 

3 9.15-9.30 น. O10033 

ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบตัิ
เชิงกลของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโต
เมอร์จากการเบลนด์ระหว่างพอลิโพร
ไพลีนกับยางครัมบ์ 

ณัฐกร ขุนทอง 

4 9.30-9.45 น. O10015 
การใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง 

5 9.45-10.00 น. O10048 
การสังเคราะห์กราฟต์โคพอลิเมอร์จาก
แป้งข้าวโพดส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 

อัชมาน อาแด 

6 10.00-10.15 น. O10049 

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิ ต สาขาพลศึ กษา  : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า ส า ข า พ ล ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จีรนันท์ แก้วมา 

7 10.30-10.45 น. O10038 
การใ ช้ประโยชน์จากถั่ ว เหลืองใน
ผลิตภัณฑ์มาการอง 

กณภัทร จันทร์กลม 

8 10.45-11.00 น. O10006 
แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติ
ผสมถ่านกัมมันต์ 

มูรีนี ดอเฮง 

9 11.00-11.15 น. O10016 
การประยุกต์ใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทน
แป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 

สกาวใจ เรืองแก้ว 

 



 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

10 11.15-11.30 น. O10030 
การแก้ปัญหารอยแตกของยางหู
รองเท้าในอุตสาหกรรมด้วยการเติม
สารป้องกันการเสื่อมสภาพ 

กรกมล สิทธิพงค์ 

 

 

 

  



 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

ห้อง 923 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์.ดร.นิรันดร มาแทน/ ดร.สมใจ จันทร์อุดม/ ดร. วันทนา สังข์ชุม               

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O10034 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วม
เศษอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลากับ กลีเซอรีนดิบจาก
กระบวนการไบโอดีเซล 

ซันวานี จิใจ 

2 9.00-9.15 น. O10009 
ไฮโดรคอลลอยด์ที่เหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเมล็ดประ 

พารีด๊ะห์ มนตรี 

3 9.15-9.30 น. O10041 
ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา
น้้าอัลคาไลน์จากขี้เถ้า ในพื้นที่อ้าเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 

4 9.30-9.45 น. O10023 
การศึกษาพฤกษเค มีและฤท ธ์ิทาง
ชีวภาพของสารสกัดใบชะมวงที่ส่งผล
ต่อเซลล์สมอง 

วีนัส ชาญเชี่ยว 

5 9.45-10.00 น. O10042 
การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส้าหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้้าขนาด
เล็ก 

ซูลกิฟลี สิเดะ 

6 10.30-10.45 น. O10025 
อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ร ะ ดั บ น้้ า ใ น ท่ อ ต่ อ
สมรรถนะของ เครื่องก้า เ นิด ไฟฟ้ า
พลังงานน้้าขนาดจ๋ิว 

มูฮ้ามัดคอยรี หะยีบากา 

7 10.45-11.00 น. O10011 
สารช่ วยตกตะกอนที่ เ หมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ เนยแข็งคอทเทจระดับ
ครัวเรือน 

ศุภกฤษณ์ รัตนะ 

8 11.00-11.15 น. O10002 

การเพิ่มสมรรถนะกระบวนการสกัดสี
ย้อมธรรมชาติจากดินและพืชท้องถิ่น
ยะลาพร้อมพัฒนากระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติเพื่อให้การติดสีมีความสด
และติดทน 

อรวรรณ ทิพย์มณี 

 

 



 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

9 11.15-11.30 น. O10054 
การใช้ประโยชน์จากแป้งกากถั่วเหลือง
ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้ง
เปาะเปี๊ยะ 

ธมลวรรณ แก้วกลับ 

10 11.30-11.45 น. O10014 

การประเมินความรู้และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล
วั ด ม เหย งคณ์  เ ขต เ ทศบาลนค ร
นครศรีธรรมราช 

อัสมา คุนายา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้อง CS2 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต/ ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์/ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O20005 
จุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี 

ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน 

2 9.00-9.15 น. O20021 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่า
ชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุด
ราตรี 

เกสรา ชุ่มจิตต์ 

3 9.15-9.30 น. O20029 

การทดสอบเว็บไซต์อัตโนมัติด้วย Robot 
Framework แ ล ะ Selenium2Library 
กรณีศึกษา : งานประชุมวิชาการเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 

ซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ 

4 9.30-9.45 น. O20047 
การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ 

สุมิตร คุณเจตน์ 

5 9.45-10.00 น. O20050 
ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ แ จ้ ง เ ตื อ น
สภาพแวดล้อมโรงเรือน ปลูกคะน้า
ฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด 

พิพัฒน์พล  สิงหรา 

6 10.30-10.45 น. O20064 
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติ
แบบ Real – Time ในบ่อปลานิล 

สิริมา นวลจันทร์ 

7 10.45-11.00 น. O20059 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบ
จัดการพนักงานกรณีศึกษา บริษัทเดฟ
แมน 

ชยุตม์  สุดสวาท 

8 11.00-11.15 น. O20052 
การรายงานระดับน้ าแบบ Real-time 
และการเตือนน้ าท่วมอัตโนมัติ 

พัชราวรรณ มณีเกิด 

9 11.15-11.30 น. O20013 
การพัฒนาระบบการจัดการสนาม
แบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนาม
เจเจแบดมินตัน 

อรรถพล อุ่นแก้ว 

10 11.30-11.45 น. O20030 
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ติ ด ต า ม ผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาลพรหมคีรี 

ชัยมงคล ช่วยนุกูล 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้อง CS3 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง/ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์/ ดร.กลัยาณี ทองเลี่ยมนาค 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O20011 
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยว
ท า ง วั ฒน ธ ร ร ม วั ด พ ร ะ ม ห า ธ า ตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภูรินทร์ ทองมาก 

2 9.00-9.15 น. O20057 
การพัฒนาระบบการจัดการร้านดอกไม้
ออนไลน์ : กรณีศึกษาร้านดอกไม้รา
แตง 

นวลจันทร์ แซ่ลิ้ม 

3 9.15-9.30 น. O20018 

ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดัน โลหิต  โ ร งพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค 
ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นันทวัฒน์ ไพรสณฑ์ 

4 9.30-9.45 น. O20010 
การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ 
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล 
เซอร์วิส 

สิตานัน บุญรินทร์ 

5 10.30-10.45 น. O20014 
ระบบจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป
พลิเคชัน 

จีราณุ ศรีมารินทร์ 

6 10.45-11.00 น. O20023 

ความต้องการระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปาก
พนัง 

สุรนันท์ วัฒนพงค์ 

7 11.00-11.15 น. O20063 
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

เทพทอง แซ่หงอ 
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“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

 
 

 
XXXVI 

 

S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง 922 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-12.00 น.) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น/ ดร.เพียงออ ยีสา  
ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.45-9.00 น. O40032 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ณฤดี เนตรโสภา 

2 9.00-9.15 น. O40015 
การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปา
ของประชากรในอ าเภอเมืองสงขลา 
และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สุปรียา เรืองสง 

3 9.15-9.30 น. O40020 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายกับ
ชีวิต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยา
กร ”  ที่ ส อน โ ดย ใ ช้ห นั ง สื อ เ ส ริ ม
ประสบการณ์กับสอนแบบปกติ 

อรฤทัย ปานทอง 

4 9.30-9.45 น. O40023 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

โสภิตา สุวุฒโฑ 

5 9.45-10.00 น. O40003 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศ
เ พื่ อ น บ้ า น  ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยบทเรียน
ส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกต ิ

ดาริกา ขุนพิทักษ์ 

6 10.00-10.15 น. O40007 

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง 

7 10.30-10.45 น. O40026 
ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณหาดในทอน 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ภัชญาภา ทองใส 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

8 10.45-11.00 น. O40017 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเกมในการฝึก
ทักษะการบวกและ การลบจ านวนเต็ม 
ของนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

ฮูดา ซิ 

9 11.00-11.15 น. O40002 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ศิรินภา ศรียาภัย 

10 11.15-11.30 น. O40018 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาพื้นที่ผิว
แ ล ะ ป ริ ม า ต ร ข อ ง ป ริ ซึ ม แ ล ะ
ทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

นูฮ่าย์ ยิมิง 

11 11.30-11.45 น. O40013 

การศึกษาเวลามาตรฐานของการ
ให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการ
ไปรษณีย์ ไทย กรณีศึกษาที่ท าการ
ไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เจษฎา แสงศรีจันทร์ 

12 11.45-12.00 น. O40006 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา ดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ต
ส า ก ล  ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลอง
มวน ที่สอนด้วยชุดการสอนกับการ
สอนแบบปกติ 

ศธิตา ฉิมเพชร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศกึษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

(NSCIC2020) 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

6-7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  

ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา 13.00-17.00 น. 

 
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

เวลา 08.40-13.00 น. 
 
หมายเหตุ  
       ผู้น าเสนอสามารถติดโปสเตอร์ ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ได้ใน 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. และ วันที่ 6 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 7.00-8.00 น.  

***** หากท่านไม่น าโปสเตอร์มาตดิตามเวลาที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธ์ิ***** 
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ล าดับการน าเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

(เวลา 13.00-17.00 น.) 
ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-17.00 น.) 
ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์/  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา หนูสาย 
ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.10 น. P10002 

การเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ในการหมัก
เต้าเจี้ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควัน อ าเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง เพื่อความปลอดภัยในการ
บริโภค 

ชุตินุช สุจริต 

2 13.10-13.20 น. P10003 
ผลของการเตรียมพื้นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อความ
แข็งแรงยึดเฉือนกับโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม 

สาธร รักทองสุข 

3 13.20-13.30 น. P10004 
ปริ ม าณฟลา โวนอยด์ แล ะฤทธิ์ ยั บยั้ ง ก า ร
สังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ ามันว่านน้ า 

สุวรรณา ผลใหม่ 

4 13.30-13.40 น. P10006 
ชาย-หญิง-เพศที่สาม (ข้ามเพศ) : คุณภาพชีวิต
ด้ านสุ ขภาพ  ของแร งง านพม่ า ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

เดโช  แขน้ าแก้ว 

5 13.40-13.50 น. P10007 
การใช้เมทริกซ์หาผลรวมส าหรับนัยท่ัวไปใหม่ของ
ล าดับฟีโบนักชี 

ชวัลวิทย์ แสงเจริญ 

6 13.50-14.00 น. P10008 
การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเปลือกส้ม
โอ 

อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ 

7 14.00-14.10 น. P10009 

การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสีเอกซ์
เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น 
(WDXRF) 

มูรณี ดาโอะ 

8 14.10-14.20 น. P10010 
ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจ าเดือน
ในสตรีวัยเจริญพันธ์ุ : การศึกษาน าร่อง 

วสันต์ หะยียะห์ยา 

9 14.20-14.30 น. P10011 
ผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่าง ต่อ
ความคงตัวของสารสีที่สกัดได้จากใบน้อยโหน่ง
และใบสนทะเล 

ประกิต ไชยธาดา 

10 14.30-14.40 น. P10012 
คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบาง
ป ร ะ ก า ร ข อ ง อ นุ ภ า ค ผ ง ส มุ น ไ พ ร
หม้อข้าวหม้อแกงลิงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อัลวานี  อีแต 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 

 
XLI 

 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 
11 14.40-14.50 น. P10013 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์

โดนัทเค้กที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและ
น ้านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว 

ศศินา บุญจันทร์ 

12 14.50-15.00 น. P10015 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมและโคนไอศกรีม จากแป้งเมล็ดขนุนและ
ซังขนุน 

เกษศิลป์ ด้ามี 

13 15.00-15.10 น. P10017 ความเชื่อในการใช้สมุนไพรบ้ารุงก้าลังเพศชายใน
ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

วัชราภรณ์ พัทคัน 

14 15.10-15.20 น. P10018 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส้าหรับการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์
ให้ความรู้ 

อรอุมา รักษาชล 

15 15.20-15.30 น. P10021 ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการ
บ้าบัดน ้าจากบ่อเลี ยงปลาพลวงชมพู เทศบาล
ต้าบลธารน ้าทิพย์ อ้าเภอเบตง 

จุฑามาศ แก้วมณี 

16 15.30-15.40 น. P10022 การศึกษาหาเงื่อนไขการกระตุ้นทางเคมีเพื่อ
สังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบ 

คอรีเยาะ ปาแนจะกะ 

17 15.40-15.50 น. P10023 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ้าลองโรค
ระบาด SVIQ 

สุดารัตน์ จันทร์หอม 

18 15.50-16.00 น. P10024 คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเปรี ยวพร้อมดื่มจากนม
แพะผสมน ้าลูกหม่อน 

นูรีซัน ฮูเซ็น 

21 16.00-16.10 น. P10028 การศึกษาพฤกษเคมีเบื องต้น และฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของสารสกัด จากใบ ล้าต้น ผล และราก
คนทีสอทะเล 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

22 16.10-16.20 น. P10029 องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื องต้นและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลับพลา 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

23 16.20-16.30 น. P10032 การปรับปรุงกระบวนการใช้ฟิล์มยืดพันพาเลท ณัฐธิดา ศรีราชยา 
24 16.20-16.30 น. P10033 การเพิ่มประสิทธิภาพ Aircraft Cooling Unit 

โดยวิธีการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
สุวรรณา พลภักดี 

25 16.30-16.40 น. P10034 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบผักบุ้งทะเล
จากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

26 16.40-16.50 น. P10035 ปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุ
ต้ าบ ล เ ส าธ ง  อ้ า เ ภ อ ร่ อน พิ บู ล ย์  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
S3: ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์  

S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ S5: ด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.00-17.00 น.) 
ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ/  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไพลิน บุญลิปตานนท์ 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 13.00-13.10 น. P20001 
ร ะ บ บ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
ภูมิศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นูไรดา เส็งดอละ 

2 13.10-13.20 น. P20002 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล
กา รตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก กลุ่ ม วิ ช า ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า เ ทค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ทศ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

กมลรัตน์ สมใจ 

3 13.20-13.30 น. P20004 
ระบบจัดการงบประมาณโครงการ
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้ 

อัจฉราพร ยกขุน 

4 13.30-13.40 น. P20005 

ระบบสา รสน เทศความต้ อ งก า ร
แลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan 
Zainal Abidin, Terengganu, 
Malaysia (UNISZA) 

อับดุลเลาะ บากา 

5 13.40-13.50 น. P20006 
แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรค
เบื้องต้น 

อาดีละห์ อาแว 

6 13.50-14.00 น. P20007 

ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมาย
งานและติดตามการด าเนินงานสถาบัน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 

อัจฉราพร ยกขุน 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

7 14.00-14.10 น. P20008 
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันต
สุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. : กรณีศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง 

ปรียาภรณ์ หีมเกตุ 

8 14.10-14.20 น. P20009 
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตาม
การเปลี่ ยนแปลงชายฝั่ งชลาทัศน์  
จังหวัดสงขลา 

ศักดิ์ชาย คงนคร 

9 14.20-14.30 น. P30002 
ผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นต่อ
ระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและ
กิจกรรมไลโซไซม์ ในปลานิล 

กอบกุล นงนุช 

10 14.30-14.40 น. P30003 

การผลิตเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรในอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้ได้ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

กนกอร ตรีไวย 

11 14.40-14.50 น. P30004 
การศึกษาปั จจั ยทางกายภาพที่ มี
อิทธิพลต่ อการท าสวนสละอิน โด 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

รวยดา ยาลอ 

12 14.50-15.00 น. P30005 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลา
ตะกรับ Scataphagus argus บริเวณ
ปากคลองอู่ตะเภาและปากคลองนาทับ
ในจังหวัดสงขลา 

ธนัญญา แขกพงศ ์

13 15.00-15.10 น. P30006 
การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพ ใน
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อรุณชัย ตรีไวย 

14 15.10-15.20 น. P30007 
ความหลากชนิดซาร์โคดินาโปรโตซัวใน
แหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ภัทรวดี เขียวจันทร์ 

15 15.20-15.30 น. P30008 
การเก็บข้อมูลอวัยวะที่เกิดรอยโรคของ
สัตว์ป่วยในฟาร์มไก่ไข่ขนาด 1ล้านตัว
ในประเทศมาเลเซีย 

อมรรัตน์ นิพัทธ์นันทพร 

16 15.30-15.40 น. P30009 
การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกใน
ปลาผิวน้ าที่จับได้จากบริเวณชายฝั่งปะ
นาเระ จังหวัดปัตตานี 

นูรมี กาเร๊าะ 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 
17 15.40-15.50 น. P30010 การคัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง

เชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรค
รากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 

ต่วนนุรมี มือด๊ะ 

18 15.50-16.00 น. P30011 
เปรี ยบ เทียบคุณภาพของน้ าหมั ก
ชีวภาพระหว่างการใช้สารเร่ง พด.6 
และ ปม.1 

วิจิตรา ตุ้งซี ่

19 16.00-16.10 น. P30012 

ผลของอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสม
สาหร่ ายสไปรูลิน่ าอบแห้ งต่อการ
เจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana 
catesbeiana × R. rugulosa) ภายใต้
การเลี้ยงในขวดพลาสติก 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 

20 16.10-16.20 น. P30013 
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท า
อาชีพปลูกจาก ในพื้นที่ต าบลวังวน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

จารีพร เพชรชิต 

21 16.20-16.30 น. P30014 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการ
นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

จารีพร เพชรชิต 

22 16.30-16.40 น. P30015 
ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่
แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิต เห็ด
นางฟ้า 

สมทบ เวทโอสถ 

23 16.40-16.50 น. P30016 
ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุ
ปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของเมล่อน 

อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์ 

24 16.50-17.00 น. P40008 

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ
นักเรียนสายสามัญและสายวิชาชีพ ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อาดือนา นิโด 
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ล าดับการน าเสนอภาคโปสเตอร์ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

(เวลา 08.40-13.00 น.) 
ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
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กลุ่ม S1: ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-13.00 น.) 

ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์/  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา หนูสาย 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.50-9.00 น. P10037 
ศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของ
ถ่านเปลือกกระท้อน 

นวรัตน์ สีตะพงษ ์

2 9.00-9.10 น. P10040 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน
ด้วยสารสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง 

ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ 

3 9.10-9.20 น. P10041 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดาน
จากวัสดุธรรมชาติ 

นวรัตน์ สีตะพงษ ์

4 9.20-9.30 น. P10043 
ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบน
ซีนของตัวดูดซับท่ีเตรียมจากเปลือกลูก
หยี 

รุสนี ปูแล 

5 9.30-9.40 น. P10044 
ผลของสารก่อเกิดฟอง ต่อสมบัติของ
โฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็งที่เตรียมจาก
น้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปร 

ดวงพร ริยาพันธ ์

6 9.40-9.50 น. P10045 
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
มาการองจากถั่วเหลือง 

กณภัทร จันทร์กลม 

7 9.50-10.00 น. P10046 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา: 
ต าบลทรายขาว อ า เภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ 

อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ 

8 10.00-10.10 น. P10047 
ความแตกต่างของสายพันธ์ุผึ้งชันโรงต่อ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้ง 

รุสนี ยูโซ๊ะ 

9 10.10-10.20 น. P10049 

ภาวะสุขภาพและความเสี่ ยงด้ าน
สุขภาพในแรงงานนอกระบบสูงอายุ
เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

นอรีนี ตะหวา 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

10 10.20-10.30 น. P10050 
การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางพอลิ
เมอร์ผสม (PVC/PVA) กับพอลิไวนิลลิ
ดีนฟลูออไรด์ 

กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ 

11 10.30-10.40 น. P10051 
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
เปลือกมังคุดและผักตบชวา 

นาซีเราะ  เจะมะ 

12 10.40-11.00 น. P10052 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่ว
เหลืองรสเครื่องแกงมัสม่ัน 

สุรารักษ์ แซ่จอง 

13 11.00-11.10 น. P10053 
ผลของการเสริมแป้งกากมะพร้าวใน
ไส้พัฟฟ์สังขยา 

วาลิด อะหลี 

14 11.20-11.30 น. P10055 
สมการไดโอแฟนไทน์ 4^x + p(7^y) = 
z^2 โดยที่ p เป็นจํานวนเฉพาะคี่ 

ธนากร แก้วทับทิม 

15 11.30-11.40 น. P10056 
ผลบวกและผลคูณของจํานวนเพลล์
และจํานวนโมดิฟายด์เพลล์ โดยวิธีเมท
ริกซ์ 

รุ่งทิวา จันทโร 

16 11.40-11.50 น. P10057 
ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต A และ B 
เ ม่ือ A,B เป็นเซตนับได้หรือเซตนับ
ไม่ได้ 

กามาลุดดีน ภู่ทับทิม 

17 11.50-12.00 น. P10058 
จํานวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักร
จํากัด (Zn , +) 

สิรีธร ชูเมือง 

18 12.10-12.20 น. P10059 
สมบัติบางประการของสามลําดับฟีโบ
นักชีเชิงการคูณ 

นูรีตา ปาเซเลาะ 

19 12.20-12.30 น. P10060 
สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตาม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตําบลบ่อแสน 
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ 

20 12.30-12.40 น. P10061 
ผลของการเสริมเปลือกแตงโมในซอส
บาร์บีคิว 

เกลิวน  ไมหมาด 
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S2: ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
S3: ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์  

S4: ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ S5: ด้านนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.40-13.00 น.) 

ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราศรี แสงกระจ่าง/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ/  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไพลิน บุญลิปตานนท์ 

ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

1 8.40-8.50 น. P30017 
การตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพื้นที่
นาข้าวของเกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

ปริยากร สุจิตพันธ ์

2 8.50-9.00 น. P30018 

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อ
การยับยั้งเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคน
เน่าในต้นทุเรียนบริเวณพื้นที่ อ าเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา 

ฮากีมะฮ์ เจ๊ะโด 

3 9.00-9.10 น. P30019 

การคัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่
สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริก
แอซิดจากกุ้งส้ม อ า เภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มณฑกานต์ ทองสม 

4 9.10-9.20 น. P30020 

ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียที่คัด
แยกจากดินบ่อน้ าร้อนในการยับยั้งเช้ือ 
Xanthomonas sp.  สาเหตุโรคแคง
เกอร์พืชตระกูลส้ม 

วิไลวรรณ ไชยศร 

5 9.20-9.30 น. P30021 
ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ
ต่อความหลากชนิดของแมลงน้ า ในล า
ธารน้ าตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา 

คทาวุธ ไชยเทพ 

6 9.30-9.40 น. P30022 
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้ง
สุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น โดยยีสต์ 
Candida tropicalis TISTR 5146 

ชุตินุช สุจริต 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

7 9.40-9.50 น. P30023 

การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลู
จากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมในชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ 
ต าบลร่มเมือง อ า เภอเมืองพัทลุ ง 
จังหวัดพัทลุง 

ณฐวรท บุญรัตนา 

8 9.50-10.00 น. P30024 
พันธุศาสตร์ เซลล์ของปลาวงศ์ปลา
กระทิง (Family Mastacembelidae) 
ในจังหวัดมหาสารคาม 

ปริญญาศักดิ์ เจียระแม 

9 10.00-10.10 น. P30025 
การผลิตแอนติบอดีพอลิคอลนอลต่อ
เชื้อ Histoplasma capsulatum ในไก่
ไข ่

นัซริน ดอลอ 

10 10.10-10.20 น. P30026 

ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียของสารสกัด
หยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงยับยั้งเช้ือ 
Staphylococcus aureus แ ล ะ 
Escherichia coli 

กัลยา บินดุเหล็ม 

11 10.20-10.30 น. P30027 
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียเอนโด
ไฟต์ท่ีคัดแยกได้จากฟองน้ าทะเล 

รัตนากร  แก้วนิล 

12 10.30-10.40 น. P30028 
คุณสมบัติของแบคทีเรียทนร้อนที่คัด
แยกได้จากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง 

นูรีญา สันสบู่ 

13 10.40-11.00 น. P30029 
การแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด 
และ Staphylococcus aureus ในซูชิ 

สุไรญา หมะดอหะ 

14 11.00-11.10 น. P30030 

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
เปลื อกมะนาว  ( Citrus aurantifolia 
(christm)) ในการต้ านเช้ือแบคที เรี ย 
Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli และ Pseudomonas aeroginosa 

อดุลย์สมาน สุขแก้ว 

15 11.10-11.20 น. P30031 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ 
Phytophthora sp.  ด้ ว ย จุ ลิ น ท รี ย์
ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากดินในเขตพื้นที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ซูรียา สาและ 
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ล าดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

16 11.20-11.30 น. P30032 
คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะ
ไมเลสจาก Bacillus sp.AC39 

เชาวนีพร ชีพประสพ 

17 11.30-11.40 น. P40004 
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง
บ ารุงใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

ธนพร อิสระทะ 

18 11.40-11.50 น. P40005 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ร่วมกับรูปแบบ 4 ขั้นตอนของส
เ ติ ร์ น เ บิ ร์ ก  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

เบญจวรรณ ดาบทอง 

19 11.50-12.00 น. P40006 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

พัชรินทร์ เต็งมีศรี 

20 12.10-12.20 น. P40010 
การศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว 

21 12.20-12.30 น. P40011 
การยอมรับและการรับรู้ต่อประโยชน์
กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 

22 12.30-12.40 น. P40012 
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ขับรถ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อรปวีณ์ โภคาวัฒนา 

23 12.40-12.50 น. P50002 เครื่องร่อนผลกระบก อาภาพล มหาวีระ 
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สารบัญ 

รหัส

บทความ 

เรื่อง หน้า 

น าเสนอภาคบรรยาย 

O10024 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านความสอดคล้องของสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุกับ

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันดัชนีบาร์เทล 

 

1 

O10007 การศึกษาการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของทาร์ตไข่ 13 

O10004 การศึกษาการใช้น  านมข้าวโพดทดแทนนมโคต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดใน
ผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพด 

 

20 

O10045 การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน  าดิบและน  าประปา ด้วย Spectrophotometer, 

Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 

 

31 

O10018 การประยุกต์ใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบรสเครื่องแกง

มัสม่ัน 

 

39 

O10052 การใช้รังสีแกมมาในการคงรูปโฟมยางธรรมชาติ 49 

O10032 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและประสบการณ์การป้องกันโรคติดเชื อไวรัสซิกาของหญิงตั งครรภ์ 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

58 

O10029 สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพื นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 67 

O10040 คุณภาพน  าจากเครื่องกรองน  าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตาเซะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

78 

O10035 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวM29 88 

O10013 อุบัติการณ์และความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวพื นที่หาดราไวย์ 

จังหวัดภูเก็ต : การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 

 

97 

O10050 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับบ าบัดสีในน  าเสีย โรงงานสกัด

น  ามันปาล์ม 

 

112 

O10017 การศึกษาการใช้นมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 122 

O10039 การปรับปรุงคุณภาพน  าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยชุด

กรองน  าแบบสวมหัวก๊อก 

 

131 

O10055 การใช้ประโยชน์จากแป้งกากมะพร้าวผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยา 141 

O10056 สมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรีเทนจากน  ามันปาล์มใช้แล้ว 149 
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รหัส

บทความ 

เรื่อง หน้า 

น าเสนอภาคบรรยาย 

O10008 การใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด 163 

O10003 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา 175 

O10047 การพัฒนากระบวนการผลิตเชื อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวา 191 

O10026 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดขนุนและผงซังขนุนในไอศกรีมและโคนไอศกรีม 196 

O10051 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด     208 

O10019 สภาวะสุขภาพช่องปาก ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของเด็กนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

218 

O10033 ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบ

ลนด์ระหว่างพอลิโพรไพลีนกับยางครัมบ์ 

 

228 

O10015 การใช้กากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 239 

O10049 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา : กรณีศึกษาสาขาพล

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

248 

O10030 การแก้ปัญหารอยแตกของยางหูรองเท้าในอุตสาหกรรมด้วยการเติมสารป้องกันการ

เสื่อมสภาพ 

 

259 

O10041 การพัฒนาน  าอัลคาไลน์จากขี เถ้า ในพื นที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 270 

O10023 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดใบชะมวงที่ส่งผลต่อเซลล์สมอง 283 

O10042 การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน  าขนาดเล็ก 294 

O10025 อิทธิพลของระดับน  าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน  าขนาดจ๋ิว 305 

O10002 การเพิ่มสมรรถนะกระบวนการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากดินและพืชท้องถิ่นยะลาพร้อมพัฒนา

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้การติดสีมีความสดและติดทน 

 

314 

O10054 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 327 

O10014 การประเมินความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

334 

O20001 การวัดระดับและคุณภาพน  าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 346 

O20003 ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 357 

O20045 สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ 370 
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O20066 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

381 

O20065 พลวัตของชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561 ด้วยภูมิสารสนเทศ 394 

O20061 แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก 406 

O20035 ระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 420 

O20024 การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน วี เวดดิ ง สตูดิโอ ภูเก็ต 432 

O20028 การเพิ่มประสิทธิภาพจ าแนกบทความวิชาการด้วยการคัดแยกค า กรณีศึกษา : งานประชุม

วิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั งที่ 4 

 

444 

O20009 การพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาบริษัทกระบี่รวมทุน (สาขาสาม

กอง) 

 

455 

O20049 เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 466 

O20002 การวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 478 

O20007 ระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกะเปียด 

 

487 

O20017 การพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์กรณีศึกษารถตู้สาย 437 (ภูเก็ต-พังงา) 499 

O20056 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงในรูปแบบเสียงภาษาไทย 511 

O20022 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 524 

O20008 การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีดเดิ ล แทททู 

ภูเก็ต 

 

533 

O20062 ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 547 

O20060 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน 555 

O20026 การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 568 

O20020 การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบีทูเอ็ม 580 

O20051 ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัด 591 

O20005 จุดเช็คพ้อยท์งานว่ิงด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 599 

O20021 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี 613 
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O20029 การทดสอบเว็บไซต์อัตโนมัติด้วย Robot Framework และ Selenium2Library กรณีศึกษา 

: งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั งที่ 4 

 

625 

O20047 การควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ 637 

O20050 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือน ปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด 647 

O20064 ระบบตรวจสอบคุณภาพน  าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล 654 

O20059 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงานกรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน 664 

O20052 การรายงานระดับน  าแบบ Real-time และการเตือนน  าท่วมอัตโนมัติ 677 

O20013 การพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามเจเจแบดมินตัน 684 

O20030 ระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรี 697 

O20011 แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

709 

O20018 ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านดอนแค ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

721 

O20010 การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส 732 

O20014 ระบบจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 742 

O20023 ความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาปากพนัง 

 

754 

O20063 ระบบตรวจวัดปริมาณน  าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

 

763 

O30001 การส ารวจปลวกในสวนยางพันธ์ุ RRIM 600 จ านวน 6 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 776 

O30004 ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 788 

O30012 การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยพอกที่จ าหน่ายในจังหวัด

ปัตตานี ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

800 

O30002 การผลิตสารสีบนเปลือกกล้วยหินของเชื อราโมแนสคัสที่แยกจากข้าวแดง 807 

O30010 ประสิทธิภาพของน  ายาต่อการเก็บรักษาน  าเชื อปลาดุกล าพันแบบระยะสั นในตู้เย็น 818 

O30005 การศึกษาเปรียบเทียบความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื นที่พรุควนเคร็ง 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 

829 
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น าเสนอภาคบรรยาย 

O30011 ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ของเชื อแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้จากตัวอย่างดินป่าชายเลนในจังหวัดสตูล 845 

O40001 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที่4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และการสอนแบบปกติ 

 

856 

O40019 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ 864 

O40027 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า บทบาทของครูและศูนย์เด็กเล็กในการ

กระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

876 

O40005 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง ที่เรียนโดยใช้

หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 

 

 

888 

O40028 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

898 

O40031 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

906 

O40009 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล 

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

 

916 

O40008 ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา 923 

O40022 การพัฒนาชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

 

934 

O40016 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ด้วยการ

เรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้ส่ือวงกลมหน่ึงหน่วย ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 

 

 

944 

O40011 การพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง 953 

O40021 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย 

Scratch ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

965 

O40032 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้

งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

977 
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O40015 การพยากรณ์ปริมาณการใช้น  าประปาของประชากรในอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

985 

O40023 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 997 

O40003 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของ

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

 

1010 

O40007 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

1020 

O40026 ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 

 

1030 

O40017 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือเกมในการฝึกทักษะการบวกและ 

การลบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

 

1040 

O40002 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 

1049 

O40018 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง 

การหาพื นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

 

 

1058 

O40013 การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษา

ที่ท าการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

1066 

O40006 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียน

ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน ที่สอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบ

ปกติ 

 

 

1075 

O50006 ออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน  ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ งคู่ 1087 

O50009 การพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง 1096 

O50008 โรงเก็บและตากยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 1102 

O50001 เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเลี ยงปลาในกระชัง 1109 

O50007 รถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ 1118 

O50010 การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1125 



 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 

 
LVII 

 

รหัส

บทความ 

เรื่อง หน้า 

น าเสนอภาคบรรยาย 

O50005 เครื่องผสมเนื อปลา 1133 

น าเสนอภาคโปสเตอร ์

P10002 การเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ในการหมักเต้าเจี ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควัน อ าเภอ

นาโยง จังหวัดตรัง เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค 

 

1143 

P10003 ผลของการเตรียมพื นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนกับโลหะผสมนิกเกิล-

โครเมียม 

 

1153 

P10004 ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธ์ิยับยั งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน  ามันว่านน  า 1164 

P10006 ชาย-หญิง-เพศทางเลือก : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

1170 

P10007 ผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของล าดับฟีโบนักชีโดยใช้เมทริกซ์ 1180 

P10009 การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพื นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสีเอกซ์

เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF) 

 

1189 

P10010 ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจ าเดือนในสตรีวัยเจริญพันธ์ุ : การศึกษาน าร่อง 1202 

P10011 ผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่างต่อปริมาณและความเข้มของสีที่สกัดได้จาก

ธรรมชาติ  

 

1211 

P10012 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของอนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1221 

P10013 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ใช้กากถั่ว

เหลืองทดแทนแป้งสาลีและน  านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1233 

P10015 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคน
ไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 

 

1244 

P10017 ความเชื่อในการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1252 

P10018 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์

ให้ความรู้ 

 

1263 

P10021 ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบ าบัดน  าจากบ่อเลี ยงปลาพลวงชมพู 

เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ อ าเภอเบตง 

 

1273 



 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 

 
LVIII 

 

รหัส

บทความ 

เร่ือง หน้า 

น าเสนอภาคโปสเตอร์ 

P10022 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบและ

ประยุกต์ใช้งานเป็นขั้วไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวด 

 

1283 

P10023 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองโรคระบาด SVIQ 1290 

P10024 คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหมอ่น 1300 

P10028 การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบ ใบ ล าต้น ผล และราก

ของคนทีสอทะเล 

 

1311 

P10029 องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องตน้และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกดัหยาบจากพลับพลา 1324 

P10034 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 1336 

P10035 ปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

1343 

P10037 ศึกษาสมบัตคิวามเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อน 1353 

P10040 การสังเคราะห์อนภุาคนาโนของเงนิด้วยสารสกดัจากใบฝรั่งและใบชะมวง 1362 

P10041 การเปรยีบเทียบคณุสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานจากวัสดุธรรมชาติ 1377 

P10043 ประสิทธิภาพการดดูซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับที่เตรยีมจากเปลือกลูกหยี 1384 

P10044 ผลของสารก่อเกิดฟอง ต่อสมบตัิของโฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว

ดัดแปร 

 

1399 

P10046 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น กรณศีึกษา: ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 

1410 

P10047 ความแตกต่างของสายพันธ์ุผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้ง 1418 

P10049 ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสขุภาพในแรงงานนอกระบบสูงอายเุขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

1422 

P10050 การเตรียมและสมบัติของฟิลม์บางพอลิเมอรผ์สม (PVC/PVA) กับพอลิไวนลิลิดีนฟลูออไรด ์ 1435 

P10051 การศึกษาการผลติเช้ือเพลิงอัดแทง่จากเปลือกมังคุดและผักตบชวา 1445 

P10052 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภณัฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองรสเครื่องแกง

มัสมั่น 

 

1453 

P10053 ผลของการเสรมิแป้งกากมะพรา้วในไส้พัฟฟ์สังขยา 1464 

P10055 สมการไดโอแฟนไทน์ 4^x + p(7^y) = z^2 โดยที่ p เป็นจ านวนเฉพาะคี่ 1472 



 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 

 
LIX 

 

รหัส

บทความ 

เรื่อง หน้า 

น าเสนอภาคโปสเตอร ์

P10056 ผลบวกและผลคูณของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ โดยวิธีเมทริกซ์ 1485 

P10057 ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต A และ B เม่ือ A,B เป็นเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้ 1498 

P10058 จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn , +) 1511 

P10059 สมบัติบางประการของสามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ 1518 

P10060 สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 

จังหวัดพังงา 

 

1531 

P20002 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

1539 

P20004 ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 1549 

P20005 ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, 

Malaysia (UNISZA) 

 

 

1561 

P20006 แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื องต้น 1573 

P20007 ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 

 

1586 

P20008 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. : กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลบางทอง 

 

1599 

P20009 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 1609 

P30002 ผลของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นต่อระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและกิจกรรมไลโซไซม์ ในปลา

นิล 

 

1622 

P30003 การผลิตเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอถ  าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้

ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

 

1630 

P30004 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1642 

P30005 การเปลี่ยนแปลงเนื อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scataphagus argus บริเวณปากคลองอู่ตะเภา

และปากคลองนาทับในจังหวัดสงขลา 

 

1651 

P30006 การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพ ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1662 

P30007 ความหลากชนิดซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน  ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1672 



 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 
 

 
LX 

 

รหัส

บทความ 

เรื่อง หน้า 

น าเสนอภาคโปสเตอร ์

P30009 การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน  าที่จับได้จากบริเวณชายฝั่งปะนาเระ จังหวัด

ปัตตานี 

 

1685 

P30010 การคัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีฤทธ์ิยับยั งเชื อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า

ของทุเรียน 

 

1695 

P30011 เปรียบเทียบคุณภาพของน  าหมักชีวภาพระหว่างการใช้สารเร่ง พด.6 และ ปม.1 1704 

P30012 ผลของอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้งต่อการเจริญเติบโตของกบ

ลูกผสม (Rana catesbeiana × R. rugulosa) ภายใต้การเลี ยงในขวดพลาสติก 

 

1713 

P30013 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ในพื นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

1720 

P30014 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื อผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

1730 

P30015 ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้า 1739 

P30016 ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมลอน 1746 

P30017 การตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพื นที่นาข้าวของเกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1758 

P30018 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการยับยั งเชื อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน

บริเวณพื นที่ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

 

1768 

P30019 การคัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดจากกุ้งส้ม 

อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

1780 

P30020 ประสิทธิภาพของเชื อแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินบ่อน  าร้อนในการยับยั งเชื อ Xanthomonas 

sp. สาเหตุโรคแคงเกอร์พืชตระกูลส้ม 

 

1789 

P30021 ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากชนิดของแมลงน  า ในล าธารน  าตกโตนปลิว 

จังหวัดสงขลา 

 

1798 

P30022 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน  าทิ งสุดท้ายของโรงงานน  ายางข้น โดยยีสต์ Candida 

tropicalis TISTR 5146 

 

1809 

P30023 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 

1818 
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รหัส

บทความ 

เรื่อง หนา 

นําเสนอภาคโปสเตอร 

P30024 พันธุศาสตรเซลลของปลาวงศปลากระทิง (Family Mastacembelidae) ในจังหวัดมหาสารคาม 1828 

P30026 ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบ

จากดอกกระเจี๊ยบแดง 

 

1838 

P30027 ฤทธิ์ตานจุลินทรียของแบคทีเรียเอนโดไฟตท่ีคัดแยกไดจากฟองน้ําทะเล 1851 

P30028 คุณสมบัติของแบคทีเรียทนรอนท่ีคัดแยกไดจากบอน้ํารอนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1861 

P30029 การแพรกระจายของแบคทีเรียท้ังหมด และ Staphylococcus aureus ในซูชิ 1874 

P30030 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการตาน

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Pseudomonas aeroginosa 

 

1883 

P30031 ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ Phytophthora sp. ดวยจุลินทรียปฏิปกษท่ีแยกไดจากดินในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

1890 

P30032 คุณสมบัติบางประการของเอนไซมอะไมเลสจาก Bacillus sp.AC39 1902 

P40008 ความตองการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ของ

นักเรียนสายสามัญและสายวิชาชีพ ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

1910 

P40004 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางบํารุงใบหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัด

สงขลา 

 

1919 

P40006 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

1929 

P40010 การศึกษาปจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร 1938 

P40011 การยอมรับและการรับรูตอประโยชนกิจกรรมรับนองของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา 

 

1945 

P40012 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโลจิสติกสของพนักงานขับรถบรรทุก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1957 

P50002 เครื่องรอนผลกระบก 1966 

P20001 ระบบจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชายแดนใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1974 

 

 

  

 
LXI 
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การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สงูอายุ ด้านความสอดคล้องของสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุกับการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันดัชนีบาร์เทล 

THE CONSISTENCY OF THE ELDERLY LIVING CONDITIONS WITH BARTHEL’S INDEX. 

ผศ.ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์1   

Asst. Prof. Supamart issarapun 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความเหมาะสมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาลกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตามดัชนีบาร์เทล (ADL) 10 ด้านได้แก่ การเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่ง การ

ขึ้นลงบันได การลุกนั่ง การรับประทานอาหาร การอาบน้ า การล้างหน้า (แปรงฟัน โกน หนวด หวีผม ฯ)  การกลั้น

ปัสสาวะ การแต่งตัว การกลั้นอุจจาระ การใช้ห้องส้วม  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

เขตเทศบาล 195 คน นอกเขตเทศบาล 202 คน ใช้แบบสอบถามดัชนีบาร์เทล 10 ข้อ (ADL) ประเมินการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มไม่พึ่งพิง ADL กลุ่มพึ่งพิงADLบางด้าน และกลุ่มพึ่งพิง ADLโดยสมบูรณ์ 

และใช้แบบส ารวจสภาพที่อยู่อาศัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลไม่มีภาวะพึ่งพิง ADL ร้อยละ88.7 และ 82.2 

ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มจะเริ่มมีภาวะพึ่งพิงเมื่อมีอายุ 80 ปีขึ้นไป สภาพที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องนอน 

ห้องอาบน้ า ห้องส้วม ห้องครัว บันได ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่าไม่สอดคล้อง

กับภาวะพึ่งพิง ADL และร้อยละ 100 และไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุ 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, ที่อยู่อาศัย, การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน. 

Abstract 

 The objective of this research to study the housing suitability of the elderly in the municipality 

and outside the municipality and the daily activities according to the 10 Barthel Index ( Active Daily 

Living of Barthel Index :  ADL) , which are the movement from one place to another place, getting up 

and downstairs, sitting, eating, bathing, washing your face ( brushing your teeth, shaving, combing your 

hair etc.,) holding back urination, dressing, holding back the stool, use of toilets. Samples of the elderly 

living in Nakhon Si Thammarat province in the 195 municipalities, 202 outside the municipality used 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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the 10 Bartel Index (ADL) .  The questionnaire to assess the daily activities of the elderly into 3 groups: 

no reliance on ADL, some groups rely on ADL and the group relying on complete ADL, and use the 

housing condition survey to compare with the benchmark for housing for the elderly to study the 

consistency of living conditions and daily activities of the elderly according to ADL 10 criteria using 

descriptive statistics.  And inferential statistics, the results showed that group 1 and group 2 did not 

have the highest ADL dependency, 88. 7% and 82. 2% respectively and both groups began to have 

dependency after age 80 years.  The results of research on living conditions, bedrooms, bathrooms, 

toilet, toilets, kitchens, stairs were found to be inconsistent with ADL dependency, and 100 percent did 

not meet housing standards. 

Keywords: elderly, residence, ADL. 

บทน า 

 องค์การสหประชาติก าหนดประเทศใดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) จะต้องมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ

10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (Aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เมื่อมีสัดส่วน

ผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ (UN,2015) ดังนั้นปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจึงเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ (2560) เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 11,030,287 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.06   ของประชากรทั้งหมดจ านวน 66,413,979 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2561) เมื่อผู้สูงอายุประสบปัญหาการมี

ภาวะพึ่งพิงในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ไม่มีผู้ดูแล สภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าให้การ

ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุยิ่งประสบความทุกข์ยากมากขึ้น  จากการศึกษาภาวะพึ่งพิงกิจวัตรประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของศุภมาตร  อิสสระพันธุ์และคณะ (2556) จ านวน 105 คน โดยใช้

เครื่องมือดัชนีของบาร์เทล พบว่า ผู้สูงอายุ 60-80 ปี ร้อยละ 93.25 ไม่มีภาวะพึ่งพิงการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ทั้ง 10 

ด้าน แต่จะเริ่มมีภาวะพึ่งพิง ADL บางด้าน และจะมีภาวะพึ่งพิง ADL โดยสมบูรณ์หากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือมี

ภาวะพิการหลังอายุ 80 ปี จากการส ารวจปัญหาสุขภาพ กองโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2561 พบว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคความดัน

โลหิตสูง 1,468,433 คนอัตราผู้ป่วย 2,245.09 ต่อประชากร 100,000 คน โรคเบาหวาน 941,226 คนอัตร าผู้ป่วย 

1,439.04 ต่อประชากร 100,000 คน โรคหลอดเลือดหัวใจ 337,441 คนอัตราผู้ป่วย515.91 ต่อประชากร 100,000 คน 

โรคหลอดเลือดในสมอง 331,086 คนอัตราผู้ป่วย 506.20 ต่อประชากร 100,000 คน (กองโรคไม่ติดต่อ,2561) การที่

บุคคลเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ว่าในวัยใดย่อมส่งผลกระทบระยะยาวถึงการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิตในวัย

ผู้สูงอาย ุ
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 ผลการประเมินตนเองเรื่องการรับรู้ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของตนเอง พบว่าผู้สูงอายุเกือบหนึ่งในสี่ประเมิน

สุขภาพตนเองว่าไม่ดีร้อยละ 21.5 หากผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง ADL มีภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะพิการ 

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง ไม่มีคนดูแล หรือมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีความยากล าบากในการด าเนิน

ชีวิตในช่วงวัยท่ีเหลือมากข้ึน และจะยิ่งมีความยากล าบากมากขึ้นหากสภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เอื้อต่อ ADL (ส านักสถิติแห่งชาติ

,2561) ด้านทีอ่ยู่อาศัยของผู้สูงอายุพบว่า บ้านเดี่ยวยกพื้นสูง เมืองร้อยละ 24.8 ชนบทร้อยละ 50.3 รูปแบบของส้วม ชัก

โครก ในเมืองร้อยละ 30.0 ในชนบทร้อยละ 4.2 ส้วมซึมราดน้ าในเมืองร้อยละ 68.8 ในชนบทร้อยละ 94.1 ส้วมหลุม 

คลอง ไม่มีส้วม ในเมืองร้อยละ 1.3 ในชนบทร้อยละ 1.7  (ไตรรัตน์ จารุทัศน์,2548) ดังนั้นนักวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพที่

อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุด้านห้องส้วม ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว บันได ว่า

สอดคล้องเอื้อต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุหรือไม่ เพื่อน าสู่การเตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงอายุคุณภาพต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย วิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)  กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดเพศ ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่วิจัย ยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  ยินยอม

อนุญาตให้มีการถ่ายภาพที่อยู่อาศัยตามบริเวณพื้นที่ก าหนด กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล (เทศบาลต าบล) จ านวน 195 

คน นอกเขตเทศบาล (องค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบประเมินการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตามดัชนีบาร์เทล (Active Daily Living of Barthel Index : ADL) จ านวน 10 ข้อซึ่งกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประยุกต์มีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้ 

        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1  ผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL   

ตั้งแต่  12  คะแนนขึ้นไป 

         ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน ADL  อยู่

ในช่วง  5 – 11 คะแนน 

        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มี

ผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน 

 แบบส ารวจสภาพท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอิงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีอยู่อาศัยขั้นต่ าของไตรรัตน์ จารุทัศน์

และคณะ (2548) ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ใช้ในงานวิจัยเพียง 5 ด้าน ได้แก่ ห้องส้วม ห้องน้ า ห้องนอน 

ห้องครัว บันได  

 อบรมปฏิบัติการอาสาสมัครเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา จ านวน ความถี่ ร้อยละ ข้อมูล ADL ข้อมูลที่อยู่อาศัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงอนุมาน ข้อมูลเชิงกลุ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด้วยสถิติ Chi – square test 
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ใช้สถิติ Odds ratio หาโอกาสความน่าจะเป็นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล หา 

Relative risk เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ข้อมูล ADL ตามดัชนีบาร์เทลจ านวน 10 ข้อ  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 ภาวะการพึ่งพิงการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) 10 ด้าน ได้แก่ การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

(Mobility) การลุกนั่ง (Transfer)   การอาบน้ า (Bathing) การล้างหน้า แปรงฟัน โกน หนวด หวีผม (Grooming) การ

กลั้นปัสสาวะ (Bladder) การแต่งตัว (Dressing) การกลั้นอุจจาระ(Bowels) การใช้ห้องส้วม(Toilet use) การแต่งตัว 

(Dressing) การรับประทานอาหาร (Feeding) ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและ ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลพบว่าผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ไม่มีภาวะพึ่งพิง ADL ร้อยละ 88.7 และ 82.2 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

ตารางที ่1 จ านวน ร้อยละ ภาวะพึ่งพิง ADL ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

ภาวะพึ่งพิง ADL 

 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ไม่พึ่งพิง 174 89.23 166 82.18 

พึ่งพิงบางด้าน 19 9.74 34 16.83 

พึ่งพิงโดยสมบูรณ์ 2 1.03 2 0.99 

รวม 195 100.00 202 100.00 

 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ไม่พึ่งพิง ADL จ านวน 174 คน มีภาวะพึ่งพิงบางด้าน และพึ่งพิงโดยสมบูรณ์ จ านวน 21 

คน Odds ratio ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล =174 / 21 = 8.286 ดังนั้น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทุก ๆ 8.29 คนจะพบ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ภาวะพึ่งพิงบางด้าน หรือพึ่งพิงโดยสมบูรณ์ 1 คน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ภาวะการพึ่งพิง ADL ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และ ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

กลุ่ม ภาวะพึ่งพิง ADL รวม 

ไม่พึ่งพิง พึ่งพิงบางด้านและพึ่งพิงโดยสมบรูณ ์

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 174 (89.23%) 21 (10.769%) 195 

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 166 (82.18%) 36 (17.8822%) 202 

รวม 340 (85.6%) 57 (14.4%) 397 
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 Odds ratio ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง =166 / 36 = 4.611 ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ทุก  

4.61 คน จะพบภาวะพึ่งพิงบางด้าน หรือพึ่งพิงโดยสมบูรณ์ 1 คน Odds ratio ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล/ ผู้สูงอายุ

นอกเขตเทศบาล = 8.286 / 4.611=1.797 (ตารางที่ 3) ค่า Odds ratio ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ   95 เป็น 1.007-

3.205 ซึ่งทั้งค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล มีภาวะ

พึ่งพิง ADL แตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล มีความสัมพันธ์กับ  ADL 

(ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  ค่า Risk Estimate ภาวะพึ่งพิงการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตามดัชนีบาร์เทลกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล และกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for พื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 1.797 1.007 3.205 

For cohort ภาวะไม่พึ่งพิง(ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)  1.086 1.002 1.177 

For cohort ภาวะพึ่งพิง(ในเขตเทศบาล/ นอกเขตเทศบาล) .604 .366 .997 

N of Valid Cases 397   

 ค่า Relative risk จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ   89.2307 ไม่มีภาวะไม่พึ่งพิง ADL มีภาวะพึ่งพิง 

ADLร้อยละ 10.76923 และ ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลร้อยละ 82.1782 ไม่พึ่งพิง ADL  มีภาวะพึ่งพิง ADL ร้อยละ 

17.882178 ค่าประมาณการ Relative risk กรณีไม่พึ่งพิง ADL =.8923/.8218 =1.086 แปลว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มี

โอกาสเกิดภาวะไม่พึ่งพิง ADL มากกว่าผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล  1.086 เท่า ค่าประมาณการ Relative risk กรณีมีภาวะ

พึ่งพิง ADL =.10769/.17882=0.604 แปลว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มีโอกาสเกิดภาวะพึ่งพิง ADL น้อยกว่าผู้สูงอายุนอก

เขตเทศบาล   0.604 เท่า (ตารางที่ 3) ค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ Cohort ภาวะไม่พึ่งพิง 

ADL ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (1.002-1.177) จึงสรุปได้ว่าภาวะไม่พึ่งพิง ADL ของผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล มีความสัมพันธ์กันเพราะมีค่าเกิน 1 แต่ Cohort ภาวะพึ่งพิง ADLของผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (.366-.997) แสดงว่าภาวะพึ่งพิง ADL ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุ

นอกเขตเทศบาล ไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะมีค่าไม่เกิน 1 ผลการวิจัยพบว่าทุกกลุ่มอายุ กลุ่มละ 10 ปี 60-69 ปี 70-79ปี 

80-89ปี 90-99 ปี และ 100 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุเกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นอายุ 90-99 ปี ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลจะ

พบผู้สูงอายุท่ีไม่พึ่งพิง ADL มากกว่ามีภาวะพึ่งพิง ADL (ภาพท่ี 1) 
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               ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล                                     ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

ภาพที่ 1  ร้อยละกลุ่มอายุการพึ่งพิง ADL ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

 ผลการวิจัยภาวะพึ่งพิง ADL รายด้านของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล พบว่า ทั้งสอง

กลุ่มไม่พึ่งพิง ADL เกินร้อยละ 90 ทุกด้าน แม้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลกลุ่มไม่พึ่งพิง ADL จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังถึงร้อยละ 

38.46 และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังถึงร้อยละ 37.13 ก็ตาม (ตารางที่ 4) 

 
ภาพที่ 2 ภาวะพึ่งพิง ADL  10 ด้าน ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล   

 จากภาพท่ี 2 พบว่า ADL ทั้ง 10 ด้านกลุ่มไม่พึ่งพิงในเขตเทศบาล สามารถปฏิบัติทั้ง 10 กิจกรรมได้เกินร้อยละ 

90 กลุ่มไม่พึ่งพิงในนอกเทศบาล มีบางกิจกรรมปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้แก่ การขึ้นลงบันได  

ตารางที ่4 ปัญหาสุขภาพพบในกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 3 ล าดับแรก  

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอาย ุ

ในเขตเทศบาล(N=195 คน) 

นอกเขตเทศบาล (N=202 คน) 

โรคไร้เช้ือเรื้อรัง โรคอื่น  ๆ 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

 อันดับ 1 

จ านวน (ร้อยละ)  

 อันดับ 2 

จ านวน (ร้อยละ) 

อันดับ 3 

จ านวน (ร้อยละ) 

ในเขตเทศบาล 75คน (38.46%) 49 คน (25.13%) 19 คน (9.74%) 52 (26.67%) 

นอกเขตเทศบาล 75 คน (37.13%) 44 คน (21.78%) 21 คน (10.40%) 62 (30.69%) 

รวม(397 คน) 150 (75.59%) 93 (46.91%) 40 (20.14%) 114 (57.36%) 
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อันดับ 1 ปกติ อันดับ 2 โรคความดันโลหิตสูง อันดับ 3 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือสองโรครวมกัน 

 จากตารางที่ 5 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน 195 คนไม่ป่วย 75 คน ป่วย 120 คน Odds ratio ของผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล ป่วย = 120/75 = 1.6 แสดงถึงผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ป่วยเป็น 1.6 เท่าของคนปกติ  ผู้สูงอายุนอกเขต

เทศบาล จ านวน 202 คน ปกติ 75 คน ป่วย 127 คน Odds ratio ของผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ท่ีป่วย = 127/75 = 1.693 

แสดงผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลป่วยเป็น 1.693 เท่าของคนปกติ Odds ratio ของผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ที่ป่วย/ผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลที่ป่วย = 1.693/1.6 = 1.058 แสดงผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล จะป่วยเป็น 1.058 เท่าของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล (ตารางที ่6) 

ตารางที ่5 ภาวะสุขภาพปกติ กับป่วยที่พบในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล  

พื้นที ่ ปกติ ป่วย รวม 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (N=

195 คน) 

75 คน 

(ร้อยละ 38.461538) 

120 คน 

(ร้อยละ 61.538462) 

195 

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

(N=202 คน) 

75 คน 

(ร้อยละ 37.128713) 

127 คน 

(ร้อยละ 62.871287) 

202 

รวม 150 247 397 

 ค่าประมาณแบบช่วงของ Odds ratio ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เป็น .705-1.588 ซึ่งค่าต่ าสุดมีค่าน้อยกว่า 

1 และค่าสูงสุดมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล มีโอกาสการเจ็บป่วยท่ีเท่ากัน 

1 ต่อ 1 จึงสรุปได้ว่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลไม่มีความสัมพันธ์

กับการเจ็บป่วย (ตารางที ่6) 

ตารางที ่6 Risk Estimate การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

Risk Estimate Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio พื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) 1.058 .705 1.588 

For cohort ภาวะไม่ป่วยของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล และ

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

1.036 .805 1.333 

For cohort ภาวะป่วยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุ

นอกเขตเทศบาล 

.979 .840 1.141 

N of Valid Cases 397   
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 Relative risk จากตารางที่ 5 พบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ไม่ป่วยร้อยละ  38.46 ป่วยร้อยละ 61.54  และ

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ไม่ป่วยร้อยละ  37.13 ป่วยร้อยละ 62.87 ค่าประมาณการ Relative risk กรณีไม่ป่วยผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาล กับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 38.46 /37.129=1.036  

 Relative risk กรณีป่วยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลกับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล =.6154/.6287=0.979 (ตารางที่ 6) 

ค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ Cohort ภาวะไม่ป่วยของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

กับนอกเขตเทศบาล (.805-1.333) แสดงว่าภาวะไม่ป่วยและป่วยของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลกับผู้สูงอายุที่

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลไม่มีความสัมพันธ์กันกับภาวะไม่ป่วยและป่วย และ Cohort ภาวะป่วยของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลกับผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (.840-1.141) แสดงว่าภาวะป่วยและป่วยของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล

กับผู้สูงอายุท่ีอาศัยนอกเขตเทศบาล ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 ผลการวิจัยสภาพบ้านผู้สูงอายุผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ าวัน ADL 10 ด้าน งานวิจัยนี้ศึกษาสภาพบ้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ าห้องส้วม บันได สภาพ

ภายในบ้าน ห้องครัว พบว่าสภาพบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มีสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ดังตาราง

ที่ 7 

ตารางที ่7 สภาพห้องนอนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 

ห้องนอน ในเขตเทศบาลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

(N=122) 

นอกเขตเทศบาลผูสู้งอายุนอกเขต

เทศบาล (61) 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

ห้องนอนเป็นสัดส่วนมิดชิด 60 

(49.18%) 

62 

(50.82%) 

25 

(40.98%) 

36 

(59.02%) 

มีเตียงนอนหรือท่ีนอนยกระดับ

สูงจากพ้ืน  

50 

(40.98%) 

81 

(59.02%) 

20 

(32.79%) 

41 

(67.01%) 

ห้องนอนมีสภาพที่น่านอน 

สะอาด เป็นระเบียบ ระบาย

อากาศไดด้ ี

53 

(43.44%) 

69 

(56.56%) 

23 

(37.70%) 

38 

(62.30%) 
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ภาพที่ 3 สภาพห้องนอนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (แถบทึบปิดช่ือบ้านเลขท่ี) 

 พบว่าห้องนอนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล มีเตียงนอนหรือที่นอนยกระดับสูง

จากพ้ืน จ านวน 50 หลัง (ร้อยละ 40.98) และจ านวน 20 หลัง (ร้อยละ 32.79) ตามล าดับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และ

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ห้องนอนมีสภาพที่น่านอน สะอาด เป็นระเบียบ ระบายอากาศได้ดีจ านวน 53 หลัง (ร้อยละ 

43.44) และจ านวน 23 หลัง (ร้อยละ 37.70) ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ADL ด้านการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่ง และการลุกนั่ง สภาพห้องนอนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล และไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานห้องนอน (ไตรรัตน์ จารุทัศน์,และคณะ,2548) ร้อยละ 100 สภาพห้องนอนผู้สูงอายุที่เหมาะสมคือต้องเป็น

สัดส่วน มีช่องระบายอากาศ มีเตียงนอนสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร นั่งบนเตียงเท้าแตะพื้นได้ไม่ลอย ที่นอน

ค่อนข้างแข็ง มีราวจับรอบห้อง พื้นไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ สวิทซ์เปิดปิดง่าย มีอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ประตูเปิดออก มือจับแบบคันโยก ไม่ควรมีกลอนใน หากเป็นลูกบิดต้องมีลอนไม่ลื่น  

 

ภาพที่ 4 สภาพห้องนอนผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 พบว่าห้องอาบน้ า ห้องส้วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 

ห้องน้ า ห้องส้วม เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง การลุกนั่ง การอาบน้ า การล้างหน้า (แปรงฟัน โกน 

หนวด หวีผมฯ) การกลั้นปัสสาวะ การแต่งตัว การกลั้นอุจจาระการใช้ห้องส้วม  ตามมาตรฐานห้องอาบน้ า ห้องส้วมของ

ผู้สูงอายุคือพื้นไม่ลื่น พื้นเสมอกันไม่ต่างระดับ มีราวจับรอบห้อง โถถ่ายแบบนั่งทับไม่ใช่แบบนั่งยอง แยกส่วนเปียกออก

จากส่วนแห้ง อ่างล้างหน้า (ถ้ามี) ต้องวางบนฐานปูนที่แข็งแรงไม่แขวนข้างขวาสามารถยึดเกาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ได้ บาน

ประตูเปิดออกนอกห้อง มือจับแบบคันโยก ลูกบิดต้องมีร่องไม่ลื่น ไม่ใส่กลอนใน(ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ,2548) 
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ภาพที่ 5 สภาพห้องน้ าห้องส้วมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 

ภาพที่ 6 สภาพห้องน้ าห้องส้วมผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 

ภาพที่ 7 สภาพห้องครัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 

ภาพที่ 8 สภาพห้องครัวผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 พบว่าห้องครัว ห้องรับประทานอาหารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน มาตรฐานห้องรับประทานอาหารส าหรับบ้านผู้สูงอายุ  ต้องสะอาด ปลอดภัย ท่ีปรุงอาหารสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 

60 เซนติเมตร มีอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าที่ปลอดภัย ท่อแกสปลอดภัย ไม่ช ารุดที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต แกสรั่วได้ ก๊อก

น้ าควรแบบปัดไปซ้ายขวา พ้ืนไม่ลื่น สะอาด ปราศจากแมลงและสัตว์น าโรค ซึ่งห้องครัวเกี่ยวข้องกับ ADL การเคลื่อนที่

จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง การลุกนั่ง การรับประทานอาหาร (ไตรรัตน์ จารุทัศน์,และคณะ,2548) 
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ภาพที่ 9 สภาพบันไดบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างบันไดผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล (แถบทึบปิดชื่อบ้านเลขท่ี) 

 พบว่าบันไดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100  

เกณฑ์มาตรฐานบันไดภายในภายนอกบ้านผู้สูงอายุ อาจมีทางลาดแทนบันได บันไดมีราวจับขนาดก ามือ บันไดลูกนอน

ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างฝ่าเท้าผู้สูงอายุต้องวางได้เต็มความยาวฝ่าเท้า ลูกตั้งสูงน้อยกว่าข้ันบันไดปกติ มีขั้น

พัก มีราวเกาะที่แข็งแรง ไม่ลื่น ไม่ชัน (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ,2548)  จากการศึกษารูปแบบท่ีอยูอาศัยในความตอง

การของผูสูงอายุในเขตอ าเภอจังหวัดราชบุรีของไศรยวีร ครูสุวัฒน (2556) พบว่ายังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 

อุสาสันต์ กอธวัช และคณะ (2561) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

ของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนพบว่า พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยเร็ว คือ ห้องน้ า ร้อยละ 21.0 บันไดทั้งในบ้านและนอกบริเวณ

บ้าน (ร้อยละ 17.0) พื้นที่ท่ีต้องปรับปรุง ที่พบมากที่สุดคือ ห้องพักอาศัย (ร้อยละ 48.0)  สมสมัย พิลาแดง, ยุทธพล ทวะ

ชาลี และกตัญญู แก้วหานาม (2557) พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ด้านที่อยู่อาศัยควรเร่งด าเนินการจัดท าโครงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยร้อยละ 67.0 

รองลงมาคือ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้กับคนในครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 33.0 ดังนั้นจากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่าบ้านผู้สูงอายุทุกหลังทั้งฐานะยากจน หรือฐานะปานกลางก็มีสภาพไม่

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน หากไม่มีผู้ดูแลจะยิ่งประสบ

ปัญหาการด าเนินชีวิต อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นท้องถิ่นควรมีการส ารวจบ้านผู้สู งอายุและด าเนินมาตรการดูแล

เรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องตาม ADL และบุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัยควรออกแบบค านึงการอยู่อาศัยของตนเอง

หากมีภาวะพึ่งพิง ADL ในวัยผู้สูงอายุ 
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การศึกษาการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของทาร์ตไข่ 

Study of Dietary Supplementation from Corncob on  

Sensory Qualities of Egg Tart 
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and Sureeporn Kangsanant1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของการผลิตแป้งทาร์ต ศึกษาปริมาณการเสริมซังข้าวโพดใน
ตัวแป้งทาร์ตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ และศึกษาต้นทุนในการผลิต ผลการศึกษาสูตรมาตรฐานของแป้งทาร์ต 
พบว่า สูตรมาตรฐานท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด ประกอบด้วย แป้งสาลี 250 กรัม, น้ าตาลทราย 2 ½ กรัม, ไข่แดง 
1 ฟอง, ผงฟู ¼ ช้อนชา, เกลือป่น ¼ ช้อนชา, เนยสดรสจืด 125 กรัม จากนั้นได้ศึกษาปริมาณซังข้าวโพดหวานที่
เหมาะสมเพื่อเสริมใยอาหารในแป้งสาลี 5 ระดับ คือ ร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 ของน้ าหนักแป้งสาลี โดยการให้คะแนน
การยอมรับด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความร่วน) และ
ความชอบโดยรวมในการผลิตแป้งทาร์ตผลการศึกษาพบว่าการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดที่ระดับร้อยละ 10 ผู้บริโภค
ให้การยอมรับทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกันที่ระดับอื่นๆ ในทุกด้าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมี
คะแนนอยู่ในระดับชอบปานกลาง เนื่องจากลักษณะของแป้งทาร์ตที่มีการเสริมซังข้าวโพดมีลักษณะกรอบร่วนไม่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้การศึกษาต้นทุนในการผลิตแป้งทาร์ต พบว่า แป้งทาร์ตที่มีการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดมีต้นทุนการ
ผลิตเท่ากับ  8.12 บาทต่อช้ิน  
ค าส าคัญ: ทาร์ตไข,่ ซังข้าวโพด, แป้งสาลี 
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Abstract 
 This research aimed to study the standard recipe of egg tart, supplementation of corncob and 
production cost of egg tart. The standard recipeconsisted of 250 grams of wheat flour, 2 ½ grams of 
sugar, 1 egg yolk, 1/ 4 teaspoon baking powder, 1/ 4 teaspoon salt, 125 grams of unsalted butter. This 
recipe received the highest acceptant score. The supplementation of corncob in egg tart at 2% , 4% , 
6%, 8% and 10% were studied. A 9-point hedonic scale was used for overall liking test on appearance, 
color, taste, texture and overall acceptability.  Corncob supplemented in egg tart at 10% was not 
statistically significant different ( p≥ 0. 05)  compared to other levels. The acceptant score range like 
moderately. Furthermore,crumbly of egg tart texture did not changed while amount of corncob 
increasing. The production cost of egg tart with 10% corncob is 8.12 baht per piece.  

Keyword: Egg tart, corn cob, wheat flour 

บทน า 

 ทาร์ตไข่ เป็นขนมอบชนิดทาร์ตสังขยานิยมรับประทานในโปรตุเกส อังกฤษ ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชีย มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนแป้งทาร์ต และส่วนของไส้ ส่วนผสมหลักของทาร์ตไข่ คือ แป้งสาลี เนย นม 
น้ าตาล และไข่ไก่ (Chang, 2013) ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า การผสมหรือเติมใยอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใยอาหารส่วนใหญ่ในซังข้าวโพดเป็นใยอาหารที่
ละลายน้ าไม่ได้ ซึ่งใยอาหารที่ละลายน้ าไม่ได้สามารถดูดซับสารอาหารต่างๆ เมื่อจับกับน้ าท าให้เกิดการพองตัว เมื่อ
บริโภคเข้าไปจะช่วยท าให้มวลอุจจาระเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขับถ่ายสะดวก ลดอาการท้องผูก มะเร็งล าไส้ใหญ่ (หน่วยงาน
สารสนเทศมะเร็ง, 2553) 
 ผลิตภัณฑ์ขนมอบมีองค์ประกอบหลัก คือ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ให้พลังงานค่อนข้างสูงแต่คุณค่าทาง
โภชนาการต่ า มีปริมาณใยอาหารน้อย หากรับประทานในปริมาณมาก แต่ขาดการออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ จะท าให้
ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคที่ควบคุมน้ าหนัก และอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; 
NCDs) ต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาขนม
อบให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน โดยการศึกษาการน าวัตถุดิบเหลือใช้ ซังข้าวโพดหวาน มาเสริมใยอาหารแก่แป้งสาลี
ในผลิตภัณฑ์แป้งทาร์ต ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ซังข้าวโพดมีปริมาณ คาร์โบไฮเดรต และใยอาหารสูง (Abubakar Us et al, 
2016) องค์ประกอบของซังข้าวโพดต่อ 100 กรัม ไนโตรเจน 0.78 กรัม เถ้า 2.49 กรัม โปรตีน 4.19 กรัม ไขมัน 4.72 
กรัม ความชื้น 6.00 กรัม จึงมีความสนใจที่จะน าซังข้าวโพดมาเสริมใยแป้งทาร์ตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่แป้ง
ทาร์ตและเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพอีกทางหนึ่ง  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.ศึกษาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แป้งทาร์ต 
 ศึกษาสูตรมาตรฐานของแป้งทาร์ตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่โดยดัดแปลงจากสูตรพื้นฐานจ านวน 3 สูตร 
ได้แก่ สูตรที่ 1 ของ วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ (2561) สูตรที่ 2 ของ ภาสกร  หลี (2554) และสูตรที่ 3 ของ Norma 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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Olizon– Chikiamco (2548) ศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร ด้วยวิธี 9-point 
hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความร่วน) และความชอบโดยรวมผู้ทดสอบชิม
เป็น ผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 50 คน คัดเลือกสูตรมาตรฐานที่ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงสุด  เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมในการผลิตแป้งทาร์ต 
ส่วนผสมแป้งทาร์ต สูตรที1่  สูตรที่ 2  สูตรที ่3  
1. แป้งสาลีอเนกประสงค ์ 200 กรัม 150 กรัม 250 กรัม 
2. ผงฟ ู 1/2 ช้อนชา 2 กรัม 1/4 ช้อนชา 
3. เนยสดรสจดื                       100 กรัม 72 กรัม 125 กรัม 
4. น้ าตาลทรายขาว                  100 กรัม     - 2 ½ กรมั 
5. น้ าตาลไอซิ่ง     - 45 กรัม      - 
6. ไข่ไก่                                1ฟอง 25 กรัม     - 
7. ไข่แดง     -     - 1 ฟอง 
8. เกลือป่น 1/4 ช้อนชา 2 กรัม 1/4 ช้อนชา 

 2. ศึกษาปริมาณซังข้าวโพดที่เหมาะสมเพ่ือเสริมใยอาหารในการผลิตแป้งทาร์ต 
 2.1 การเตรียมซังข้าวโพด 

 น าซังข้าวโพดมาล้างท าความสะอาด ขูดเนื้อเมล็ดที่เหลือติดมาออกหั่นให้มีขนาด 22 เซนติเมตร จากนั้นต้มใน
อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ปั่นด้วยเครื่องป่ันให้ละเอียดเป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางเก็บ
รักษาในถุงพาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนแล้วน าไปแช่แข็งจนกว่าจะน าไปใช้งาน 
 2.2 ศึกษาปริมาณซังข้าวโพดที่เหมาะสมในการเสริมใยอาหารในแป้งทาร์ต  
 ศึกษาการเสริมใยอาหารโดยเสริมซังข้าวโพดในสูตรที่ระดับร้อยละ  2, 4, 6, 8 และ 10 ของน้ าหนักแป้งสาลี 
ตามสูตรมาตรฐานทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมผู้ทดสอบเป็นผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 50 คนด้วยวิธี 9-point hedonic scale คัดเลือกระดับการเสริมใย
อาหารด้วยซังข้าวโพดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงสุด  เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 3. ค านวณต้นทุนการผลิตทาร์ตไข่ซังข้าวโพด 
 ค านวณต้นทุนในการผลิต ค านวณจาก วิธีการของ (ลักขณา  ต้นเจริญ, 2553) คือ  
ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แป้งทาร์ต 
 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของแป้งทาร์ตสูตรพื้นฐาน (ตารางที่ 2) โดยการให้คะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นกลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ร่วน) และ
ความชอบโดยรวม จากการศึกษาพบว่าแป้งทาร์ตสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตรมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน
ลักษณะปรากฏและด้านสีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ส่วนคะแนนการยอมรับด้าน กลิ่น กลิ่นรส 
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รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของสูตรพื้นฐานที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน แต่มีคะแนนการยอมรับที่สูงกว่าสูตร
พื้นฐานที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าคะแนนการยอมรับของสูตรที่ 2 และ 3 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูตรพื้นฐานท่ี 3 มีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยด้าน กลิ่นกลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
รวม สูงกว่าสูตรพื้นฐานท่ี 2 ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกสูตรพื้นฐานสูตรที่ 3 เพื่อศึกษาในข้ันตอนต่อไป โดยสูตรพื้นฐานสูตรที่ 3 
เป็นของ Norma Olizon– Chikiamco (2548) ประกอบด้วยแป้งสาลี 250 กรัม, น้ าตาลทราย2 ½ กรัม, ไข่แดง 1 ฟอง, 
ผงฟู ¼ ช้อนชา, เกลือป่น ¼  ช้อนชา, เนยสดรสจืด 125 กรัม 
 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์แปง้ทาร์ตสูตรพื้นฐาน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 6.74±1.36 a 6.96±1.10 a 6.56±1.57 a 

ส ี 7.00±1.30 a 6.98±1.37 a 6.88±1.58 a 

กลิ่น 6.30±1.51 b 6.98±1.69 a 7.26±1.52 a 

กลิ่นรส 6.40±1.37 b 7.28±1.03 a 7.36±1.36 a 

รสชาต ิ 6.22±1.51 b 7.18±1.17 a 7.46±1.45 a 

เนื้อสัมผัส 6.28±1.45 b 6.98±1.31 a 7.28±1.72 a 

ความชอบโดยรวม 6.56±1.19 b 7.46±0.97 a 7.74±1.48 a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอนมีความแตกต่างของคะแนนการยอมรับอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p0.05)  

2. ผลการศึกษาปริมาณซังข้าวโพดที่เหมาะสมเพ่ือเสริมใยอาหารในแป้งสาลีในการผลิตแป้งทาร์ต 
 จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของแป้งทาร์ตที่มีการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดพันธ์ุหวานใน
แป้งสาลี 5 ระดับ คือ ร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 ของน้ าหนักแป้งสาลี (ตารางที่ 3) โดยการให้คะแนนการยอมรับด้วยวิธี 
9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ร่วน) และความชอบโดยรวม จาก
การศึกษาพบว่าคะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์แป้งทาร์ต ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางประสาท
สัมผัสในทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของแป้งทาร์ตที่มีการเสริม        
ซังข้าวโพดมีลักษณะกรอบร่วนไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับไม่แตกต่างกัน จากผลการทดลองจะ
เห็นได้ว่าระดับการเสริมซังข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 10 ไม่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
คัดเลือกการเสริมซังข้าวโพดในแป้งทาร์ตที่เสริมซังข้าวโพดระดับร้อยละ 10 เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป ระดับการเสริมซัง
ข้าวโพดในผลิตภัณฑ์แป้งทาร์ตมีผลใกล้เคียงกับงานวิจัยการใช้เปลือกทุเรียนผงในการเพิ่มใยอาหารในผลิตภัณฑ์แป้งทาร์
ตคือสามารถใช้เปลือกทุเรียนผงเพื่อทดแทนแป้งสาลีได้ในระดับร้อยละ 15 จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาการยอมรับทางประสาท
สัมผัส พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัสและความชอบรวมตัวอย่างแป้ง
ทาร์ตที่ใช้เปลือกทุเรียนผงทดแทนแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 15 สูงกว่าท่ีระดับอื่นๆและสูงกว่าชุดควบคุม (เจตนิพัทธ์ บุณย
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สวัสดิ์และจักราวุธ ภู่เสม, 2560) จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ทาร์ตที่มีการเพิ่มใยอาหารจากแหล่งวัสดุเหลือใช้จะสามารถเพิ่ม
ลงในตัวแป้งได้ในปริมาณที่จ ากัด อย่างไรก็ตามการผสมหรือเติมใยอาหารจากวัสดุเหลือใช้ที่ยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการ
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใยอาหารส่วนใหญ่ในซังข้าวโพดเป็นใยอาหารที่ละลายน้ าไม่ได้ ซึ่งใยอาหาร
ที่ละลายน้ าไม่ได้สามารถดูดซับสารอาหารต่างๆ เมื่อจับกับน้ าท าให้เกิดการพองตัว เมื่อบริโภคเข้าไปจะช่วยท าให้มวล
อุจจาระเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขับถ่ายสะดวก ลดอาการท้องผูก มะเร็งล าไส้ใหญ่ (หน่วยงานสารสนเทศมะเร็ง, 2553) 
 

 

ภาพที่ 1 แป้งทาร์ตที่มีการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดที่ระดับต่าง ๆ 

ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัแป้งทารต์ที่มีการเสริมใยอาหารในแป้งสาลีในการผลิตแป้ง 

ทาร์ตที่ระดับต่างๆ 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส  

ปริมาณซังข้าวโพดที่เสริมในแป้งทาร์ต (ร้อยละ) 

      2       4       6       8      10 

ลักษณะปรากฏ  7.08±1.19a 7.34±1.40 a 7.32±1.09 a 7.20±1.64 a 7.44±1.26 a    
สี  7.46±0.97a 7.48±1.24 a 7.32±1.18 a 7.10±1.64 a 7.16±1.33 a 
กลิ่น  7.30±1.19a 7.40±0.98 a 7.32±1.23 a 7.22±1.54 a 7.42±1.17 a 
กลิ่นรส  7.36±1.15a 7.38±1.10 a 7.04±1.15 a 7.10±1.61 a 7.34±1.39 a 
รสชาติ  7.22±0.93a 7.40±1.06 a 7.42±1.14 a 7.16±1.65 a 7.50±1.28 a 
เนื้อสัมผัส  7.18±1.15a 7.34±1.22 a 7.18±1.28 a 6.84±1.71 a 7.36±1.42 a 
ความชอบโดยรวม  7.52±0.99a 7.62±1.19 a 7.30±1.24 a 7.32±1.49 a 7.40±1.24 a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอนมีความแตกต่างของคะแนนการยอมรับอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
 

 

 

 

 

ร้อยละ 2     ร้อยละ 4    ร้อยละ 6   ร้อยละ 8   ร้อยละ 10 
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3. ผลการศึกษาต้นทุนในการผลิตแป้งทาร์ตเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพด 

ตารางที่ 4 การคิดค านวณต้นทุนการผลิตแป้งทารต์เสริมซังข้าวโพด 

 

วัตถุดิบ 

 

ราคา 

 

น้ าหนัก 

(การผลิต 1 สูตร) 

ต้นทุน 

(การผลิต 1 สูตร) 

สูตรพ้ืนฐาน สูตรเสริมใยอาหาร สูตรพ้ืนฐาน สูตรเสริมใย

อาหาร 

แป้งสาล ี 31 บาท/กิโลกรัม 250 กรัม 250 กรัม 7.75 บาท 7.75 บาท 

น้ าตาลทราย 22 บาท/กิโลกรัม 300 กรัม 300 กรัม 6.60 บาท 6.60 บาท 

ไข่ไก่ เบอร2์ 4 บาท/ฟอง 5 บาท/ฟอง 5 บาท/ฟอง 20 บาท 20 บาท 

ผงฟ ู 108 บาท/400 กรัม ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา 1.35 บาท 1.35 บาท 

เกลือป่น 7 บาท/500 กรัม ¾ ช้อนชา ¾ ช้อนชา 0.21 บาท 0.21 บาท 

เนยสดรสจืด 180 บาท/กิโลกรัม 125 กรัม 125 กรัม 22.50 บาท 22.50 บาท 

นมสดรสจดื 45 บาท/946มิลลิลิตร 625 มิลลิลิตร 625 มิลลิลิตร 29.73 บาท 29.73 บาท 

ซังข้าวโพด - - 25 กรัม - - 

รวม    88.14 บาท 88.14 บาท 
 

ต้นทุนการผลิตแป้งทาร์ตสูตรพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแก๊ส)  : การอบทาร์ตใช้เวลา 40 นาที 

ค่าแก๊ส 390 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน [ (390/180) 40 นาที ] = 1.44 บาท/ครั้ง 
ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
  = 88.14 + 62.25+ 1.44 
  = 151.83 บาท 
1 สูตร จะได้แป้งทารต์ 25 ช้ิน 
  = 151.83 / 25 
  = 6.07 บาท/ช้ิน 
ต้นทุนการผลิตแป้งทาร์ตซังข้าวโพด 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแก๊ส)  : การอบทาร์ตใช้เวลา 40 นาที 
    : การต้มซังข้าวโพดใช้เวลา 30 นาที 
    : 1.10 ช่ัวโมง 

ค่าแก๊ส 390 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน [ (390/180) 1.10 ] = 2.38 บาท/ครั้ง 
ค่าแรงทางตรง คือ ค่าแรงงานคนขณะผลิตแป้งทาร์ต 3 ช่ัวโมง 

   ค่าแรง 300 บาท ต่อ 8 ช่ัวโมง [ (390/8) 3 ] =112.5 บาท/ครั้ง 
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ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
  = 88.14 + 112.5 + 2.52 
  = 203.16 บาท 
 1 สูตร จะได้ทาร์ตไข่ 25 ช้ิน 
  = 203.16 / 25 
  = 8.12 บาท/ช้ิน 
ค่ากล่องพลาสติกใส 4 ช่อง 90บาท/50ช้ิน คิดเป็นเงิน = 1.80 บาท/ช้ิน 

 1 กล่อง มีทาร์ตไข่ 4 ช้ิน [ (8.124) + 1.80 ] = 34.28 บาท/กล่อง 
 จากการประเมินต้นทุนในการผลิตแป้งทาร์ตเสริมซังข้าวโพด 10% พบว่ามีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับแป้งทาร์ตสูตรพื้นฐานซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสริมใยอาหารด้วยซังข้าวโพดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งทารต์
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เนื่องจากซังข้าวโพด มีปริมาณ คาร์โบไฮเดรต และใยอาหารสูง และยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วย
แก้อาการท้องร่วง โรคบิด โรคบวมน้ า ช่วยขับปัสสาวะ และบ ารุงม้ามอีกด้วย(Abubakar Us et al, 2016) 

สรุปผลการทดลอง 

 สูตรทาร์ตไข่สูตรพื้นฐานท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับสูงที่สุด คือ สูตรที่ 3 ของ Norma  Olizon– Chikiamco (2548) 
โดยสูตรพื้นฐานประกอบไปด้วยแป้งสาลี 250 กรัม, น้ าตาลทราย 2 ½ กรัม, ไข่แดง1 ฟอง, ผงฟู ¼ ช้อนชา, เกลือป่น ¼ 
ช้อนชา, เนยสดรสจืด 125 กรัม การเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดในแป้งสาลีในการผลิตแป้งทาร์ตที่ระดับร้อยละ 10 
พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนอยู่ในระดับชอบปานกลาง 

เอกสารอ้างอิง 
เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และจักราวธุ ภู่เสม. (2560). “ผลของการใช้เปลือกทุเรียนผงทดแทนแป้งสาลีตอ่คุณภาพ 

แป้งทาร์ต”.วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.11 (2), 48-58. 

ภาสกร  หลี. (2554). พายและทาร์ต. กรุงเทพมหานคร: แสงแดด. 
ลักขณา  ต้นเจรญิ. (2553). การค านวณค้นทุนการผลิต. (Online). https://sites.google.com, 27 พฤศจิกายน 
 2561. 
วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์. (2561). สูตรทาร์ตไข่โปรตุเกส.เอกสารประกอบการสอนวิชาขนมอบ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา. 

หน่วยงานสารสนเทศมะเร็ง. (2553). คุณประโยชน์ “ข้าวโพด”โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Online).  
http://medinfo2.psu.ac.th, 27 พฤศจิกายน 2561. 

Abubakar U. S, YusufK. M., Safiyanu I, Abdullahi S, Saidu S. R, Abdu GTand IndeeAM. (2016). Proximate 
and mineral composition of corncob, banana and plantain peels. International Journal of 
Food Science and Nutrition. 6  (November), 25 - 27.  

Chang A. (2013). Egg Tart (Online).https://th.wikipedia.org/wiki/, 27 November  2018. 
Norma Olizon-Chikiamco. (2002). Fabulous Cakes and Desserts. Hong Kong: Periplus Editions. 

https://th.wikipedia.org/wiki/


 การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่ายสถาบนัอุดมศกึษาภาคใต ้ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

 
 

 
20 

 

การศึกษาการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์
ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพด 

Study on the use of corn milk as a substitute for cow's milk on the sensory quality 
of custard in corn cob fortified egg tart products 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้ านมข้าวโพดที่เหมาะสมเพื่อทดแทนนมโคในการผลิตคัสตาร์ดใน
ผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ การคิดค านวณต้นทุน และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ การศึกษาการใช้
ปริมาณน้ านมข้าวโพดที่เหมาะสมเพื่อทดแทนนมโคในการผลิตคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ท าการศึกษา 4 ระดับ คือ 
ร้อยละ 25 50 75 และ 100  โดยวิธีการให้คะแนนการยอมรับด้วยวิธี 9-point hedonic scale จากการศึกษาพบว่า
คะแนนการยอมรับคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่มีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อ
สัมผัสและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ที่ระดับการทดแทนร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 
75 โดยเมื่อเพิ่มระดับการทดแทนน้ านมโคด้วยน้ านมข้าวโพดจนถึงระดับร้อยละ 100 พบว่า คะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดมีคะแนนการยอมรับลดลง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาการ
ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการ
ยอมรับทาร์ตไข่อยู่ที่ระดับชอบถึงชอบมาก ร้อยละ 96 โดยที่ผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและใช้
น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโค ร้อยละ 97 ด้วยเหตุผลอร่อย มีรสชาติแปลกใหม่ และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  

ค าส าคัญ: น้ านมข้าวโพด, คัสตาร์ด, การทดสอบทางประสาทสัมผัส  
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Abstract 
       The objectives of this research were to study the suitable amount of corn milk substituted for 
milk in egg tarts, production cost and consumer’ s acceptability of egg tarts.  The substitution of corn 
milk at 25%, 50%, 75% and 100% in egg tarts were study using 9-point hedonic scale. From the results, 
corn milk supplemented in egg tart up to 75% showed none significantly difference on appearance, 
color, flavor, taste, texture and overall liking.  In addition, increasing the amount of corn milk led to 
decrease the acceptant score.  The 150 consumers in Mueang Songkhla, Songkhla province accepted 
the egg tart 96% and they were willing to buy egg tart if available in market for 97%. Purchasing decision 
are delicious, exotic taste and nutritious. 

Keyworld: Corn milk, Custard, Sensory tests 

บทน า 
 ทาร์ตไข่ (Egg Tart) เป็นขนมหวานลูกครึ่งสไตล์โบราณของ โปรตุเกส  ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดย แม่ชีที่ท าขาย
เพื่อเป็นรายได้ให้กับ คอนแวนต์ ลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ หน้าขนมต้องมีลักษณะไหม้  เรียกกันว่า ‘หน้าคาราเมลไลซ์’ 
(Caramelized)  เกิดจากการอบจนน้ าตาลเกรียมที่ผิวหน้าขนม ซึ่งเกิดจากส่วนผสมและการอบแบบพิเศษ เพื่อดึงน้ าตาล
ให้ออกมาด้านบน และให้กรอบเกรียมหอมกรุ่นตามแบบฉบับของต้นต ารับจริง คัสตาร์ดมีส่วนผสมที่เป็นหลักคือ  นมโค 
น้ าตาล ไข่ไก่ ซึ่งปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพเพิ่มมาขึ้น โดยน้ านมข้าวโพดนั้นมีรสหวานอุดมไปด้วย 
วิตามินเอ วิตามินบี แร่ธาตุ ใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันมะเร็งได้และมีสารสีเหลืองกลุ่มลูทีน และซี
แซนทีนที่ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (หน่วยงานสารสนเทศมะเร็ง , 2553) 
ปริมาณสารอาหารในข้าวโพดหวานต่อ 100 กรัม มีคาร์โบไฮเดรต 18.7 กรัม, โปรตีน 3.27 กรัม,  ใยอาหาร 2 กรัม, 
ความช้ืน 75.96 กรัม และพลังงาน 86 กิโลแครอรี่ จึงได้มีงานวิจัยที่คิดค้นน้ านมข้าวโพดมาทดแทนน้ านมโคเพื่อเม
คุณประโยชน์ท่ีหลากหลายและเพื่อสุขภาพดังกล่าว เช่น งานวิจัยเรื่อง การใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมสดในผลิตภัณฑ์
พุดดิ้ง ซึ่งสามารถทดแทนน้ านมข้าวโพดได้ร้อยละ 100 เป็นต้น (ฤทัย  เรืองธรรมสิงห์, พรทิพย์  ปิยะสุวรรณยิ่ง  และน้อง
นุช ศิริวงศ์, 2559) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้ านมข้าวโพดมาทดแทนน้ านมโคในการผลิตทาร์ตไข่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ผู้บริโภคที่แพ้นมโค และเป็นการเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่อีกทางหนึ่งด้วย 

โดยน าวิจัยเรื่อง การศึกษาการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ของ กมลชนก  ขวัญแก้ว และ
คณะ(2562) ที่มีผลการศึกษาการใช่ซังข้าวโพดเสริมใยอาหารมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาการทดแทนนมโคด้วยน้ านม
ข้าวโพด เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่แพ้นมโค อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร และอาจช่วยลดอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคที่แพ้นมโค และเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการเพื่อให้ส่งผลดีต่อผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการยอมรับ
ของผู้บริโภคเพื่อศึกษาแนวทางในการวางแผนในการน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในท้องตลาด  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมน้ านมข้าวโพด 
 น าเมล็ดข้าวโพดดิบมาล้างท าความสะอาด จากน้ าเติมน้ าสะอาดปริมาณ 3 เท่าของน้ าหนักเมล็ดข้าวโพด น า
ส่วนผสมไปให้ความร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและปั่นให้ละเอียดด้วย
เครื่องปั่นอาหาร กรองด้วยผ้าขาวบางที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เก็บรักษาน้ านมข้าวโพดท่ีอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส 
 2. ศึกษาการใช้ปริมาณน้ านมข้าวโพดที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนนมโคในการผลิตคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ต
ไข่ 
 ผลิตทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดตามวิธีการของ กมลชนก ขวัญแก้ว และคณะ (2562) โดยศึกษาการทดแทนนมโค
ด้วยน้ านมข้าวโพดในสูตรที่ระดับร้อยละ 25 50 75 100 ของปริมาณน้ าหนักน้ านมโค(Norma Olizon – Chikiamco, 2548) 
โดยมีส่วนผสมของคัสตาร์ดคือ ไข่ไก่ 4 ฟอง นมสดรสจืด 625 มิลลิลิตร และน้ าตาลทรายขาว 250 กรัม น าส่วนผสม
ทั้งหมดตีผสมเข้าด้วยกัน น าไปกรองด้วยกระชอนตาถี่ แล้วเทลงในแป้งทาร์ตเสริมผงซังข้าวโพด น าไปอบที่อุณหภูมิ 180 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบรวมโดยผู้ทดสอบเป็นบริโภคทั่วไป จ านวน 50 คน โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-
point hedonic scale) คัดเลือกระดับการทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงสุด เพื่อศึกษาใน
ขั้นตอนต่อไป 
 3. ค านวณต้นทุนการผลิตทาร์ตไข่ที่ทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพด 
 ค านวณต้นทุนในการผลิต ค านวณจาก วิธีการของ (ลักขณา  ต้นเจริญ, 2553) คือ  
ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 4.ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ 
 ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพด 
โดยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในพื้นที่ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน รวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการบริโภค และข้อมูลการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5- point hedonic scale)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสทาร์ตไข่ทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพดในการผลิตคัสตาร์ดที่ระดับ
ต่าง ๆ 
 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดที่ใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ 4 
ระดับ คือ ร้อยละ 25 50 75 และ 100 (ตารางที่ 1) โดยการให้คะแนนการยอมรับด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้าน
ลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากการศึกษาพบว่าคะแนนการยอมรับ
คัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่มีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ที่ระดับการทดแทนร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 75 โดยเมื่อเพิ่ม
ระดับการทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพดจนถึงระดับร้อยละ 100 พบว่า คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
คัสตาร์ดมีคะแนนการยอมรับลดลง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการ
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ทดแทนที่น้อยกว่า โดยผู้บริโภคให้เหตุผลในการที่ให้ระดับคะแนนน้อยลง เนื่องมาจาก เมื่อทดแทนน้ านมข้าวโพดใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้คัสตาร์ดมีกลิ่นคาวของไข่เพิ่มขึ้น เนื้อสัมผัสของตัวคัสตาร์ดมีความแข็งขึ้น หน้าของตัวคัสตาร์ด
ไม่เรียบเนียน (ภาพที่ 1) 
 จากผลการทดลองข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อลดปริมาณนมโคในสูตรคัสตาร์ด พบว่ามีผลท าให้ผิวหน้าของ
คัสตาร์ดมีความไม่เรียบเนียนและมีกลิ่นคาวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการลดลงของนมโคซึ่งโปรตีนและไขมันในนมโค
ท าให้โครงสร้างของคัสตาร์ดมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่าโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสารอาหารส่วนใหญ่ใน
น้ านมข้าวโพด (ฤทัย  เรืองธรรมสิงห์ พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง และ น้องนุช ศิริวงศ์, 2559) นอกจากนี้โปรตีนเคซีนในนมโคยัง
สามารถดับกลิ่นคาวในอาหารได้ (บุณยวีร์ แช่มสูงเนิน, 2558) ซึ่งการลดลงของนมโคในคัสตาร์ดจึงส่งผลให้เกิดกลิ่นคาว
ของไข่มากข้ึน  
 
ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัทารต์ไข่ทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพดในการผลิตคัสตาร์ดที่

ระดับต่าง ๆ 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

ปริมาณน้ านมข้าวโพดที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนนมโคในการผลิตคัสตาร์ด(ร้อยละ) 

25 50 75 100 
ลักษณะปรากฏ 7.70±1.32a 7.78±1.38a 7.76±1.13a 6.10±2.19b 
ส ี 7.52±1.29a 7.67±1.18a 7.62±1.29a 6.62±2.13b 
กลิ่น 7.92±0.89a 7.82±0.98a 7.66±1.06a 7.18±1.45b 
กลิ่นรส 7.62±0.90ab 7.90±0.97a 7.62±1.00ab 7.36±1.35b 
รสชาต ิ 7.70±0.95ab 7.86±1.12a 7.44±1.24ab 7.28±1.57b 
เนื้อสัมผัส 7.60±1.24ab 7.96±0.96a 7.44±.18b 7.14±1.30b 
ความชอบโดยรวม 8.00±0.94a 8.08±0.98a 7.64±0.92a 7.18±1.45b 
หมายเหตุ:ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวมีความแตกต่างของคะแนนการยอมรับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 

    
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 
ภาพที่ 1 ทาร์ตไข่ท่ีผลติคัสตารด์โดยการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคที่ระดับต่าง ๆ 
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 2. ค านวณต้นทุนการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคในผลิตภัณฑท์าร์ตไข่ 
ตารางที่ 2 การค านวณต้นทุนในการผลิตผลติภณัฑ์ทารต์ไข่ท่ีใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโค 

 
วัตถุดิบ 

 
ราคา 

น้ าหนัก 
(การผลิต1สูตร) 

ต้นทุน 
(การผลิต 1 สูตร) 

สูตรพ้ืนฐาน สูตรทดแทน สูตรพ้ืนฐาน สูตรทดแทน 
แป้งสาล ี 31บาท/กิโลกรมั 250กรัม 250กรัม 7.75บาท 7.75บาท 

น้ าตาลทราย 22บาท/กิโลกรมั 300กรัม 300กรัม 6.60บาท 6.60บาท 
ไข่ไก่เบอร์ 2 4บาท/ฟอง 5/ฟอง 5/ฟอง 20บาท 20บาท 

ผงฟ ู 108บาท/400กรัม 1/2ช้อนชา 1/2ช้อนชา 1.35บาท 1.35บาท 
เกลือป่น 7บาท/500กรัม 3/4ช้อนชา 3/4ช้อนชา 0.21บาท 0.21บาท 

เนยสดรสจืด 180บาท/กิโลกรัม 125กรัม 125กรัม 22.50บาท 22.50บาท 
นมสดรสจดื 45บาท/946มิลลิลติร 625มิลลิลติร 156.25มิลลลิิตร 29.73บาท 7.43บาท 

น้ านมข้าวโพด 67บาท/3ลิตร - 468.75มิลลลิิตร - 10.46บาท 
รวม    88.14บาท 76.25บาท 

 
ต้นทุนการผลิตทาร์ตไข่น้ านมข้าวโพด 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต(ค่าแกส๊)        : การอบทาร์ตใช้เวลา 40 นาที 
                                          : การต้มน้ านมข้าวโพดใช้เวลา 30 นาที 
                                          : 1.10 ช่ัวโมง 

ค่าแก๊ส 390 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน [ (390/180)  1.10 ] = 2.38 บาท/ครั้ง 
ค่าแรงทางตรง คอื ค่าแรงงานคนขณะผลิตทาร์ตไข่ 3 ช่ัวโมง 

         ค่าแรง 300 บาทต่อ 8 ช่ัวโมง [ (300/8)  3 ] = 112.5 บาท/ครั้ง  
          ต้นทุนการผลิต   = ค่าวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
                               = 76.25 +112.5 + 2.38 
                               = 191.13 บาท 
          1 สูตร จะได้ทาร์ตไข่ 25 ช้ิน 
                               = 191.13 / 25 
                               = 7.64 บาท/ช้ิน 

จากการประเมินต้นทุนในการผลิตทาร์ตไข่ซังข้าวโพด 10% และน้ านมข้าวโพด 75% พบว่ามีต้นทุนการผลิต
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับทาร์ตไข่สูตรพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสริมใยอาหารด้วยซังข้าวโพดและการทดแทนนมโค
ด้วยน้ านมข้าวโพด มีต้นทุนการผลิตลดลง และยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น 
เนื่องจากซังข้าวโพด มีปริมาณ คาร์โบไฮเดรต และใยอาหารสูง และยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยแก้อาการท้องร่วง โรคบิด 
โรคบวมน้ า ช่วยขับปัสสาวะ และบ ารุงม้าม (Abubakar Us et al, 2016) ส่วนน้ านมข้าวโพดนั้นยังอุดมไปด้วย วิตามินเอ 
วิตามินบี แร่ธาตุ ใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันมะเร็งได้และมีสารสีเหลืองกลุ่ม ลูทีน และซีแซนทีนที่
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ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจ
สุขภาพ (หน่วยงานสารสนเทศมะเร็ง, 2553) 

 
4. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ที่เสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดในแป้งทาร์ตและใช้
น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคในคัสตาร์ด 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูล  จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
 ชาย 11 
 หญิง 89 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 18 ปี 10 
 18-25 ปี 83 
 26-35 ปี 5 
 36-45 ปี 2 
 46-55 ปี 0 
 55 ปีขึ้นไป 0 
อาชีพ 
 นักเรียน 0 
 นักศึกษา 90 
 พนักงงานบริษัท 1 
 ธุรกิจส่วนตัว 4 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 0 
 เกษตรกร 0 
 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 0 
 พนักงานประจ า/พนักงานช่ัวคราว (ลูกจ้าง) 5 
 อื่น ๆ 0 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 89 ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 83 โดยผู้บรโิภคส่วนใหญ่
มีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการบริโภค 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 

ท่านเคยรับประทานทาร์ตหรือไม่ 
 เคย 91 
 ไม่เคย 9 
ท่านเคยรับประทานทาร์ตแบบใดบ้าง 
 ทาร์ตสังขยา 21 
 ทาร์ตบลเูบอรี ่ 14 
 ทาร์ตชาเขียว 2 
 ทาร์ตคัสตารด์ 61 
 อื่น ๆ 2 
ความถี่ในการรับประทานทาร์ตต่อสัปดาห ์
 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 2 
 2-3 ครั้ง/สปัดาห ์ 7 
 มากกว่า 2-3 ครั้ง/สัปดาห ์ 0 
 แล้วแต่โอกาส 89 
 อื่น ๆ 2 
เหตุผลในการรับประทานทาร์ต 
 ราคาไม่แพง 13 
 รสชาติอร่อย 46 
 หาซื่อได้ง่าย 22 
 สะดวกในการบริโภค 16 
 อื่น ๆ 3 
โดยท่ัวไปท่านรับประทานทาร์ตจากแหล่งใด 
 ท าบริโภคเอง 3 
 ร้านสะดวกซื้อ 21 
 ห้างสรรพสินค้า 70 
 ตลาดสด 3 
 อื่น ๆ 3 

ท่านรู้จักผลิตภัณฑจ์ากซังข้าวโพดหรือไม่ 

 รู้จัก  57 

 ไม่รู้จัก  43 
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ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 

ท่านรู้จักซังข้าวโพดในรูปแบบใดบ้าง 

 ถ่าน  27 

 ทรายแมว  2 

 ที่ดับกลิ่นในตู้เย็น  6 

 อาหารสตัว ์  61 

 อื่น ๆ  4 

เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากซังข้าวโพด 

 การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้  37 

 ความแปลกใหม ่  19 

 ราคาถูก  2 

 ดีต่อสิ่งแวดล้อม  39 

 อื่น ๆ  3 

ท่านเคยรับประทานน้ านมข้าวโพดหรือไม่ 

 เคย  74 

 ไม่เคย  26 

ท่านเคยรับประทานน้ านมข้าวโพดในรูปแบบใดบ้าง 

 เครื่องดื่ม  85 

 เต้าฮวย  5 

 โยเกิรต์  0 

 พุดดิ้ง  10 

 อื่น ๆ  0 

เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากน้ านมข้าวโพด 

 คุณค่าทางโภชนาการ  61 

 อร่อย  35 

 ความเคยชิน (รับประทานเป็นประจ า)  2 

 สะดวกในการซื้อ 
อื่น ๆ 

 2 
0 

การศึกษาข้อมูลผู้บริโภคจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเคยรับประทานทาร์ตคิดเป็นร้อย
ละ 91 โดยจะรับประทานทาร์ตคัสตาร์ดเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 61 ซึ่งผู้บริโภคจะรับประทานทาร์ตแล้วแต่โอกาส 
คิดเป็นร้อยละ 89 เหตุผลที่รับประทานทาร์ตเพราะรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อย 46 ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อทาร์ตจาก
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ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 70 และพบว่า ผู้บริโภคที่รู้จักผลิตภัณฑ์จากซังข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 57 โดยจะรู้จักใน
รูปแบบของอาหารสัตว์เป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 61 เหตุผลทีเ่ลือกซื้อเพราะดีต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อย 39 ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะเคยรับประทานน้ านมข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 74 โดยจะรับประทานเป็นเครื่องดื่มคิดเป็นร้อยละ 85 เหตุผลที่
รับประทานน้ านมข้าวโพดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อย 61 (ตารางที่ 4)  

 

ตารางที่ 5 คะแนนความชอบของผู้บริโภคทั่วไปเกี่ยวกับการเสริมใยอาหารด้วยซังข้าวโพดและการทดแทนนมโคด้วย
น้ านมข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ 

คุณลักษณะ 

ระดับความชอบ (จ านวนคน) คะแนนเฉลี่ย  
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ชอบมาก ชอบ เฉย ๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบมาก 

ลักษณะปรากฏ 64 77 9 0 0 4.40±0.60 
ส ี 61 78 11 0 0 4.34±0.61 
กลิ่น 63 81 6 0 0 4.39±0.58 
กลิ่นรส 59 79 12 0 0 4.32±0.64 
รสชาต ิ 69 70 11 0 0 4.39±0.63 
เนื้อสัมผัส (ร่วน) 49 74 22 5 0 4.13±0.74 
ความชอบโดยรวม 58 87 5 0 0 4.35±0.56 

 จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนการ
ยอมรับทางลักษณะปรากฏอยู่ที่ระดับชอบ (4.40±0.60) คะแนนการยอมรับด้านสี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ร่วน) 
อยู่ที่ระดับชอบโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.34±0.61, 4.39±0.58, 4.32±0.64, 4.39±0.63 และ 4.13±0.74 ตามล าดับ และ
คะแนนความชอบโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับท่ีระดับชอบ (4.35±0.56)  (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 6 การยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปเกี่ยวกับการเสรมิใยอาหารด้วยซังข้าวโพดและการทดแทนนมโคด้วย
น้ านมข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่ 
ข้อมูล  จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคหรือไม่ 
 ยอมรับ  96 
 ไม่ยอมรับ  4 
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้เพราะเหตุใด 
 อร่อย  84 
 รสชาติแปลกใหม ่  4 
 สะดวกในการบริโภค  2 
 คุณค่าทางโภชนาการ  8 
 อื่น ๆ  2 
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ข้อมูล  จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นี้เพราะเหตุใด 
 ไม่คุ้นเคย  4 
 รสชาตไิม่เป็นท่ีช่ืนชอบ  3 
 ลักษณะเนื้อสัมผสัแปลกไป  2 
 กลิ่นรสไม่พึงประสงค ์  0 
 อื่น ๆ  1 
หากผลการเสริมใยอาหารด้วยซังข้าวโพดและการทดแทนนมโคด้วยน้ านมข้าวโพดในผลิตภัณฑท์าร์ตไข่มี
วางจ าหน่าย ในราคา 40 บาท (4 ชิ้น/กล่อง) ท่านยินดีจะซื้อหรือไม่ 
 ซื้อ  97 
 ไม่ซื้อ  3 

 ข้อมูลด้านการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและ
ใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโค คิดเป็นร้อยละ 96 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับเพราะอร่อย คิดเป็นร้อยละ 84 และข้อมูล
การซื้อ/ไม่ซื้อของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 97 จะซื้อผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและใช้น้ านมข้าวโพด
ทดแทนนมโคหากวางจ าหน่ายในท้องตลาดโดยจะจ าหน่ายในราคา 40 บาท (4 ช้ิน/กล่อง) คิดเป็นร้อยละ 97 (ตารางที่ 
6)  
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาพบว่าคะแนนการยอมรับคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่มีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ 
สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ที่ระดับการ
ทดแทนร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 75 โดยเมื่อเพิ่มระดับการทดแทนน้ านมโคด้วยน้ านมข้าวโพดจนถึงระดับร้อยละ 100 
พบว่า คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคัสตาร์ดมีคะแนนการยอมรับลดลง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ใน       อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทาร์ตไข่อยู่ที่ระดับชอบถึงชอบมาก ร้อยละ 96 โดยที่ผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์
ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพดและใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโค ร้อยละ 97 ด้วยเหตุผลอร่อย มีรสชาติแปลกใหม่ และคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น  
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การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ าดิบและน้ าประปา ด้วย Spectrophotometer,  

Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 

Examination of Iron Content in Raw Water and Tap Water with Spectrophotometer, 

Colorimeter and Standard Color Comparison Charts Iron Test Kit  

โซเฟีย มามะ1, สุวัยดา กียะ1, กมลชนก นิสภา2, ณภักดิ์ ไชยาค า2, ซันวานี จิใจ3, เมธิยา หมวดฉิม3* 

Sofia mama1, Suwaida keeya1, Kamolchanok Nisapa2, Napak Chaiyakam2,  

Sunwanee Jijai3, Maytiya Muadchim3* 

บทคัดย่อ 
          การตรวจวั ดปริ ม าณ เหล็ ก ในระบบน้ าประปา เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบปริ ม าณ เหล็ กที่ วั ด ไ ด้ ร ะหว่ า ง 

Spectrophotometer, Colorimeter DR900 และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (QCR8- lron Test 

Kit) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ซึ่งท าการวิเคราะห์จากตัวอย่างน้ าดิบ 38 ตัวอย่าง และน้ าประปา 

109 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สาขานครศรีธรรมราช พบว่าการเปรียบเทียบ

ปริมาณเหล็กจากการวัดด้วย Spectrophotometer กับชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน  มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value<0.001) ส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง Spectrophotometer กับ Colorimeter DR900 

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.344) โดยการใช้ชุดทดสอบ QCR8- lron Test Kit มี

ความคลาดเคลื่อนจากค่าเปรียบเทียบกับ Spectrophotometer ดังนั้นในภาคสนามควรตรวจวัดค่าเหล็กในน้ าด้วยด้วย 

Colorimeter DR900 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพเหล็กในน้ าดิบและน้ าประปา

ได้ 

ค าส าคัญ: ปริมาณเหล็ก, น้ าประปา , Spectrophotometer, Colorimeter, ชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี
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Abstract  
The examination of iron content in the water supply system was to compare iron content 

results that were measured from Spectrophotometer, Colorimeter DR900 and Standard Color 
Comparison Charts Iron Test Kit (QCR8-lron Test Kit developed by the Provincial Waterworks Authority, 
Region 8). Thirty-eighth raw water samples and one hundred-nine tap water samples were collected in 
the responsibility area of the Provincial Waterworks Authority, Region 4, Nakhon Si Thammarat Branch. 
The result showed that the comparison of the iron content of tap water and raw water samples from 
the measurement between Spectrophotometer and QCR8-lron Test Kit were significant differences (p-
value< 0. 001 and 0. 004) .  In addition, the iron content of tap water and raw water samples were 
measured with Spectrophotometer and Colorimeter DR900 that showed no significant difference ( p-
value = 0.344 and 0.147).  Therefore, the measurement result of QCR8- lron Test Kit was inconsistent 
with the comparison values of Spectrophotometer. In the field should measure the iron content with 
Colorimeter DR900 for surveillance and monitoring the quality of raw water and tap water. 

Keywords:  Iron content, Tap water, Spectrophotometer, Colorimeter , Standard color comparison 

charts iron test kit 

บทน า  
น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญส าหรับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์อาศัยน้ าในการด ารงชีวิต ดังนั้นน้ า

ที่มนุษย์จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้น จะต้องเป็นน้ าที่สะอาด และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสม

ส าหรับการอุปโภค และบริโภค ซึ่งในปัจจุบันถือว่า น้ าประปาเป็นน้ าท่ีสะอาด เป็นน้ าท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

เพื่อให้เป็นน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค น้ าประปาจึงมีความส าคัญต่อชุมชนต่าง ๆ อย่างยิ่ง และปัจจุบันเกิดการขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ท าให้ชุมชนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ส่งผล ให้ความต้องการใช้

น้ าประปามีจ านวนเพิ่มขึ้น การจัดหาน้ าสะอาดในรูปแบบน้ าประปาส าหรับประชาชนในปัจจุบัน คือ การประปาส่วน

ภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจและหน้าท่ีส ารวจแหล่งน้ าดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาท่ัวประเทศ 

ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งการบริการน้ าประปานั้น จัดเป็นบริการสาธารณะ เนื่องจากการ

บริการน้ าประปาจะต้องมีลักษณะในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีการเปลี่ยนแปลงและ

แก้ไขได้เสมอ โดยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และการบริการจะต้องเป็นการกระท าอย่างต่อเนื่อง 

(การประปานครหลวง, 2558) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการผลิต

น้ าประปาเพื่อแจกจ่ายสู่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ แต่มักประสบปัญหาเหล็กในน้ าดิบและน้ าประปามีค่าเกินมาตรฐาน 

เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการตรวจวัดในทุก ๆเดือน ซึ่งทุกๆเดือนมีการส่งน้ าดิบและน้ าประปามายังที่อาคาร

ห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อที่จะให้การประปาแต่ละสาขา ควบคุมปริมาณเหล็กให้

มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูง ในห้องปฏิบัติการมีการใช้ วิธี Phenanthroline 
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Method เพื่อวิเคราะห์ปริมาณค่าเหล็กในน้ าดิบและน้ าประปา โดยเหล็กจะถูกท าให้อยู่ในรูปท่ีละลายหรือถูกรีดิวซ์ให้ไป

อยู่ในรูป Fe2- โดยการเติม Hydraxylamine และต้มด้วยกรด หลังจากนั้นควบคุม pH ให้อยู่ในช่วง 3.2-3.3 โดย 

Ammonium acetate buffer และท าปฏิกิริยากับ Phenanthroline เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีส้มแดง ซึ่งสามารถ

วัดความเข้มของสีที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 510 nm วิธีนี้ใช้หาตัวอย่างน้ าที่มีเหล็ก 

0.02 -4.0 mg/l นอกจากนี้ในภาคสนามมีการใช้ Colorimeter ถึงแม้ขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากแต่มีข้อจ ากัดเรื่อง

ค่าใช้จ่ายและราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีการพัฒนา Test Kit เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังเหล็กในน้ าและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ าประปาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปรียบเทียบปริมาณเหล็กระหว่างการตรวจวัดกับ Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบ

แผ่นเทียบสีมาตรฐาน (QCR8- lron Test Kit) ที่ถูกคิดค้นโดยการประปาเขต 8 เ พื ่ อ จ ะ ล ด ค่า ใ ช้จ ่ า ย ใ น ก า ร

ตรวจวัดปริมาณเหล็ก ในน้ าตัวอย่างจากพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สาขานครศรีธรรมราช 

วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่าง 

น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบเป็นน้ าตัวอย่างที่ถูกส่งมาวิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบจ านวน 38 ตัวอย่าง และ

น้ าประปาดิบ 109 ตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สาขานครศรีธรรมราช ที่ถูกส่งมาจาก 6 

สาขาหลัก ซึ่งประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง สาขาทุ่งสง สาขาชะ

อวด และ สาขาจันดี โดยน้ าตัวอย่างถูกเก็บในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 ขั้นตอนการทดลอง         

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)     ในห้องปฏิบัติการ เพื่อท าการศึกษา
ปริมาณเหล็กด้วย Spectrophotometer, Colorimeter DR900 และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 
(QCR8-lron Test Kit) ซึ่งขั้นตอนการการวิเคราะห์เหล็กในน้ าโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer แสดงดังภาพที่ 1 
และการวิเคราะห์เหล็กในน้ าโดย Colorimeter DR900 และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (QCR8-lron 
Test Kit) แสดงดังภาพที่ 2 
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ปิเปตน้ าตัวอย่าง 50 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml 

 
เติมกรดเข้มข้น Hydrochloric 2 ml และเติมสาร Hydroxylamine 1 ml 

 
แล้วน าไปต้มจนเดือดบน Hot plate จนปริมาตรเหลือ 20 ml (แล้วพักให้เย็น) 

 
เติมสาร Ammonium Acetete buffer 10 ml ทุก flask 

แล้วเทใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 ml โดยในขวดวัดปริมาตรต้องเติมสารฟีแนนโทรลีน จ านวน 2 ml  

ซึ่งเป็นสารที่ท าให้เกดิสี จากน้ันปรับปริมาตราด้วยน้ ากลั่น 

 
วัดค่าด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 510 nm และหาปริมาณเหล็ก (mg/l) ในน้ าตัวอย่าง 

ภาพที่ 1 การวิเคราะหเ์หล็กในน้ าโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer 
 

ปิเปตน้ าตัวอย่าง 10 ml 

 
 ตักผง Sodium dithionite Reagent 1 ประมาณ 1/3 ช้อนเขย่าดว้ยเครื่อง Vortex Mixer จนละลาย 

 
 ตักผง Sodium acetate anhydrous Reagent 2 ประมาณ 1 ช้อน เขย่าด้วยเครื่อง Vortex Mixer จนละลาย 

 
หยด Phenanthroline Solution Reagent 3 จ านวน 8 หยด แกว่งขวดแก้วเบาๆ รอ 2 นาที 

 

 เมื่อครบ 2 นาที น าขวด Sample Cell มาวางเทียบส ี น าขวดแก้วมาวัดกับ Colorimeter DR900 

       โดยมองสีจากขวดด้านบนขวดแล้วเปรียบเทียบสีมาตรฐาน 

* หมายเหตุ: ส าหรับชุดทดสอบน้ าดิบใส ่Reagent 2 ก่อน ตามด้วย Reagent 1 Reagent 3 ตามล าดับ 

เนื่องจากจะท าการก าจดับัฟเฟอร ์และท าให้ตัวอย่างน้ า ไม่เหลือง ไม่ขุ่น  (การประปาส่วนภูมภิาค เขต 8, 

2560) 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเ์หล็กในน้ าโดย Colorimeter DR900 และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี

มาตรฐาน (QCR8-lron Test Kit) 
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(ก)                                       (ข)                                       (ค) 

ภาพที่ 3 Spectrophotometer (ก), Colorimeter DR900 (ข) และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี

มาตรฐาน (QCR8-lron Test Kit) (ค) 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบปริมาณเหล็กในระบบน้ าดิบและน้ าประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สาขานครศรีธรรมราช

ด้วยชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (QCR8-lron Test Kit) ในห้องปฏิบัติการจะได้ข้อมูลดิบ จากนั้นท า

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ t-test : Paired Two Sample for Means เพื่อทดสอบว่าปริมาณเหล็กระหว่างการ

ตรวจวัดกับ Spectrophotometer กับชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผนเทียบสีมาตรฐานมีความแตกต่างกันหรือไม่  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้ าดิบของการประปาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ 

สาขานครศรีธรรมราช สาขาชะอวด สาขาทุ่งสง สาขาปากพนัง สาขาจันดี และสาขาขนอม ตั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 38 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นน้ าผิวดินพบว่าผลการวิเคราะห์เหมือนกับตัวอย่าง

น้ าประปาคือการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ าดิบด้วย Spectrophotometer กับชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสี

มาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value=0.004) ส่วนผลการตรวจวัดระหว่าง Spectrophotometer 

และ Colorimeter DR900 พบว่าการตรวจสอบหาปริมาณเหล็กในน้ าประปาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p-

value=0.147) (ตารางที่ 1) 

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ าประปารวม 109 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณเหล็กใน

น้ าประปาด้วย Spectrophotometer กับชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (ตารางที่ 2) พบว่าในน้ าประปา

มีความแตกต่ า งกั นอย่ า งมีนั ยส าคัญที่ ร ะดับความ เ ช่ือมั่ น  95 เปอร์ เ ซ็ นต์  (p-value<0.001)  เ นื่ อ งจาก 

Spectrophotometer สามารถตรวจวัดหาปริมาณเหล็กได้ในระดับความเข้มข้นต่ า ๆ ซึ่งพบว่ามีความถูกต้องแม่นย าสูง

และใช้ง่ายในห้องปฏิบัติการ (จารุวัฒน์ ชู้รักษ์ และคณะ , 2557) แต่ชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐาน 

สามารถตรวจวัดปริมาณเหล็กได้แค่ 4 ระดับ คือ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (บุษบา สุภาพันธ์ , 2560) ซึ่ง

เป็นการเปรียบเทียบด้วยสายตาและความรู้สึกในการดูหรือมองนั้น อาจไม่สามารถเปรียบเทียบสีที่ออกมาได้ชัดเจน ซึ่งท า
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ให้พบว่ามีความถูกต้องและแม่นย าต่ า อีกทั้งยังมีความขุ่นเข้ารบกวนการท าปฏิกิริยาของสารด้วย ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะง่าย 

ต้นทุนต่ ากว่าและสะดวกในการใช้ภาคสนาม   

ส่วนเปรียบเทียบหาปริมาณเหล็กในน้ าประปาด้วย Spectrophotometer และ Colorimeter DR900 พบว่า

การตรวจสอบหาปริมาณเหล็กในน้ าประปาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p-

value = 0.344) เนื่องจาก Colorimeter DR900 มีความถูกต้องและแม่นย า ซึ่งค่าที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณเหล็กใน

น้ าประปามีค่าใกล้เคียงกับ Spectrophotometer แม้สารเคมีที่ใช้ในการเคราะห์ด้วย Colorimeter DR900 จะเหมือน

สารเคมีที่ใช้ในชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐานก็ตาม 

ตารางที่ 1 ปริมาณเหล็กในน้ าดบิท่ีวิเคราะหด์้วย Spectrophotometer, Colorimeter และ Test kit 

ล าดับ พ้ืนที่ จ านวน
ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือเปรียบเทียบ

(x ̄±sd)* 

เคร่ืองมือทดสอบ  

(x ̄±sd)* 

p-value 

1 ชะอวด 3 Spectrophotometer 
(0.46±0.38) 

Test kit (0.30±0.10) 0.285 
Colorimeter (0.42±0.50) 1.000 

2 ขนอม 4 Spectrophotometer 
(0.52±0.23) 

Test kit (0.38±0.05) 0.273 
Colorimeter (0.44±0.18) 0.068 

3 ทุ่งสง 6 Spectrophotometer 
(0.69±0.15) 

Test kit (0.28±0.12) 0.028 
Colorimeter (0.54±0.59) 0.463 

4 จันด ี 7 Spectrophotometer 
(0.26±0.19) 

Test kit (0.27±0.16) 1.000 
Colorimeter (0.45±0.36) 0.128 

5 ปากพนัง 13 Spectrophotometer 
(0.21±0.20) 

Test kit (0.16±0.10) 0.306 
Colorimeter (0.17±0.21) 0.142 

6 นครศรีธรรมราช 5 Spectrophotometer 
(0.29±0.23) 

Test kit (0.18±0.09) 0.225 
Colorimeter (0.20±0.15) 0.104 

 รวม 38 Spectrophotometer 
(0.36±0.27) 

Test kit (0.24±0.13) 0.004 
Colorimeter (0.33±0.35) 0.147 

* หน่วย mg/l 
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ตารางที่ 2 ปริมาณเหล็กในน้ าประปาที่วิเคราะห์ด้วย Spectrophotometer, Colorimeter และ Test kit  

ล าดับ พ้ืนที่ จ านวนตัวอย่าง เคร่ืองมือเปรียบเทียบ 

(x ̄±sd)* 

เคร่ืองมือทดสอบ 

(x ̄±sd)* 

p-value 

1 ชะอวด 16 Spectrophotometer 
(0.03±0.02)  

Test kit (0.12±0.05) >0.001 
Colorimeter (0.02±0.02) 0.036 

2 ขนอม 16 Spectrophotometer 
(0.12±0.09) 

Test kit (0.13±0.05) 0.210 
Colorimeter (0.09±0.08) 0.021 

3 ทุ่งสง 8 Spectrophotometer 
(0.07±0.03) 

Test kit (0.13±0.05) 0.012 
Colorimeter (0.08±0.04) 0.440 

4 จันด ี 16 Spectrophotometer 
(0.04±0.04) 

Test kit (0.13±0.08) 0.001 
 Colorimeter (0.04±0.04) 0.775 

5 ปากพนัง 16 Spectrophotometer 
(0.09±0.06) 

Test kit (0.14±0.09) 0.041 
 Colorimeter (0.10±0.15) 1.00 

6 นครศรีธรรมราช 37 Spectrophotometer 
(0.07±0.05) 

Test kit (0.12±0.05) >0.001 
Colorimeter (0.09±0.13) 0.757 

 รวม 109 Spectrophotometer 
(0.07±0.06) 

Test kit (0.13±0.06) >0.001 
Colorimeter (0.07±0.10) 0.344 

* หน่วย mg/l 
 

ดังนั้นในภาคสนามควรตรวจวัดค่าเหล็กในน้ าด้วย Colorimeter DR900 เพื่อน าไปใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง

และตรวจสอบคุณภาพเหล็กในน้ าประปาและน้ าดิบได้ ส่วนการใช้ชุดทดสอบ QCR8- lron Test Kit จะต้องมีการพัฒนา

ต่อ ไป เพื่ อลดค่ าความคลาด เคลื่ อนของผลที่ วิ เคราะห์ ได้ เ มื่ อ เปรี ยบ เทียบกับค่ าที่ วิ เคราะห์ด้ วย เครื่ อ ง 

Spectrophotometer 
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การประยุกต์ใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ                           

รสเครื่องแกงมัสม่ัน 

Application use of soybean meal flour to replace some wheat flour in crispy roti 

product flavored with massaman curry powder 

วนิดา ค าหอม2, ซาบีเนาะ มะเระ2, สุรารักษ์ แซ่จอง2, ฐิติมาพร หนูเนียม1* 

Wanida Kamhom2, Sabinoh Mareh2, Surarak Saejong 2 and Thitimaporn Nooniam1* 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณแป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ 4 ระดับ 

ได้แก่ ร้อยละ 0 5 10 และ 15 ศึกษาปริมาณการเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น ท่ีระดับร้อยละ 1 2 และ 3    โดยประเมินการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการ 9 point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม รวมถึงศึกษาต้นทุนในการผลิต ผลการศึกษาการทดแทนปริมาณกากถ่ัวเหลือง 4 ระดับ พบว่า ผู้บริโภคให้

คะแนนการยอมรับโรตีกรอบท่ีมีการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถ่ัวเหลืองที่ปริมาณร้อยละ 5 ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม 

(p≥0.05) แต่เมื่อปริมาณการทดแทนแป้งกากถ่ัวเหลืองเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณแป้งกากถั่วเหลืองมีผลให้ความยืดหยุ่นและความกรอบของผลิตภัณฑ์ลดลง ผลการศึกษาการเสริมผง

เครื่องแกงมัสมั่นพบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับโรตีกรอบที่เสริมเครื่องแกงมัสมั่นที่ระดับร้อยละ 2 ไม่แตกต่างจากชุด

ควบคุม (p≥0.05) ผลการศึกษาต้นทุนในการผลิตโรตีกรอบที่มีการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 และ

เสริมผงเครื่องแกงมัสมั่นร้อยละ 2 มีต้นทุนการผลิต 1.48 บาท/ช้ิน 

ค าส าคัญ: โรตีกรอบ, แป้งกากถ่ัวเหลือง, ผงเครื่องแกงมัสมั่น  
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Abstract  

 This research has objectives To study the amount of soybean meal flour instead of wheat flour 
in 4 levels of roti products, which are 0, 5, 10 and 15 percent, to study the amount of supplement of 
curry paste At the level of 1, 2, and 3 percent by evaluating the sensory acceptance using the 9 point 
hedonic scale method in terms of appearance, color, aroma, taste, texture, and total liking.  Including 
studying the cost of production The results of the 4 levels of soybean meal substitution showed that 
consumers rated the acceptance of crispy roti with wheat flour substitution with soybean flour at 5 
percent which is not different from the control set (p≥0.05). Increased soybean meal Consumers give 
a lower acceptance rating. Due to the increase in soybean meal content, resulting in reduced product 
flexibility and crispness.  The results of the supplementation of Massaman curry powder showed that 
Consumers accepted the crispy roti with the addition of cinnamon curry at the level of 2 percent, not 
different from the control set (p≥0.05). The results of the study found that the cost of crispy roti with 
5 percent soybean meal instead of wheat flour and supplemented Massaman curry powder, 2 percent, 
with a production cost of 1.48 baht / piece 
Key words: Crispy Roti, Soybean meal flour, Massaman curry powder 

บทน า 

  ถั่วเหลืองเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันมาก เนื่องจากถ่ัวเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในถั่วเหลืองมีสารอาหาร

ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน ถั่วเหลืองที่มีการแยกน้ านมถั่ว

เหลืองออก เรียกว่า กากถั่วเหลือง หรือโอคารา ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ า (สุภาวินี แสนทวีสุข และมาลีน่า สันเต๊ะ, 

2557) การน าถั่วเหลืองมาใช้นั้นส่วนใหญ่มักแปรรูปถั่วเหลืองเป็นนมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าเจี้ยว และขนมหวานต่างๆ ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี (หทัยชนก  นวลใย และคณะ, 2560) จึง

ท าให้มีปริมาณกากถั่วเหลืองจากการแปรรูปถั่วเหลืองเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งกากถั่วเหลืองยังมีคุณค่า ทาง

โภชนาการอยู่ กากถ่ัวเหลืองเมื่ออบแห้งจะประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า เส้นใย

อาหารที่ละลายน้ า และเกลือแร่ต่างๆ (O’Tool, 1999) 

 จากคุณค่าทางโภชนาการของกากถั่วเหลือง จึงมีความสนใจที่จะน าส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมา

ผลิตเป็นแป้งกากถั่วเหลืองโดยเป็นการเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ โดยน าไปศึกษาปริมาณการ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ โรตีกรอบที่มีในท้องตลาดจะเป็นโรตีกรอบที่มีเพียงแป้ง

สาลีเป็นส่วนประกอบหลัก (หทัยชนก นวลใย และคณะ, 2560) จึงน าแป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนเพื่อลด

ปริมาณการใช้แป้งสาลีและเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ อีกทั้งรสชาติของโรตีกรอบ ไม่ค่อยมีความหลากหลาย 
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จึงมีแนวคิดที่จะน าผงเครื่องแกงมัสมั่นมาเสริมในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ดังนั้น การศึกษาการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทน

แป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบรสเครื่องแกงมัสมั่น เป็นการเพิ่มประโยชน์จากการใช้แป้งกากถั่วเหลือง เป็น

แนวทางให้กับผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน  

วิธีด าเนินการวิจัย      

1. การเตรียมแป้งกากถั่วเหลือง 

 น ากากถั่วเหลืองจากการท าน้ าเต้าหู้มาท าแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 8-12 ช่ัวโมง 

ด้วยเครื่องอบลมร้อน แล้วน ากากถั่วเหลืองมาลดขนาดด้วยการบด จากนั้นน ามาร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมซ 

(ดัดแปลงจาก สุภาวินี  แสนทวีสุข และมาลีน่า  สันเต๊ะ , 2557) เก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่แห้งและปิดสนิทจนกว่าจะ

น าไปศึกษา 

2. ศึกษาปริมาณการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ 

 ผลิตโรตีกรอบตามวิธีการของ หทัยชนก นวลใย และคณะ (2560) โดยใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทน     

แป้งสาลีที่ปริมาณร้อยละ 0 (ควบคุม) 5 10 และ 15 ของปริมาณแป้งสาลีในสูตร  ประเมินการยอมรับทาง   ประสาท

สัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยผู้ประเมินที่เป็นนักศึกษาคหกรรม

ศาสตร์ จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โรตี

กรอบท่ีได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดเพื่อท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป 

3. ศึกษาปริมาณการเสริมผงเคร่ืองแกงมัสมั่นในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลือง  

           ศึกษาการเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่นในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 โดยเสริม   ใน

ปริมาณร้อยละ 2 4 และ 6 ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมด ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้าน ลักษณะปรากฏ สี 

กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบรวม โดยผู้ประเมินท่ีเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน โดยใช้

วิธีการให้ คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โรตีกรอบท่ีได้รับคะแนนการ

ยอมรับสูงสุดเพื่อท าการทดลองในวัตถุประสงค์ถัดไป    

4. ศึกษาต้นทุนในการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเคร่ืองแกงมัสมั่น 

           ค านวณหาต้นทุนในการผลิตโรตีกรอบสูตรพ้ืนฐาน ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรทดแทนปริมาณแป้ง     

กากถั่วเหลืองและต้นทุนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น เพื่อจะได้ทราบถึงต้นทุนทั้งหมดที่

ใช้ในกระบวนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นโดยค านวณจากสูตร 

ต้นทุนการผลิต = วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาปริมาณการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ 

                                               A             B             C           D 

 

 

  

 

ภาพที่ 1 โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลือง (A) ร้อยละ 0 (B) ร้อยละ 5 (C) ร้อยละ 10 และ (D) ร้อยละ 15  

 จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของโรตีกรอบที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถั่วเหลือง 4 

ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) 5 10 และ 15 ของปริมาณแป้งสาลี (ภาพท่ี 1) โดยการให้คะแนนการยอมรับด้วยวิธี 

9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม พบว่าการทดแทน

แป้งกากถ่ัวเหลืองที่ระดับร้อยละ 5 ไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับสูตรควบคุมในทุกๆด้าน และ

ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับลดลง เมื่อเพิ่มระดับการทดแทนแป้ง    กากถ่ัวเหลืองจนถึงระดับร้อยละ 10 และ 15 จาก

การที่คะแนนการยอมรับลดลงปริมาณกากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้แป้งมีความยืดหยุ่นลดลงขึ้นรูปได้ไม่ดี ท าให้ความ

เป็นช้ันและความกรอบของผลิตภัณฑ์โรตีกรอบลดลงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพร พืชกมุทร และวิญญ์ ผิวนิ่ม (2550) 

ได้ท าการการศึกษาการใช้กากถ่ัวเหลืองจากโรงงานผลิตนมถั่วเหลืองหรือโอคาราสด ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตขนมปัง

แซนด์วิช พบว่า การใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น ท าให้ค่าความยืดหยุ่นของก้อนโดลดลง ขนม

ปังมีปริมาตรจ าเพาะลดลง มีเนื้อสัมผัสแข็งขึ้น และขนมปังมีสีคล้ า เมื่อท าการทดแทนกากถั่วเหลืองในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

เช่นกัน ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 จากการทดสอบการยอมรับ พบว่าสามารถทดแทนแป้งกากถ่ัวเหลืองได้ร้อยละ 5 

โดยผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม สูงกว่า

ระดับการทดแทนที่ร้อยละ 10 และ 15 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการทดแทนแป้งกากถั่วเหลืองในปริมาณร้อยละ 5 เพื่อท า

การทดลองในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที่ 1 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสปริมาณการใช้แป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลี 

ลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

     ปริมาณการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถั่วเหลือง 

0 (สูตรควบคุม)                ร้อยละ 5                ร้อยละ 10              ร้อยละ 15 

ลักษณะปรากฏ 

ส ี

กลิ่น 

กลิ่นรส 

รสชาต ิ

เนื้อสัมผัส 

ความชอบรวม 

7.80±0.80 a 7.83±0.83a 6.76±0.81b 

7.00±0.90 b 

6.56±0.93 b 

7.80±0.71a 7.80±0.80 a 6.93±0.69 b 

7.53±0.77 a 7.76±0.72 a 6.76±0.97 b 6.63±0.96 b 

7.36±0.85 a 7.60±0.93 a 6.67±0.95 b 6.53±0.97 b 

7.63±0.76 a 7.76±0.67 a 6.66±0.95 b 6.53±0.86 b 

7.63±0.76 a 7.73±0.82 a 6.96±0.76 b 6.73±0.78 b 

7.76±0.67 a 7.86±0.73 a 7.00±0.83 b 6.76±0.72 b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

2. ผลการศึกษาปริมาณการเสริมผงเคร่ืองแกงมัสมั่นในผลิตภัณฑโ์รตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลือง 

                                              A          B          C          D 

 

 

  

ภาพที่ 2 โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองเสรมิผงเครื่องแกงมัสมั่น (A) ร้อยละ 0 (B) ร้อยละ 1 (C) ร้อยละ 2 และ (D) ร้อยละ 3 

จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองที่ร้อยละ 5 น ามาเสริมผง

เครื่องแกงมัสมั่น 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) 1 2 และ 3 โดยการให้คะแนนการยอมรับด้วยวิธี 9-point 

hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม พบว่าการเสริมผงเครื่องแกง

มัสมั่นที่ระดับร้อยละ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p≥0.05) กับสูตรควบคุมในทุกๆ ด้าน (ตารางท่ี2) 

คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี สูตรควบคุม ร้อยละ 1และร้อยละ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) และร้อยละ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ 

เนื้อสัมผัส ความชอบรวม ร้อยละ 1 และ 3 มีความแตกต่างจากชุดควบคุม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการเสริมผงเครื่องแกง

มัสมั่นในปริมาณร้อยละ 2 เพื่อท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสปริมาณการเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น 

ลักษณะทางประสาท

สัมผสั 

     ปริมาณการเสรมิผงเครื่องแกงมัสมั่น 

  0 (สูตรควบคุม)            ร้อยละ 1               ร้อยละ 2                ร้อยละ 3 

ลักษณะปรากฏ 

ส ี

กลิ่น 

กลิ่นรส 

รสชาต ิ

เนื้อสัมผัส 

ความชอบรวม 

7.46±0.86a 7.16±0.86ab 7.42±0.85a 

7.66±0.74a 

6.86±0.94b 

7.62±0.90a 7.36±0.85ab 7.14±0.92b 

7.46±0.99a 7.06±0.84bc 7.26±0.98ab 6.82±0.96c 

7.50±0.86a 6.92±0.69bc 7.26±0.96ab 6.78±0.99c 

7.72±0.96a 6.90± 0.81b 7.36±0.98a 6.34±1.00c 

7.76±0.95a 6.68±0.79b 7.44±0.92a 6.28±0.99c 

7.64±0.74a 6.96±0.80b 7.46±0.90a 6.54±0.90c 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

3. ผลการศึกษาต้นทุนในการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองเสริมผงเคร่ืองแกงมัสมั่น 

ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรพื้นฐาน 

ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรพื้นฐาน 

ส่วนผสม    ราคา/หน่วย     ปริมาณที่ใช้ (กรัม) ราคา (บาท) 
แป้งสาลีอเนกประสงค์    31 บาท/กิโลกรัม         500   กรัม 15.5 บาท 

กะท ิ 19.5 บาท/250 มิลลลิิตร 50     กรัม 3.9 บาท 

นมข้นหวาน    23 บาท/388 กรัม 42.2  กรัม 2.5 บาท 

นมข้นจืด    23 บาท/388 กรัม 32.7  กรัม 1.9 บาท 

เนยสด    180 บาท/กิโลกรมั 2.8    กรัม 0.50 บาท 

เกลือ    3 บาท/225 กรัม         2      กรัม 0.02 บาท 

น้ ามันพืช 50 บาท/920 มิลลลิิตร         54.9  กรัม 2.98 บาท 

น้ า    12 บาท/ลิตร         269.4 กรัม 0.16 บาท 

แป้งมันส าปะหลัง 
น้ ามันส าหรับทอด       

   37 บาท/500 กรัม 
36 บาท/ ลิตร 

        6.1    กรัม 
        3       ลิตร 

 0.45 บาท 
 108  บาท 

รวมต้นทุนการผลิต 1 สูตร        135.91 บาท 
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ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรพื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแก๊ส) = ขั้นตอนการทอดโรตีกรอบใช้เวลา 30 นาท ี

                         = 30 นาที 

ค่าแก๊ส 345 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็น (345/180×1) = 0.95/2 = 0.48 บาท/ครั้ง 

ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

                   = 135.91+75+0.48 

                   = 211.16 บาท 

1 สูตร จะได้โรตีกรอบ 145 ช้ิน 

                   = 211.16/145 

                   = 1.46 บาท/ช้ิน 

ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรทดแทนแป้งกากถ่ัวเหลือง 

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรทดแทนปริมาณแป้งกากถ่ัวเหลือง 

ส่วนผสม ราคา (บาท)   ปริมาณที่ใช้  ราคา  

แป้งสาลีอเนกประสงค์   31 บาท/กิโลกรัม         475  กรัม 14.8 บาท 

แป้งกากถ่ัวเหลือง   - 25    กรัม          - 

กะท ิ 19.5 บาท/250 มิลลลิิตร 50    กรัม 3.9 บาท 

นมข้นหวาน   23 บาท/388 กรัม  42.2  กรัม 2.5 บาท 

นมข้นจืด   23 บาท/388 กรัม 32.7  กรัม 1.9 บาท 

เนยสด   180 บาท/กิโลกรัม 2.8   กรัม 0.50 บาท 

เกลือ   3 บาท/225 กรัม 2      กรมั 0.02 บาท 

น้ ามันพืช 50 บาท/920 มิลลลิิตร 54.9  กรัม 2.98 บาท 

น้ า   12บาท /ลิตร   264.4 กรัม 0.16 บาท 

แป้งมันส าปะหลัง   37 บาท/500 กรัม  6.1    กรัม 0.45 บาท 

น้ ามันส าหรับทอด        36 บาท/ลิตร          3      ลิตร 108 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต 1 สูตร       135.21 บาท 
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ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบสูตรทดแทนแป้งกากถ่ัวเหลือง 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแก๊ส) = ขั้นตอนการทอดโรตีกรอบใช้เวลา 30 นาท ี

                         = ขั้นตอนการต้มกากถ่ัวเหลือง 30 นาที 

                         = 1 ช่ัวโมง 

ค่าแก๊ส 345 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็น (345/180×1) = 0.95 บาท/ครั้ง 

ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

                   = 135.21+75+0.95 

                   = 211.26 บาท 

1 สูตร จะได้โรตีกรอบ 145 ช้ิน 

                   = 211.26/145 

                   = 1.46 บาท/ช้ิน 

ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น 

ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น 

ส่วนผสม        ราคา (บาท)   ปริมาณที่ใช้  ราคา (บาท) 

แป้งสาลีอเนกประสงค์   31 บาท/กิโลกรัม  475   กรัม 14.8 บาท 

แป้งกากถ่ัวเหลือง   -   25     กรัม          - 

กะท ิ   19.5 บาท/250 มิลลิกรมั        50     กรัม 3.9 บาท 

นมข้นหวาน   23 บาท/388 กรัม   42.2    กรัม 2.5 บาท 

นมข้นจืด   23 บาท/388 กรัม  32.7   กรัม 1.9 บาท 

เนยสด   180 บาท/กิโลกรัม        2.8    กรัม 0.50 บาท 

เกลือ   3 บาท/225 กรัม        2       กรัม 0.02 บาท 

น้ ามันพืช   50  บาท/920 มิลลิกรัม   54.9    กรัม  2.98 บาท 

น้ า   12 บาท/ลิตร  269.4 กรัม 0.16 บาท 

แป้งมันส าปะหลัง   37 บาท/500 กรัม        6.1     กรัม 0.45 บาท 

ผงเครื่องแกงมัสมั่น 

น้ ามันส าหรับทอด 

  42 บาท/ 250กรัม 

  36 บาท/ ลิตร 

 19.17 กรัม 

       3       ลิตร 

         3.2 บาท 

108 บาท 
 
 

รวมต้นทุนการผลิต 1 สูตร       138.41 บาท 
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ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าแก๊ส) = ขั้นตอนการทอดโรตีกรอบใช้เวลา 30 นาท ี

                         = ขั้นตอนการต้มกากถ่ัวเหลือง 30 นาที 

                         = 1 ช่ัวโมง 

ค่าแกส๊ 345 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็น (345/180×1) = 0.95 บาท/ครั้ง 

ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

                   = 138.41+75+0.95 

                   = 214.36 บาท 

1 สูตร จะได้โรตีกรอบ 145 ช้ิน 

                   = 214.36/145 

                   = 1.48 บาท/ช้ิน 

 การผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองมีต้นทุนช้ินละ 1.46 บาท และการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลือ

รสเครื่องแกงมัสมั่นมีต้นทุนช้ินละ 1.48 บาท ต้นทุนการผลิตโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นมีราคา

สูงกว่าโรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองเล็กน้อย แต่ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นจะมี

คุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติและกลิ่นท่ีดีกว่าโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลือง 
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การใช้รังสีแกมมาในการคงรูปโฟมยางธรรมชาติ 

Using Gamma ray Vulcanize Natural Rubber Foam  

อนิรุทธิ์ ส่งศรี1* และ  ส าคัญ รัตนบุร1ี                                                                                         
Anirut Songsri1* and Samkum Rattanaburi1                                                                                                 

บทคัดย่อ  
การทดลองมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการฉายรังสีน้ ายางธรรมชาติโดยรังสีแกมมาและใช้รังสีแกมมาในการคงรูป

โฟมยางธรรมชาติ ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลจากน้ ายางธรรมชาติที่ผ่านการฉายรังสี 0 – 500 (kGy) โดยการฉายน้ ายาง
ธรรมชาติด้วยรังสีแกมมาพบว่าที่ปริมาณรังสีประมาณ 200 (kGy) ค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยที่ 19.18 MPa เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับน้ ายางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมามีค่าการทนต่อแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยที่ 11.25 MPa หรือ
เพิ่มขึ้น 70.48% ค่า Elongation at break มีค่าเฉลี่ย 586%เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับน้ ายางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฉาย
รังสีแกมมามีค่า Elongation at break เฉลี่ยที่ 501% หรือเพิ่มขึ้น 16.37% และค่า Modulus 300% มีค่าเฉลี่ย 3.4 
MPa เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับน้ ายางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการฉายรังสีแกมมามีค่า Modulus 300% เฉลี่ยที่ 1.8 MPa หรือ
เพิ่มขึ้น 88.89% และ การใช้รังสีแกมมาในการคงรูปโฟมยางธรรมชาติ เมื่อเพิ่มปริมาณรังสีการยุบตัวของโฟมยางแทบจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ค าส าคัญ: รังสีแกมมา คงรูป โฟมยาง 
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Abstract 
The experiment was to study the use of gamma ray in the vulcanize of natural rubber 

foam. Study of mechanical properties from 0 - 500 (kGy). Natural rubber irradiation with gamma ray, it 
was found that the radiation dose 200 (kGy), the average maximum tensile strength of 19.18 MPa. When 
compared to natural rubber that has not been irradiated with gamma irradiation, the average tensile 
strength at 11.25 MPa or 70.48% increase. The average elongation at break is 586%. When compared 
to natural rubber that has not been irradiated with gamma irradiation, the average elongation at break 
is 501% or 16.37% increase. The modulus of 300% has an average of 3.4 MPa. When compared natural 
rubber that has not been irradiated with gamma irradiation, the average modulus 300% value is 1. 8 
MPa or 88.89% increase. The use of gamma rays to stabilize natural rubber foam. When increasing the 
amount of radiation, the compression set of foam rubber  is almost unchang. 

Keywords: Gamma ray Vulcanize Rubber foam 
 

บทน า 

            ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติมีการใช้สารเคมี โดยสารที่ท าให้ยางยืดหยุ่นสูง หรืออาจใช้ค าว่า ”คงรูป” สารที่

ท าให้ยางคงรูปมีสองระบบใหญ่ๆคือ ระบบที่ใช้ก ามะถัน(sulfur) นิยมใช้ในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่มี

พันธะคู่ ในโมเลกุล  และระบบที่ ใ ช้ เพอร์ออกไซด์  (peroxide)  นิยมใ ช้กับยางที่มีพันธะคู่ ในโมเลกุลต่ า [2]                                                   
            ในปัจจุบันการผลิตในเมืองไทยต้องใช้สารเคมี จากการคงรูปยางโดยใช้สารเคมีจะมีสารเอมีนในอุตสาหกรรม

ยางจากสารตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ด้วยก ามะถัน ท่ีมีหมู่เอมีนทุติยภูมิอยู่ในโครงสร้าง โดยสารตัวเร่งที่ท าให้เกิดมีอยู่สาม

กลุ่ม [4]  

ซัลฟีนาไมด์: สารในกลุ่มนี้เป็นอนุพันธ์ของสารตัวเร่งกลุ่มเมอร์แคปโต โดยไฮโดรเจนของกลุ่มเมอร์แคปโตถูกแทนที่ด้วย

หมู่เอมีนเพื่อให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ ซัลฟีนาไมด์จะถูกแตกตัวด้วยความร้อนได้เป็นเอมีนและหมู่เมอร์แคปโต

ก่อน ดังนั้นในการกระตุ้นปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ของสารตัวเร่งกลุ่มนี้จึงต้องใช้เวลาที่นานกว่ากลุ่มเมอร์แคปโตสารเคมีบางตัว

ในกลุ่มนี้สามารถให้ก ามะถันได้ท าให้สามารถใช้สารตัวเร่งกลุ่มนี้แทนก ามะถันได้ 

ไดไทโอคาร์บาเมต: เป็นสารตัวเร่งแบบเร็วมาก ให้เวลาในการสกอร์ชที่สั้นและอัตราในการเกิดวัลคาไนซ์สูง สารกลุ่มนี้

เกือบท้ังหมดท าให้เกิดสารไนโตรซามีน 

ไทยูแรม: เป็นกลุ่มสารตัวเร่งที่มีโครงสร้างคล้ายไดไทโอคาร์บาเมต เนื่องจากเป็นการน าไดไทโอคาบาเมต 2 โมเลกุลมาต่อ

กันเมื่อให้ความร้อนจะแตกตัวเป็นไดไทโอคาร์บาเมตก่อน จึงจะไปเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ ท าให้ได้เวลาการสกอร์ชที่ยาว

กว่ากลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต สูง สารกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดท าให้เกิดสารไนโตรซามีน       
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         ก ามะถันจะท าให้น้ ายางพาราเกิดการวัลคาไนเซชัน น้ ายางจะท าปฏิกิริยากับก ามะถันสร้างพันธะโคเวเลนต์

เชื่อมระหว่างโซ่พอลิเมอร์ให้เป็นโมเลกุลเดียวกันเกิดพันธะระหว่างซัลเฟอร์กับคาร์บอน (C-S bond) ดังรูปที่ 1 ท าให้ยาง

มีคุณภาพคงตัวในอุณหภูมิต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นได้ดีมากขึ้น ทนความร้อนและแสงแดด ละลายในตัวท าละลายได้ยากข้ึน  

นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมี อื่น ๆ สาหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นสารเติมแต่งเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการของที่

นอนยางพารา ซึ่งจะส่งผลกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สาหรับการซื้อสารเคมี และสาหรับการเตรียมสารเคมี รวมถึงส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารเคมีด้วย                                                           
           อีกหนึ่งวิธีท่ีถูกใช้น ามาเปรียบเทียบกับวิธีที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คือ การฉายรังสี เนื่องจากการวัลคาไนซ์น้ ายาง

ข้นด้วยรังสีเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมื่อเทียบกับการวัลคาไนซ์แบบผสมสารเคมีที่ใช้ก ามะถันและ

ความร้อน เป็นผลมาจากการวัลคาไนซ์ด้วยรังสีสามารถทาได้ ณ อุณหภูมิห้อง ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจาก

การใช้สารเคมี และไม่ก่อให้เกิดรังสีตกค้างซึ่งปัจจุบันมีรังสีต่าง ๆ มากมายนอกเหนือจากรังสีแกมมา เช่น อิเล็กตรอน 

อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด ไมโครเวฟ แต่ภายในงานวิจัยนี้เลือกการฉายรังสีแกมมาใช้ในการศึกษา เนื่องจากรังสีแกมมา

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีความถี่สูงกว่ารังสีอื่น ๆ ที่กล่าวมา ท าให้มีพลังงานและความสามารถใน

การทะลุทะลวงสูง 

           รังสีแกมมาที่ฉายเข้าไปในน้ ายางพารา พอลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเปลี่ยนลักษณะจากเทอร์โมพลาสติกเป็น

เทอร์โมเซต ซึ่งจะได้โครงสร้างเป็นร่างแห รังสีจะเข้าไปชนโมเลกุลของน้ ายางพาราท าให้เกิดการจับพันธะระหว่าง

คาร์บอนกับคาร์บอน (C-C bond) ซึ่งทดแทนการเติมก ามะถันจากการที่ใช้การผลิตแบบผสมสารเคมีที่เกิดพันธะระหว่าง

ซัลเฟอร์กับคาร์บอน โครงสร้างของพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนจากการฉายรังสีสามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นฟิล์มยาง

ธรรมชาติได้เช่นเดียวกับการใช้สารเคมี โดยสามารถตรวจสอบได้จากการทดสอบแรงดึงท่ีภาระสูงสุด (tensile stress at 

maximum load) ของแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติ ถ้าโครงสร้างของแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติมีค่าการทดสอบแรงดึงที่ใกล้เคียง

กันแสดงว่าผลของการยึดเกาะของพันธะมีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน การฉายรังสีที่ระดับต่าง ๆ จะส่งผลต่อค่าการทนแรง

ดึง เมื่อมีการเพิ่มระดับความเข้มของรังสีแนวโน้มของค่าการทดสอบแรงดึงจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การเกิดวัลคาไนเซชันของน้ ายางพารา 
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ข้อดีการวัลคาไนซ์น้ ายางด้วยรังสี RVNRL เมื่อเทียบกับน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ก ามะถัน คือ [6]                                                                  

1. เกิดการแพ้โปรตีนลดลง                                                                                                                                                                                                                                                            

2. ไม่มีสารไนโตรซามีน N-nitrosamines  

3. สามารถย่อยสลายได้ดีในสภาวะแวดล้อม  

4. มีความเป็นพิษต่อเซลลต์่ า cytotoxicity 

5. ไม่มีการปนเปื้อนของซิงก์ออกไรด ์

6. ลดปริมาณการปล่อยกา๊ซซ นเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศและลดปริมาณการเกิดเถ้าจากการเผาไหม้ 

7. โปร่งแสงและมีความนิม่ 

8. ประหยัดพื้นท่ีและลดพลังงานในการผลิตของดรงงานผูผ้ลติผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง 

ข้อได้เปรียบเหล่านี้ RVNRL สามารถใช้ในการผลิตถุงมือยางชนิดพิเศษ (special-purpose gloves) ในภาคอุตสาหกรรม

นิวเคลียร์และสุขภาพ เช่น จุกนมยางของเด็กและจุกนมยางดูดเล่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของปริมาณสารไนโตรซา

มีน 

          การคงรูปยางธรรมชาติสามารถใช้รังสีหรือคลื่นพลังงาน เช่น รังสีแกรมมา ล าอิเล็กตรอน คลื่นไมโครเวฟ ก็ได้ 
โดยการคงรูปยางธรรมชาติใช้รังสีจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยต่อพนักงานการผลิตและผู้บริโภคเพราะต้องสัมผัสกับ
ผิวหนัง การวิจัยนี้น ารังสีแกมมามาคงรูปโฟมยางธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉาย
รังสีแกมมาโฟมยางธรรมชาติ งานวิจัยจึงมุ่งเน้นความเป็นไปได้ในการน ารังสีมาท าให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมโฟม
ยาง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ                                                                                         

 งานวิจัยนี้ใช้น้ ายางข้น 60 % จากบริษัทนาบอนรับเบอร์ แอนท์ ลาเท็กซ์                                                                          

 1. การเตรียมน้ ายาง น าน้ ายางความเข้มข้น 60% จากโรงงานน้ ายางข้นมากรองด้วยตะแกรง 250 เมช                                                                                                                                                       

 2. การฉายรังสี  น าน้ ายางจ านวน 5 กิโลกรัม ใส่ถังอะลูมิเนียม น าน้ ายางฉายรังสีแกมมาโดยฉายที่ปริมาณรังสิ 

100, 200, 300, 400 และ 500 kGy      

  3. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและวิเคราะห์ผล 

     3.1 น าน้ ายางที่ฉายรังสีปริมาณต่างๆมาประมาณ 22 ml เติมน้ ากลั่นประมาณ 18 ml กวนด้วยแท่งแก้ว

ให้เข้ากันแล้วเทผ่านตะแกรง 200 เมช ลงบนกระจกท่ีมีขอบขนาด 15 X 15 cm ที่ปรับระดับให้อยู่ในแนวระนาบแล้ว 

    3.2 ทิง้แผ่นฟิล์มไว้ให้แห้ง 

    3.3 น าฟิล์มที่ได้ไปล้างด้วยสารละลาย 1% NH3 เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 
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     3.4 น าแผ่นฟิล์มที่ล้างแล้วตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วอบที่อุณหภูมิ 70 ๐C เป็นเวลาหนึ่งช่ัวโมง แล้ว

น าไปใส่ในถุงสุญญากาศ 

     3.5 น าฟิล์มยางที่ได้มาตัดเป็นช้ินสอบรูปดัมเบลล์ Die C น าช้ินทดสอบไปทดสอบแรงดึง (Tensile Strength) 

และระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) จากกราฟน ามาวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่เหมาะสม (มีคุณสมบัติเชิงกล

สูงสุด) 

4.ขั้นตอนการท าโฟมยาง[8]                                                                                                                   

  4.1 น าน้ ายางฉายรังสีเติม 10%แอมโมเนียมโอลเิอต ปั่นความเร็วรอบ 360 รอบต่อนาที ให้เกิดฟอง 3 

นาที                                                                                                                                              

     4.2 ปั่นความเร็วรอบ 120 รอบตอ่นาที เติมดสีเพิสช่ัน 12.5% เอสเอสเอฟ (SSF) ใช้เวลา 15 นาที                                                                                                                                        

     4.3 เทลงแม่พิมพ์ปล่อยให้ยางเซต็ตัว 5 นาที อบท่ี 80 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 24 ช่ัวโมง                                              

          4.4 ทดสอบ Compression set ของโฟมยาง                                                                                        

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

              จากผลการฉายรังสีน้ ายางธรรมชาติดัวยรังสีแกมมาดังตารางที่ 1 ที่ปริมาณรังสี 0 100 200 300 400 

และ 500 กิโลเกรย์ แล้วท าการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางพบว่าค่า Tensile strength พบว่าเมื่อเพิ่ม

ปริมาณรังสีถึง 200 kGy ท าให้คุณสมบัติเชิงกลสูงที ่ส ุด และเมื ่อเพิ ่มปริมาณรังสีมากขึ ้นพบว่าค่า Tensile 

strength แล้วค่อยๆลดลงสามารถเขียนกราฟดังรูปที่ 1 

ตารางที่ 1   

ปริมาณรังส ี

(kGy) 

Tensile Strength (MPa) Elongation at 

break (%) 

Modulus 300% 

(MPa) 

Control 11.25±0.24 501±6.00 1.8±0.31 

100 kGy 13.25±0.25 530±34.96 2.9±0.31 

200 KGy 19.18±1.91 586±6.03 3.4±0.41 

300 kGy 10.98±0.98 496±20.53 3.9±0.10 

400 kGy 7.92±0.84 367±42.53 5.7±0.25 

500 kGy 4.33±1.24 312±43.97 6.2±0.20 
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กราฟท่ี 1    

          เมื่อน าน้ ายางธรรมชาติฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 0 100 200 300 400 และ 500 กิโลเกรย์ แล้วท า

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางพบว่าค่า Elongation at break ที ่ปริมาณรังสีต่างๆดังตารางที่ 1  

พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีถึง 200 kGy ท าให้คุณสมบัติ Elongation at break สูงที่สุด และเมื่อเพิ่มปริมาณรังสี

มากขึ้นพบว่าค่า Elongation at break แล้วค่อยๆลดลงสามารถเขียนกราฟดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 2 
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          เมื่อน าน้ ายางธรรมชาติฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 0 100 200 300 400 และ 500 กิโลเกรย์ แล้วท า

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางพบว่าค่า Modulus 300% ที่ปริมาณรังสีต่างๆดังตารางที่ 1  พบว่าเมื่อ

เพิ่มปริมาณรังสีแกมมาค่า Modulus 300% ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามปริมาณรังสีสามารถเขียนกราฟดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 3 

          เมื่อทดสอบการน าน้ ายางธรรมชาตมิาขึ้นรูปเป็นโฟมยางด้วยกระบวนการ Dunlop process แล้วท าการฉายรังสี
โฟมยางท่ีปริมาณรังสีต่างๆตั้งแต่ 0, 50, 100, 200 และ 300 กิโลเกรย์ พบว่าท่ีปริมาณรังสีแกมมาตัง้แต่ 200 กิโลเกรย์ 
โฟมยางเหลวจนไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติ Compression set ได้ และเมื่อน าโฟมยางที่ฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 
0, 50 และ 100 (kGy) ทดสอบคุณสมบัติ Compression set สามารถเขียนกราฟไดด้ังรูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 4 การทดสอบ Compression set 
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อภิปรายผล 

          จากผลการฉายรังสีน้ ายางธรรมชาติดัวยรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 0 100 200 300 400 และ 500 กิโล

เกรย์ แล้วท าการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางพบว่าค่า Tensile strength พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีถึง 

200 kGy ท าให้คุณสมบัติเชิงกลสูงที่สุด แล้วค่อยๆลดลงตามปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสายโซ่โมเลกุล

ของพอลิเมอร์ได้รับรังสีในปริมาณที่สูงท าให้เกิดการกรอบค่า Tensile strength ค่อยๆลดลง  

          จากผลการฉายรังสีน้ ายางธรรมชาติดัวยรังสีแกมมาจาก 0 ถึง 500 กิโลเกรย์ จากการทดสอบคุณสมบัติ

เชิงกล Elongation at break พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีถึง 200 kGy ท าให้คุณสมบัติเชิงกลสูงที่สุด แล้วค่อยๆ

ลดลงตามปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ได้รับรังสีในปริมาณที่สูงท าให้เกิดการ

กรอบ 

           จากผลการฉายรังสีน้ ายางธรรมชาติดัวยรังสีแกมมาจาก 0 ถึง 500 กิโลเกรย์ จากการทดสอบคุณสมบัติ

เชิงกล 300%Modulus พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณรังสี เกิดจากเมื่อพอลิเมอร์ได้รังสี ในปริมาณที่มากขึ้น

โมเลกุลของสายโช่เรียงกันเป็นระเบียบมากขึ้นท าให้เมื่อทดสอบ 300%Modulus ค่าจะเพิ่มตามปริมาณรังสี 

           การใช้รังสีแกมมาในการคงรูปโฟมยางธรรมชาติปริมาณรงัสีพบว่าสภาพความเป็นโฟมยางเมื่อเพิ่มปริมาณรังสี

พบว่าคุณสมบัติ Compression set ลดลงจนถึงปริมาณรังสี 100 kGy เมื่อปริมาณมากกว่าน้ีสภาพความเป็นโฟมยางมี

สภาพเป็นของเหลวอันเนื่องมากจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้รับรังสใีนปริมาณสูงจึงเกิดการท าลายสายโซ่ของพอลิเมอร์ 

โดยโฟมยางที่ 100 kGy ยังมีคุณสมบัติ Compression set ที่ยังด้อยกว่าการคงรูปโฟมยางด้วยเคมี  แต่ในโอกาส

ต่อไปของนักวิจัยอาจใส่สารตัวเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ต้องการหรืออาจเปลี่ยนเป็นใช้ล าอิเล็กตรอนซึ่งควบคุม

ปริมาณรังสีที่ได้รับได้ง่ายและสม่ าเสมอกว่ารังสีแกมมา                                    
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพและประสบการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ ์
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Health Literacy and Experiences of Zika Virus Disease Prevention among Pregnancy 

Women in Lom Sak District, Phetchabun Province 

นายตฤษนนัท์ ถูกจิตร1*, ผศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์2  

Mr. Tridsanun Thookjit1*, Assistant Professor Wannarat Rattanawarang2  

บทคัดย่อ  
โรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศไทย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดการระบาดของ

โรคและพบหญิงตั้งครรภ์ติดเช้ือไวรัสซิกาเมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2560 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และศึกษาชุดประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 14 คน และการสนทนากลุ่ม จ านวน 26 คน รวม
ทั้งสิ้น 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์แก่นสาระ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล
และวิธีการรวบรวมข้อมูล                

ผลการศึกษา ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าอยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ 
อธิบายได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันโรคจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ก่อนน ามาปฏิบัติ โดยเลือกวิธีการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีไม่เกิดโรคตลอดระยะเวลาการ
ตั้งครรภ์ ด้านประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงข้อมูลโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และได้รับข้อมูลโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน หญิงตั้งครรภ์เลือกใช้วิธีการป้องกันโรคที่ปฏิบัติง่าย เหมาะสมกับตนเอง และได้รับ
สนับสนุนการป้องกันโรคจากคู่สมรส ครอบครัว และชุมชนเป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ประสบการณ์, การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกา, หญิงตั้งครรภ์ 

Abstract  
Zika Virus disease is an emerging infectious disease of Thailand. The outbreak of Zika Virus disease and 

pregnant women infected the Zika Virus disease in Lom Sak district, Phetchabun province, In the year 2016 – 
2017. Therefore, Interested to study. The objectives of this research were to study (1)Health literacy; and (2) 
Experiences of Zika Virus disease prevention among pregnant women in Lom Sak district, Phetchabun 
province.  This study is qualitative research.  Using methods In-depth interviews in 14  peoples and group 
discussions in 26  peoples.  A total of 40  peoples.  Thematic analysis, data triangulation and methodological 
triangulation were used for data analysis. 
1นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ)  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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The research results showed that (1) The health literacy in preventing the Zika virus of pregnant 
women was at the Interactive level.  The meaning is access to disease prevention information from 
reliable sources, and confirm the information with the health personnel before implementation.      
Choose the right disease prevention.  She can take care of herself to prevent Zika virus infection 
throughout the period of pregnancy.  ( 2 )  Pregnant women infected with the Zika virus access health 
information by searching the internet.  Received Zika virus disease information from public health 
officers, Village Health Volunteers, And Community Leaders. Pregnant women choose simple methods 
of disease prevention, Suitable for oneself. Community, Spouse and family, It is good to support disease 
prevention.  
Keywords: Health literacy, Experiences, Zika Virus disease prevention, pregnant women  
 

บทน า  
โรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ มียุงลายเป็นยุงพาหะ การติดต่อสามารถแพร่ผ่านทางเลือด แพร่

จากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารกในครรภ์ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ผื่น ไข้ เยื่อบุตาอักเสบ ปวดข้อ ผู้ติดเชื้อไวรัสซิการ้อยละ 80 
ไม่แสดงอาการ ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือไวรัสซิกาอาจแพร่เช้ือสู่ทารกในครรภ์ และอาจเกิดผลกระทบต่อทารกใน
ครรภ์โดยเฉพาะการติดเชื้อในไตรมาสแรกที่อาจท าให้ทารกมีภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิด (Microcephaly) และอาจมีความ
พิการด้านการมองเห็น การได้ยิน เป็นต้น  

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสซิกาทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 พบการระบาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมีการเพิ่มขึ้นของภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกามากกว่า 4,000 
ราย  ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553-2557 ในขณะนั้นองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า “ภาวะศีรษะเล็กแต่
ก าเนิดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency International Concern: PHEIC) 
โดยภาวะดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือไวรัสซิกา” ซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในปี พ.ศ. 
2559 – 2560 จ านวน 1,691 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 121 ราย พบทารกมีภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิด
ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika-related microcephaly) จ านวน 3 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการเข้าได้
กับโรคเส้นประสาทอักเสบ (Guillain Barre syndrome: GBS) จ านวน 3 ราย และจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ไวรัสซิกาสะสมมากที่สุด     เป็นอันดับท่ี 4 ใน 43 จังหวัด โดยพบผู้ป่วยในอ าเภอหล่มสักมากที่สุด จ านวน 84 ราย ร้อย
ละ 84.85 พบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจ านวน 3 ราย ร้อยละ 3.57 

การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์สามารถท าได้เช่นเดียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
กางมุ้ง ทายากันยุง ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการมาตรการต่างๆ
ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ติดเช้ือไวรัสซิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านการสื่อสา รความเสี่ยง 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในรูปแบบต่างๆและหลากหลายช่องทางให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความตระหนักใน
การดูแลตนเองไม่ให้      เกิดการติดเช้ือไวรัสซิกา อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์จะให้ความสนใจในช่วงเวลาที่โรคติดเช้ือ
ไวรัสซิการะบาดในพ้ืนท่ีเท่านั้น เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หญิงตั้งครรภ์ดูแลตนเองป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยวิธี
ต่างๆลดลงไม่เกิดความต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการพบหญิงตั้งครรภ์ติดเช้ือไวรัสซิกามีแนวโน้มสูงขึ้น และมีโอกาสพบ
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ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น  
 การดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์เกิดจากทักษะในการดูแลตนเอง ส่งผลให้
หญิงตั้งครรภ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม หากหญิงตั้งครรภ์สามารถตัดสินใจว่าพฤติกรรมนั้นๆ มีคุณค่ากับ
ตนเองก็จะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปัจจัยส าคัญ   ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ประกอบด้วย 1) ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) 2) การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพ (Health Information Seeking) และ 3) การสนับสนุน
ทางสังคม (Social Supports)ดังนั้น ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพ 
รวมทั้งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ 

ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นหัวใจส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
เนื่องจากสภาวะการเจ็บป่วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งด้านตัวบุคคล สังคม 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่เสมอจึงจะเป็นหนทางช่วยให้เป็นคนทันโลกและ
ทันโรค โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีศักยภาพ  ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมทั้งยังจะช่วยแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุคคลใกล้ชิด 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้  

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและประสบการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับบุคคล และเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อและภัย
สุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

1. อธิบายความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2. ศึกษาชุดประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับโรคติด

เชื้อไวรัสซิกา ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 40 คน เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในช่วงการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (เดือนมิถุนายน – 
ตุลาคม พ.ศ. 2559) จ านวน 14 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ุในช่วงไม่
เกิดการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสซิกา จ านวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
วิเคราะห์แก่นสาระและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล                

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในช่วงการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

พ.ศ. 2559) จ านวน 14 คน มีอายุ 22-36 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับคู่สมรส มีบุตร 1-2 คน ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการป่วยโรคไข้เลือดออกและการแท้งบุตร 
กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงไม่เกิดการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสซิกา จ านวน 26 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่กับคู่สมรส มีบุตร 2 คน ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการป่วยโรค
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ไข้เลือดออกและการแท้งบุตร 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ สามารถ

อธิบายการจ าแนกระดับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามคุณลักษณะ 6 ด้าน ดังนี้ 
1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access) 
หญิงตั้งครรภ์สามารถเลือกแหล่งข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ ถูกต้อง สืบค้นข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือก่อนน ามาปฏิบัติ สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพอยู่ในระดับวิจารณญาณ (Critical Health Literacy) 

2. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) 
หญิงตั้งครรภ์มีความเข้าใจวิธีการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกา สามารถอธิบายถึงวิธีการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิ

กาโดยไม่ให้ยุงกัดและการตัดวงจรของยุงลายที่เป็นยุงพาหะน าโรค ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และลดความ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสซิกา สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) 

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 
หญิงตั้งครรภ์สามารถศึกษาข้อมูล ค าแนะน าการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากสื่อที่มีการประชาสัมพันธ์ใน

อินเทอร์เน็ต และสามารถถ่ายทอดหรือบอกต่อให้กับบุคคลอื่นๆปฏิบัติตามได้ สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในด้านทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) 

4. ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 
หญิงตั้งครรภ์สามารถเลือกวิธีการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และพิจารณาเลือกวิธี           

ที่สามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับตนเอง และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านทักษะการตัดสินใจอยู่ในระดับ
วิจารณญาณ (Critical Health Literacy) 

5. การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 
หญิงตั้งครรภ์สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกา          

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการ
รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) 

6. การจัดการตนเอง (Self-management) 
หญิงตั้งครรภ์มีการจัดการตนเองโดยมีแผนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตลอดระยะเวลาในการตั้งครรภ์ และ

ก าหนดเป้าหมายไม่ให้เกิดโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในขณะตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกิดการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
สรุปได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการจัดการตนเองอยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Health 
Literacy) 
  ชุดประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ 

ชุดประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกา หญิงตั้งครรภ์มีชุดประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน  โดยมีความ
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เข้าใจว่า  โรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นโรคที่คล้ายโรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นยุงพาหะน าโรค ลักษณะอาการที่พบจะมีไข้ 
ผื่น ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจะส่งผลกระทบต่อทารกใน
ครรภ์ ท าให้พบความผิดปกติ ได้แก่ ความพิการ ภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิด และท าให้เกิดการแท้งบุตรได้ วิธีการป้องกัน
โรคปฏิบัติได้เช่นเดียวกันกับโรคไข้เลือดออก หญิงตั้งครรภ์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์จะแสวงหาข้อมูล เมื่อ
รับรู้ว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออยู่ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค รวมทั้งเป็นผู้รอรับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และสื่อที่มีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์จะเลือกวิธีการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกาที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท าได้ง่าย เหมาะสมกับตนเอง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย และ
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะวิธีการป้องกันโรคที่ได้รับค าแนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในชุดประสบการณ์จะ
เห็นได้ว่า สิ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ 
คือ การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การดูแลสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายโดยครอบครัว การจัดกิจกรรม    การรณรงค์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน แกนน าสุขภาพ และหน่วยงานในพื้นท่ี การให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้ังเชิงรุกในชุมชนและเชิงรับใน
สถานบริการ 

อภิปรายผลการวิจัย จากผลการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกาอยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) คือ หญิงตั้งครรภ์มีการดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เกิดโรค
ติดเช้ือไวรัสซิกาตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ โดยใช้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะมี  การปฏิบัติตนตามหลักแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้ถูกต้องบ้าง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากแนวทางที่
ด าเนินการเพื่อสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสซิกาได้ในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การด าเนินงานยังขาดความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ 
เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นๆ ไม่สามารถจัดสรรเวลาด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้ และยังขาดติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยตามแนวคิดของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีจะท าให้สามารถรับมือหรือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมได้ ประชาชนจะต้องมีความรอบรู้ตั้งแต่ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพ้ืนฐาน ระดับการปฏิสัมพันธ์ และ
ระดับวิจารณญาณ จึงจะสามารถเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นของประชาชนในภาพรวมได้ชัดเจนควบคู่ไปกับ
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีอยู่ และสามารถจัดการสถานการณ์ปัญหาแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง 
เพื่อให้สามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติ  ในการสร้างเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้คงดีอย่างต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานการประเมินความรอบรูด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน (วัยเรียน และวัยท างาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า 
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15-59 ปี ภาพรวมประเทศ
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 50.73 รองลงมาอยู่ในระดับไม่ดี ร้อย
ละ 41.94 และระดับดีมาก ร้อยละ 7.33 เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีใน 3 องค์ประกอบ คือ การเข้าถึงข้อมูลและบริการทางสุขภาพ 
ร้อยละ 45.05 การสื่อสารเพื่อเพ่ิมความเช่ียวชาญด้านสุขภาพ ร้อยละ 76.64 และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ร้อยละ 
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48.85 ส่วนองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก คือ ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ  ร้อยละ 40.29 และการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ 57.58 และมีเพียงองค์ประกอบเดียวท่ีอยู่ในระดับพอใช้ คือ การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพตนเอง 
ร้อยละ 43.07 

จากผลการศึกษาชุดประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ ผลการศึกษาพบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับข้อมูลโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การรับฟังข่าว
ทางโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต  และสังคมออนไลน์ โดยเลือกใช้วิธีการป้องกันโรคที่สามารถท าได้ง่าย เหมาะสมกับตนเอง เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ของที่อยู่อาศัย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาในเบื้องต้นมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย ประจ าปี 2559 
ของ วิชาญ ปาวัน และคณะ พบว่า ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุดจากโทรทัศน์/เคเบิลทีวี รองลงมาเป็นสื่อบุคคล 
และการศึกษาผลการส ารวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน DDC Poll เรื่อง“โรคติดเช้ือไวรัสซิกา” ปี 2559 ครั้งที่ 1 
ของส านักสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ส่วนใหญ่รู้จัก/เคยได้ยินโรค
ติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งทราบว่ายุงลายเป็นยุงพาหะน าโรค กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีความรุนแรงท าให้ทารก
มีภาวะศีรษะเล็ก การป้องกันโรคนี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย การที่หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาเนื่องมาจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาท าให้เกิดความตระหนกัในการปอ้งกนั
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัย ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์ อ าเภอไทร
งาม จังหวัดก าแพงเพชร ของกู้เกียรติ ก้อนแก้ว และคณะ พบว่า ปัจจัยความรู้ การรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ความรุนแรง 
การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคต่อการเกิดโรค เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสซิกา
ของหญิงตั้งครรภ์  

ข้อสังเกตที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งจากผลการศึกษา นอกจากการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสซิกา             
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์มีการสืบค้นแสวงหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย แสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์มีทักษะในการแสวงหาข้อมูล และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพได้ ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาแบบจ าลองการ
ส่งเสริมคุณภาพของ Pender ที่กล่าวว่าระดับการศึกษามีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะ
มีโอกาสแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์หรือเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติ : 
การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัยของประภาเพ็ญ สุวรรณ ที่กล่าวว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระดับการศึกษาท าให้บุคคลมีสติปัญญาสามารถท าความเข้าใจต่อข้อมูล
ข่าวสารได้ดี สามารถเรียนรู้เรื่องโรคและแผนการรักษามีทักษะในการแสวงหาข้อมูล และมีโอกาสแสวงหาแหล่งประโยชน์
ที่เอื้อต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในนอร์เวย์จากกระดานการสนทนาทาง
เว็บไซต์ของ Eva Haukeland Fredriksen et al ศึกษา พบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุด
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ การมีปฏิสัมพันธ์ในกระดานสนทนาบนเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของมารดาในแง่
ของความรู้ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันสุขภาพ 

การอยู่อาศัยกับคู่สมรส ครอบครัว เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีส่วนสนับสนุนดูแลช่วยป้องกัน
ไม่ให้ตนเองติดเช้ือไวรัสซิกา ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ 
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ของตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี และคณะ ที่กล่าวว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงมีวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งส่วนใหญ่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์ จึงสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ 
และหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันกับสามีและอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขยาย จึงได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
การสนับสนุนในขณะตั้งครรภ์ ท าให้หญิงตั้งครรภ์มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี  

นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิการูปแบบต่างๆในชุมชน ด้วยความร่วมมือ
ของเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนท่ี สามารถสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาให้กับหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของประชาชน อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ของ ไพรัตน์ ห้วยทราย และคณะ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น
บุคลากรทางด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ให้บริการประชาชนทั้งเชิงรุกในชุมชนและเชิงรับในสถานบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สอดคล้องกับการศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกากับการตั้งครรภ์: 
บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในการป้องกันโรคของญนัท วอลเตอร์ และคณะ ท่ีกล่าวว่าพยาบาลอนามัยชุมชนมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใน
ชุมชน โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อป้องกันผลกระทบและความรุนแรงท่ีจะ
เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเป็นบุคลากร
ที่ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้ความศรัทธาและเช่ือมั่นในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าใน
การดูแลสุขภาพ  

สรุปผลการวิจัย 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ ( Interactive 

Health Literacy) และอาจจะมีการปฏิบัติตนตามหลักแนวทางการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาได้ถูกต้องบ้าง ทั้งนี้
แนวทางการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเพียงพอจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกัน โรค
ติดเช้ือไวรัสซิกาได้ในทิศทางที่ดีขึ้น จึงต้องมีการด าเนินงานพัฒนาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนตั้งแต่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพื้นฐาน ระดับปฏิสัมพันธ์ และระดับวิจารณญาณ จึงจะสามารถเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ ด้าน
สุขภาพท่ีเกิดขึ้นของประชาชนในแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในการสร้างเสริมและรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้คงดีอย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ์ โรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นโรคที่คล้ายโรค
ไข้เลือดออก    มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ยุงลายเป็นยุงพาหะน าโรค ลักษณะอาการของโรค คือ ไข้ ผื่น ความรุนแรงของโรค 
บุคคลทั่วไปจะท าให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาท กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อาจจะส่งผล ต่อบุตรในครรภ์ท าให้เกิดความ
พิการในการมองเห็น การได้ยิน ภาวะศีรษะเล็กแต่ก าเนิด และท าให้เกิดการแท้งบุตรได้ วิธีการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิ
กา เช่น การนอนกางมุ้ง ทายากันยุง ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น หญิงตั้งครรภ์สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพ และได้รับข้อมูลโรคติดเช้ือไวรัสซิกาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การรับฟังข่าวทางโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใน
ชุมชน แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ซึ่งเลือกใช้วิธีการ
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ป้องกันโรคที่สามารถท าได้ง่าย เหมาะสมกับตนเอง และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี รวมทั้ง
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการสนับสนุนการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในรูปแบบต่างๆจากคู่สมรส ครอบครัว เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน  
 

กิตติกรรมประกาศ   
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าร าไพพรรณี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ความกรุณา
ช้ีแนะข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอ าเภอหล่มสักทุกท่านที่ให้สนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงผู้ให้ข้อมูลทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือ    และยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ จนท าให้วิจัยนี้ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ด้วยดี 
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สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

Physical Properties of Termite Mound Soil in Para Rubber Plantation 

of Mueang District, Trang Province 

ศราวุฒิ ชูโลก1*, นวรัตน์ สีตะพงษ์1, วีรยุทธ ทองคง2, นัสรีน ดอต๊ะ3  

Sarawut Chulok1*, Nawarat Seetapong1, Nasreen Dortha2 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพารา โดยเก็บตัวอย่างดิน

จอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ในพื้นที่ 3 ต าบล ของอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า อนุภาคของดินจอม

ปลวกเป็นดินทรายแป้ง และดินเหนียว มีความช้ืนและความหนาแน่นของดินสูง ดินจอมปลวกมีสภาพเป็นกรดอ่อน และ

ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ส่วนดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 

อนุภาคของดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ าของดินได้ดี ในการปรับปรุ งดินเพื่อการเกษตรจึง

สามารถน าดินมาคลุกเคล้ากับดินจอมปลวก เพื่อท าให้ดินสามารถกักเก็บความช้ืน ดูดซับน้ า และแร่ธาตุอาหารได้ดีขึ้น 

ค าส าคัญ : ดินจอมปลวก, ความช้ืนในดิน, การซึมน้ า, ความหนาแน่นดิน 

Abstract  
 The objective of this research was to study the physical properties of termite mound soils in 

para rubber plantations. Collecting termite mound soil and soil at distances 5 meters from the mound 

base of 3 sub- districts in Mueang District, Trang Province.   Showed that the particles of the termite 

mound soils were silty and clay soils with high moisture and density. The termite mound soils is weakly 

acidic and the electrical conductivity is at a level that does not affect the growth and production of 

plants.  The soil is 5 meters away from the mound base, most of the soil particles are sandy soil and 

has good water absorption coefficient.  For soil improvement for agriculture, so it can be mixed with 

the termite mound soils to enable the soil to retain moisture, absorb water and nutrients better. 

Keywords : termite mound soil, soil moisture, soil permeability, soil density 
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บทน า  

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทยโดยมีพื้นท่ีปลูกเป็นอันดับสองของโลกประมาณ 12.56 ล้าน
ไร่ รองจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดประมาณ 20.56 ล้านไร่ พื้นท่ีปลูกยางพาราของประเทศไทยส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคใต้ จากการส ารวจในปี พ.ศ.2549 พบว่ามีพื้นที่ปลูก 10.96 ล้าน ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเป็น
อันดับสองของโลกแต่เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีสัดส่วนการผลิตประมาณร้อย
ละ 34 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดและมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 47 ของการส่งออกยางทั้งหมดของโลกคิด
เป็นผลผลิตประมาณ 2.77 ล้านตัน มูลค่า 3.55 แสนล้านบาท โดยรายงานว่าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น 
มาเลเซียสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ ปัจจุบันเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพการท าสวนยางก าลังได้รับความ
เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลดลงของปริมาณน้ ายาง และส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพาราแปรรูป
และผลิตภัณฑ์  โดยรายงานว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากอาการผิดปกติของต้นยาง อันเนื่องมาจากปัจจัยทางกายภาพ
และชีวภาพเช่น ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ความช้ืนในดินความร้อน สารเคมีหรือสารพิษตกค้างในดิน พายุหรือ
ฟ้าผ่า หรือการปลูกในสภาพที่เหมาะสมแก่การเกิดโรคนอกจากนี้โรคที่เกิดจากเช้ือรา เชื้อแบคทีเรียและแมลงศัตรู ได้แก่ 
ปลวก หนอนทราย เพลี้ยหอย ไรศัตรูพืชจัดเป็นศัตรูที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของยางพารา (วีรยุทธ ทองคง และคณะ , 
2552) 
 ในสวนยางมีปลวกหลายชนิดอาศัยอยู่ส่วนใหญ่อาศัยกัดกินรากพืชที่ตายแล้วเป็นอาหาร และให้ประโยชน์ใน
การสร้างอินทรียวัตถุลงในดินมีเพียงชนิดเดียวเท่าน้ันท่ีท าลายรากยาง คือ coptotermes curvignathus พื้นที่ในภาคใต้
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสวนยางพารา จนท าให้เกิดทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีบทบาทที่ส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิต
เกษตรกร โดยส่วนใหญ่ยางพารามักพบเจอในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และสามารถพบจอมปลวกได้ในพ้ืนที่
สวนยางพาราโดยทั่วไป ดังนั้นก่อนที่จะท าการเพาะปลูกจะมีการไถท าลาย ถ้าเป็นจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่จะเป็น
อุปสรรคต่อการเกษตรกรรมที่จะปรับระดับพื้นที่  และหลังจากปรับพื้นที่แล้วดินเหล่านี้ ยังเป็นดินที่ไม่เหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  ต้องมีการปรับปรุงดินก่อนที่จะท าการปลูกพืช เพื่อที่จะยืนยันถึงคุณสมบัติ และคุณภาพของดินจอม
ปลวก และคุณประโยชน์ของดินจอมปลวก ซึ่งต้องการการท าวิจัยเชิงลึก เพื่อท าความเข้าใจด้านสมบัติทางกายภาพของ
ดินจอมปลวกเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการน าดินจอมปลวกไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร และในเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งน าไปเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบเพื่อมาสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยองค์ความรู้เหล่านี้ย่อมมีความส าคัญ ส าหรับการ
ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อทดแทนจอมปลวกที่มีอยู่จ ากัดควบคู่กับการรักษาวิถีชีวิตการท าสวนยางพารา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การทดลองศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ศึกษา

ในพื้นที่ 3 บริเวณ (ภาพที่ 1) ได้แก่ ต าบลนาบินหลา ต าบลนาโยงใต้ และต าบลบ้านโพธ์ิ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งเกบ็ตัวอย่างดินจอมปลวก อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง 
 

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ท าการเก็บตัวอย่างดินจอมปลวกส่วนด้านในของจอม
ปลวก 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ดินจอมปลวกช้ันบน ดินจอมปลวกช้ันกลาง และดินจอมปลวกช้ันล่าง และเก็บตัวอย่างดิน
บริเวณโดยรอบจอมปลวกห่างจากฐานในระยะห่าง 5 เมตร รวมถึงเก็บข้อมูลค่า pH ดิน และสภาพการน าไฟฟ้าของดิน
อีกด้วย 

   

         (ก)               (ข)    

ภาพที่ 2 แสดงการเก็บข้อมูล (ก) เก็บข้อมูลค่า pH ดิน ด้วยเครื่องวดัค่า pH ดิน Digital 4 In 1 

(ข) เก็บตัวอย่างข้อมูลค่าสภาพน าไฟฟ้าดินด้วยเครื่องวัด EC ดิน ยี่หอ้ Hanna รุ่น HI98331 
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            (ก)            (ข)     (ค)  

ภาพที ่3 แสดงลักษณะจอมปลวก (ก) ต าบลนาบินหลา (ข) ต าบลนาโยงใต้ (ค) ต าบลบ้านโพธิ์ 

 ในพื้นท่ีต าบลนาบินหลา จอมปลวกในสวนยางพารามีขนาดความสูงประมาณ 0.85 เมตร เส้นรอบวงฐาน

จอมปลวก 7 เมตร (ภาพท่ี 3 ก) จากการสังเกตลักษณะของดินในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ดินจอมปวกมีสีน้ าตาลส้ม และ

ภายในจอมปลวกจะมีจาวปลวกขนาดเล็ก ๆ กระจายอยู่ภายในจอมปลวก ซึ่งจาวปลวกมีลักษณะแข็ง แห้ง และมีสี

น้ าตาลอ่อน ภายในจาวปลวกมีตัวปลวกอาศัยอยู่ จอมปลวกในพื้นที่ต าบลนาโยงใต้ มีขนาดความสูงประมาณ 0.7 

เมตร เส้นรอบวงแนวฐานจอมปลวก 5.5 เมตร (ภาพท่ี 3 ข) จากการสังเกตลักษณะของดินในพ้ืนท่ีศึกษา พบว่า ดิน

จอมปลวกมีสีน้ าตาลเข้ม บริเวณจอมปลวกส่วนกลางทอดยาวไปจนถึงจอมปลวกส่วนล่างจะมีจาวปลวกอยู่ มี

ลักษณะแข็ง แห้ง และมีสีน้ าตาลเข้ม ภายในจาวปลวกมีตัวปลวกอาศัยอยู่ และจอมปลวกในพื้นที่ต าบลบ้านโพธิ์ มี

ขนาดความสูงประมาณ 1.2 เมตร เส้นรอบวงแนวฐานจอมปลวก 3 เมตร (ภาพท่ี 3 ค)  จากการสังเกตลักษณะของ

ดินในพ้ืนท่ีศึกษาพบว่า ดินมีสีน้ าตาลเข้ม และภายในจอมปลวกจะมีจาวปลวก ขนาดเล็ก ๆ กระจายอยู่ภายในจอม

ปลวก ซึ่งจาวปลวกมีลักษณะแข็ง แห้ง และมีสีน้ าตาลเข้ม ภายในจาวปลวกมีตัวปลวกอาศัยอยู่ น าตัวอย่างดินมา

ศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกดังนี ้

1. เตรียมตัวอย่างดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ตัวอย่างละ 100 กรัม อบตัวอย่างดินใน
ตู้อบ ใช้อุณหภูมิในการอบที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักดินแห้งที่ได้ น าค่าที่ได้
จากการชั่งดินก่อนเข้าเตาอบ และหลังออกจากเตาอบ ไปค านวณหาค่าปริมาณน้ าในดิน 
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ภาพที่ 4 อบตัวอย่างดินเพื่อการทดลองหาค่าปริมาณน้ าในดิน 

2. เตรียมตัวอย่างดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร จ านวน 200 กรัม บรรจุลงในเครื่องมือ
ทดลองแบบความดันน้ าคงที่ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความสูงของเครื่องมือทดลองแบบความดันน้ าคงที่ 
เพื่อหาพื้นที่หน้าตัด และปริมาตรของตัวอย่างดิน แล้วเติมน้ าลงไป จับเวลาการไหลผ่านของน้ าเป็นเวลา 5 นาที 
(ภาพท่ี 5) น าค่าปริมาณการไหลผ่านของน้ าค านวณหาค่าสัมประสิทธ์การซึมน้ าของดิน 

   

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการซึมน้ าของดิน 

3. เตรียมตัวอย่างดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร จ านวน 200 กรัม บรรจุลงในกล่องบรรจุ
ดินวัดความสูงของดินก่อนการทดลอง น าบล็อกไม้ทรงสี่เหลี่ยม และขวดบรรจุดินที่มีน้ าหนักรวมกัน 1 กิโลกรัม 
(ภาพที่ 6) วางบนตัวอย่างดินเป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง วัดความสูงของดิน บันทึกผลน าค่าที่ได้จากการทดลอง
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ค านวณหาค่าความหนาแน่นของดิน 

       

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการทดลองหาค่าความหนาแน่นของดิน 

4. เตรียมตัวอย่างดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 500 กรัม อบหรือตากแดดให้แห้ง ใส่ใน
ตะแกรงที่เรียงซ้อนกันตามล าดับดังนี้ เบอร์ 4 20 60 100 200 และ Pan น าตัวอย่างดินที่เตรียมไว้เทใส่ลงบน
ตะแกรงช้ันบนสุด ปิดฝาแล้วเขย่า ใช้เวลาในการเขย่า 10 นาที 

  

ภาพที่ 7 การทดลองหาขนาดอนุภาคดินโดยใช้ตะแกรงที่เรียงซ้อนกันตามล าดับดังนี้ เบอร์ 4 20 60 100 200 และ Pan 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บตัวอย่างดินจอมปลวกส่วนด้านในของจอมปลวก 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ดินจอมปลวกช้ันบน ดิน

จอมปลวกช้ันกลาง และดินจอมปลวกช้ันล่าง รวมถึงเก็บตัวอย่างดินบริเวณโดยรอบจอมปลวกห่างจากฐานใน

ระยะห่าง 5 เมตร เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของดิน จากการทดลองหาค่าปริมาณน้ าในดิน (ภาพท่ี 8) เมื่อน า
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ดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร อบท่ีอุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า 

ดินจอมปลวกช้ันล่างของพื้นที่ศึกษาท้ัง 3 บริเวณจะมีค่าปริมาณน้ าในดินมากกว่าดินจอมปลวกช้ันอ่ืน ๆ และดินห่าง

จากจอมปลวก 5 เมตร มีค่าปริมาณของน้ าในดินน้อยกว่าดินจอมปลวก 

 

ภาพที ่8 แสดงค่าปรมิาณน้ าในดนิจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร อ าเภอเมือง จังหวดัตรัง 

จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ าของดิน เมื่อน าดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 

เมตร ไปทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ าด้วยเครื่องมือทดสอบแบบความดันน้ าคงที่ พบว่า ดินห่างจากจอมปลวก 

5 เมตร ของพื้นที่ศึกษาท้ัง 3 บริเวณจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมน้ าในดินมากกว่าดินจอมปลวก (ภาพที่ 9) 

 

ภาพที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ าของดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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 จากการทดลองหาค่าความหนาแน่นของดิน (ภาพที่ 10) พบว่า ดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ของพื้นที่
ศึกษาทั้ง 3 บริเวณจะมีคา่ความหนาแน่นของดินน้อยกว่าดินจอมปลวก 

 

ภาพที่ 10 แสดงค่าความหนาแนน่ของดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

จากการทดสอบหาค่าสภาพน าไฟฟ้าในดิน (มิลลิซีเมนต์ต่อเมตร) ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าในดิน (โอห์มต่อ
เมตร) และค่า pH ของดินในบริเวณพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สภาพน าไฟฟ้า และสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ
ธรรมชาติที่มีความเกี่ยวพันกับตะกอนดิน พบว่า ดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ทั้ง 3 ต าบลของ
พื้นที่ศึกษาเป็นดินที่ไถพรวนที่ดี และค่า pH ของดินอยู่ระหว่างความเป็นกรดอ่อนจนถึงดินเป็นกลาง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สมบัติของดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 

พ้ืนที่ศึกษา ต าแหน่งท่ีศึกษา ค่าสภาพน าไฟฟ้า  

(มิลลิซีเมนต์ต่อ

เมตร) 

ค่าสภาพต้านทาน

ไฟฟ้า (โอห์มต่อ

เมตร) 

ค่า pH 

 

ต าบลนาบิน

หลา 

ดินจอมปลวกช้ันบน 11.83 84.51 7.0 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 10.93 91.46 7.0 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 11.27 88.76 7.0 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 

เมตร 

11.47 87.21 6.5 
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พ้ืนที่ศึกษา ต าแหน่งท่ีศึกษา ค่าสภาพน าไฟฟ้า  

(มิลลิซเีมนตต์่อเมตร) 

ค่าสภาพต้านทาน

ไฟฟ้า (โอห์มต่อเมตร) 

ค่า pH 

 

ต าบลนาโยงใต้ 

ดินจอมปลวกช้ันบน 11.07 90.36 7.0 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 11.83 84.51 7.0 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 11.13 89.82 7.0 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 

เมตร 

11.60 86.21 7.0 

 

ต าบลบ้านโพธิ์ 

ดินจอมปลวกช้ันบน 11.13 89.82 6.5 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 11.47 87.21 6.5 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 11.13 89.82 6.5 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 

เมตร 

11.27 88.76 6.5 

 
ตารางที่ 2 แสดงเปอรเ์ซ็นต์ดินผ่านตะแกรงในดินจอมปลวก และดนิห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 

พ้ืนที่ศึกษา ต าแหน่งท่ีศึกษา เปอร์เซ็นต์ทีดิ่นผ่านตะแกรง 

No.4 No.20 No.60 No.100 No.200 Pan 

 

ต าบลนาบินหลา 

ดินจอมปลวกช้ันบน 73.0 36.2 22.4 12.6 4.0 1.2 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 73.0 34.6 23.4 19.2 6.8 0.6 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 67.6 26.8 16.4 12.6 3.0 0.6 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 79.0 27.6 11.0 7.6 2.2 0.2 

 

ต าบลนาโยงใต้ 

ดินจอมปลวกช้ันบน 70.0 24.2 11.2 7.6 1.8 0.4 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 72.8 25.4 12.4 9.2 3.4 0.6 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 73.0 34.6 23.4 19.2 6.8 0.6 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 90.2 48.2 22.4 13.2 2.8 0.2 

 

ต าบลบ้านโพธิ์ 

ดินจอมปลวกช้ันบน 70.0 24.2 11.2 7.6 1.8 0.4 

ดินจอมปลวกช้ันกลาง 73.0 34.6 23.4 19.2 6.8 0.6 

ดินจอมปลวกช้ันลา่ง 73.0 36.2 22.4 12.6 4.0 1.2 

ดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร 90.2 48.2 22.4 13.2 2.8 0.2 
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จากเปอร์เซ็นต์ที่ไหลผ่านตะแกรงในดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ในบริเวณพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า ดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร โดยขนาดเม็ดดินมีขนาดเล็กกว่า 
0.075 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นดินจ าพวกทรายแป้ง และดินเหนียว โดยดินจอมปลวกจะมีเปอร์เซ็นต์ผ่านมากกว่าดินห่าง
จากจอมปลวก 5 เมตร ท้ัง 3 บริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองการศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพื้นที่  อ าเภอเมือง 

จังหวัดตรัง โดยการส ารวจลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นดิน และศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน พบว่า 

ขนาดอนุภาคดินของดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร มีขนาดเล็กว่า 0.075 มิลลิเมตร เมื่อน าผล

ของขนาดของอนุภาคดินที่ทดลองได้ไปเทียบกับตารางเกณฑ์การจัดกลุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดิน 

(Poppe L.J. et al., 2000) สรุปได้ว่า ดินจอมปลวก และดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร เป็นดินทรายแป้ง และดิน

เหนียว ดินจอมปลวกจะมีความช้ืนสูงกว่าดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร อีกทั้งดินจอมปลวกจะมีความหนาแน่น

มากกว่าดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ซึ่งดินจอมปลวกอุ้มน้ าได้น้อยเมื่อได้รับน้ าในแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการซึมน้ า

ที่น้อยกว่า  

 สมบัติทางฟิสิกส์ของดินจอมปลวกไม่เพียงแต่จะมีความหนาแน่นทึบกว่า แต่ยังมีการซึมน้ าที่น้อยกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับดินห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องสมบัติของดินจอมปลวกที่จ ากัดความ

เจริญเติบโตของพืชของ อ านาจ สุวรรณฤทธ์ และคณะ (2517) วิธีการปรับปรุงดินบริเวณจอมปลวก โดยการปรับ

ระดับดิน และไถพรวนเพื่อท าลายความแน่นทึบของดินในบริเวณจอมปลวกนั้นไม่เพียงพอ ท้ังนี้ เพราะเมื่อดินได้รับ

น้ า น้ าส่วนใหญ่จะซึมลงดินบริเวณที่อยู่ห่างจากจอมปลวก 5 เมตร และมีน้ าส่วนน้อยที่ซึมลงดินจอมปลวก เพราะ

ดินจอมปลวก จะมีการซึมน้ าได้แย่กว่าดินบริเวณที่ห่างจากจอมปลวก 5 เมตร ฉะนั้นจึงควรท าการไถพรวนและ

คลุกเคล้าดิน ให้ดินจอมปลวกและดินบริเวณที่ห่างจากจอมปลวกให้เข้ากันเพ่ือเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารที่ดีขึ้น และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องผลของการใช้ดินจอมปลวกต่อผลผลิตพริกขี้หนู (Capsicum frutesces Linn.) พันธุ์

ฮอตเวฟ และงานวิจัยของ พินิจ มังกร และคณะ (2557) การใส่ดินจอมปลวกทุกอัตราไม่ท าให้การเจริญเติบโต และ

ผลผลิตของพริกแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใส่ดินจอมปลวก แต่มีแนวโน้มที่ท าให้การเจริญเติบโต และผลผลิต

ของพริกเพิ่มขึ้น 
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คุณภาพน้ าจากเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตาเซะ  
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Water Quality of Drinking Water Filter Machine in School at Yopo Municipality   
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการของน้ า 

จากเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียน โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างน้ า จ านวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโป จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนในเขตต าบล
ตาเซะ จ านวน 2 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะท าการเก็บตัวอย่างน้ า จ านวน 2 ตัวอย่าง คือ น้ าก่อนและหลังผ่านชุด
เครื่องกรองน้ า  ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าก่อนผ่าน
เครื่องกรองน้ าดื่ม มีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 6.12 ความขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 1.48 NTU ความกระด้าง เฉลี่ย
เท่ากับ 15.60 mg/L คลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.80 mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยเท่ากับ 24.48 MPN/100 
mL  และน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มมีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 6.50 ความขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 0.31 NTU 
ความกระด้าง เฉลี่ยเท่ากับ 16.34 mg/Lคลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยเท่ากับ  
221.25 MPN/100 mL 

เมื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มที่ติดตั้งของโรงเรียนมีจ านวน 1 โรงเรียน ท่ีสามารถ
ลดค่าความขุ่นได้ ไม่น้อยกว่า 80.0 % แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคขององค์การอนามัย
โลก ปี พ.ศ 2543 พบว่า คุณภาพน้ าดื่มที่ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าความเป็น
กรดด่างและโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ไม่อยู่ในเกณฑณ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้นควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ดื่มอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: น้ าดื่ม, เครื่องกรองน้ า, ประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ าดื่ม, คุณภาพน้ าดื่ม 
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Abstract   
This research with a purpose of water quality analysis, physical, chemical and biological 

aspects of drinking water filter machine from school, and the compare the efficiency of drinking 
water filter machine in school by water sampling in 4 schools which are 2 schools in Yupo 
municipality and 2 schools in Tase district each school will collect 2 water samples which are water 
before and after passing through the water filter in December 2018 and January 2019. The results 
showed that the quality of water before passing through the filter for drinking water pH average 
6. 12, turbidity average 1. 48 NTU, hardness average 15. 60 mg/ L, chloride average 3. 80 mg/ L and 
coliform bacteria average 24. 48 MPN/ 100 mL and the water after passing through the filter for 
drinking water pH average 6.50, turbidity average 0.31 NTU, hardness average 16.34 mg/L, chloride 
average 3.93 mg/L and coliform bacteria average 221.25 MPN/100 mL.  

The comparing the efficiency of drinking water filters installed at that school, only 1 school 
can reduce the turbidity by not less than 80.0%, but when compared with the standard criteria of 
drinking water quality of the World Health Organization in 2000 found that the quality of drinking 
water through most drinking water filters is within the standard except pH and coliform bacteria 
which are not within the standard criteria, therefore, drinking water quality should by monitoring 
regularly and safety of consumers. 
Keywords:  drinking water, water filter, efficiency of drinking water filter purifier, drinking water 
quality  

บทน า  
โลกของเราประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนน้ าประมาณ 3 ส่วนและพื้นดิน 1 ส่วน น้ าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ าจึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค อีกทั้งน้ ายังเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ร้อยละ 70 และ
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญรองจากออกซิเจน น้ ามีประโยชน์ต่อมนุษย์ที่ส าคัญคือ ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
ท างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากร่างกายขาดน้ าหรือเสียความสมดุลของน้ าในร่างกายก็จะเกิดผลเสียต่อ
สุขภาพอนามัยด้วย เช่น ถ้าร่างกายขาดน้ าจะท าให้ผิวหนังแห้งหรือแตกได้ ดังนั้นเมื่อคนเราดื่มน้ าที่เพียงพอก็จะท า
ให้ร่างกายเปล่งปลั่ง และสามารถป้องกันโรคบางชนิดได้ นอกจากนี้คนเรายังสามารถน าน้ ามาใช้ในการอุปโภคคือ 
การท าความสะอาดร่างกาย และการท าความสะอาดเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี (เมธี สาย
สุข, 2557) น้ าที่มนุษย์น ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่มาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ น้ าผิวดิน และน้ าใต้
ดิน ซึ่งในอดีตแหล่งน้ าดังกล่าวจะมีความสะอาดและเพียงพอต่อการบริโภค แต่อาจต้องผ่านกระบวนการปรับปรุง
โดยเฉพาะการฆ่าเช้ือโรคซึ่งสามารถกระท าได้โดยวิธีการต้ม แต่ในขณะที่ในปัจจุบันมนุษย์ยังต้องอาศัยแหล่งน้ าดิบ
เหล่านี้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคประกอบกับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น (วริศรา ปี
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อาทิตย์ และ อลงกรณ์ วงศ์หมั่น, 2557) ดังนั้นความเจริญก้าวหนาของสังคม เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในสภาวะปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ไมว่าจะเป็นการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า การระบายอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ปริมาณ
ขยะตกค้างสะสมในปริมาณมาก การตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกสู่บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นส่งผลทบต่อคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และ ศิวพันธุ ชูอินทร, 2555) 

ปัจจุบันพบว่าน้ าที่น ามาบริโภคต้องมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนหนึ่งอาจน าวิธีท่ีสามารถ
ลดต้นทุนเครื่องการติดตั้งเครื่องกรองน้ า แต่เครื่องกรองน้ านั้นมีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องน้ า อีกทั้งยังพบว่าโรงเรียนได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ าไว้ส าหรับ
เป็นน้ าดื่มให้แก่นักเรียนในโรงเรียน แต่ประสิทธิภาพอาจมีแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเกี่ยวกับแหล่งน้ าดิบท่ีผ่าน
เครื่องกรองน้ าและอาจส่งต่อคุณภาพการใช้งานของเครื่องกรองน้ าอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทฺธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ าที่ออกจากเครื่องกรองน้ าดื่มทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการน้ าสะอาดเพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าเสนอให้กับ
ทางโรงเรียนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เครื่องกรองน้ าดื่ม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการของน้ าจากเครื่อกรองน้ าดื่มของ

โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตาเซะ อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการส ารวจ (Survey) และ

ทดลอง (Experriment) ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มจากเครื่องกรองน้ าของโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ตัวอย่าง 

คือ น้ าก่อนและน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ า และท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามวิธีใน  Standard Method for the 
Examination of Water and Wastewater  ของ  APHA and AWWA (2005) แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  พารามิเตอร์คุณภาพน้ าและวิธีวิเคราะห์ 

พารามิเตอร์คุณภาพน้ า วิธีวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric method 

ความขุ่น Nephelometer 

ความกระด้าง EDTA Titrimetric method 

คลอไรด ์ Argentrometric method 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี Multiple Tube Fermentation Technique 

 
2) ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโบและต าบลตาเซะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  คือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลยุโปและต าบลตา

เซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากโรงเรียน โรงเรียนละ 2 ตัวอย่าง คือ น้ าก่อนผ่านเครื่อง
กรองน้ าดื่ม และน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวเิคาระห์คณุภาพน้ าก่อนเข้าระบบเครื่องกรองน้ าดืม่และหลงัออกจากระบบเครื่องกรองน้ าดืม่ 

เดือน พารามิเตอร์ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 เฉลี่ย 

น้ าเข้า 
น้ า

ออก 
น้ าเข้า 

น้ า

ออก 
น้ าเข้า 

น้ า

ออก 
น้ าเข้า 

น้ า

ออก 
น้ าเข้า 

น้ า

ออก 

ธ.ค.61 ความเป็นกรดด่าง 5.39 5.79 5.99 6.26 6.06 6.17 5.88 6.46 5.80 6.16 

ความขุ่น 2.20 0.52 0.55 0.28 1.82 0.30 0.79 0.44 1.34 0.39 

ความกระด้าง 29.00 25.67 0.00 25.33 32.67 0.00 20.35 18.00 20.50 17.25 

คลอไรด ์ 7.99 6.82 1.66 3.49 4.82 5.32 2.32 1.82 3.36 4.36 

โคลิฟอรม์แบคทเีรีย 61.00 31.00 30.00 46.50 4.50 4.50 3.00 4.00 24.62 21.50 

ม.ค.62 ความเป็นกรดด่าง 5.63 6.15 7.04 7.41 6.42 6.99 6.62 6.85 6.43 6.85 

ความขุ่น 3.88 0.36 0.40 0.24 1.59 0.19 0.50 0.12 1.29 0.18 

ความกระด้าง 24.70 16.70 0.00 26.70 20.00 0.00 16.00 15.30 15.18 14.68 

คลอไรด ์ 7.32 6.99 0.66 1.99 4.32 4.32 1.32 0.66 3.41 3.49 

โคลิฟอรม์แบคทเีรีย 30.00 80.00 17.00 1600 50.00 <2.00 <2.00 <2.00 19.80 421.00 
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 จากการวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดด่างของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มและหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวน 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของน้ าก่อน
ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 5.80 และในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 มีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 6.43 และค่าความเป็นกรดด่างของน้ าหลังผ่านเครื่องกรอง
น้ าดื่ม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 6.16 และในเดือนมกราคม พ.ศ 2562 ของ
ค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 6.85 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคขององค์การอนามัย
โลก ปี พ.ศ. 2543 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม และค่าความเป็นกรดด่างของน้ าหลังผ่าน
เครื่องกรองน้ าดื่มไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาท่ีก าหนด และบางตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแสดงดังภาพท่ี 1 
 

 

ภาพที่ 1  ค่าความเป็นกรดด่างน้ าก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบเครืองกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 

  จากการวิเคราะห์คา่ความขุ่นของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มและหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม จ านวน 2 

ครั้ง คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า ค่าความขุ่นของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ า

ดื่ม ในเดือนธันวาคม พ.ศ 2561 มีค่าความขุ่น เฉลีย่เท่ากับ 1.34 NTU และในเดือนมกราคม พ.ศ 2562 มีค่าความ

ขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 1.29 NTU และค่าความขุ่นของน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ในเดือนธันวาคม พ.ศ 2561 ของค่า

ความขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 0.39 NTU และ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ของค่าความขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 0.18 NTU และ

เมื่อเปรยีบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบริโภคขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2543 พบว่า ค่าความขุ่นของน้ าของก่อน

ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม และค่าความขุ่นหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดืม่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ค่าความขุ่นของน้ าหลังออกจากระบบและหลังออกจากระบบเครืองกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 

  จากการวิเคราะห์คา่ความกระด้างของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มและหลังผ่านเครื่องกรองน้ า

ดื่ม จ านวน 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า ค่าความกระด้างของน้ าก่อน

ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีค่าความกระดา้ง เฉลี่ยเท่ากับ 20.50 mg/L และในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 มีค่าความกระด้าง เฉลี่ยเท่ากับ 15.18 mg/L และค่าควากระด้างของน้ าหลังผ่านเครื่องกรอง

น้ าดื่ม ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ของค่าความกระดา้งมีเฉลีย่เท่ากับ 17.25 mg/L ในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2562 ของค่าความกระด้าง เฉลี่ยเท่ากับ 14.68 mg/L และเมื่อเปรยีบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบริโภคขององค์การ

อนามัยโลก ปี พ.ศ. 2543 พบว่า ค่าความกระด้างของน้ าของก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม และค่าความกระด้างหลัง

ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ค่าความกระด้างของน้ าหลังออกจากระบบและหลังออกจากระบบเครืองกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 

   จากการวิเคราะห์คลอไรด์ของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มและหลังผ่านเครื่องกรองน้ า
ดื่ม จ านวน 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า ค่าคลอไรด์ของน้ าก่อน
ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีของค่าคลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.36 mg/L และในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 มีของค่าคลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.14 mg/L และค่าคลอไรด์ ของน้ าหลังผ่านเครื่อง
กรองน้ าดื่ม ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ของค่าคลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 mg/L และในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ของค่าคลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 3.49 mg/L และ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบริโภคของ
องค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2543 พบว่าค่าคลอไรด์ของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม และค่าคลอไรด์หลัง
ผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ค่าคลอไรด์ของน้ าหลังออกจากระบบและหลังออกจากระบบเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 
  
 จากการวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่มและหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวน 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ า
ก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยเท่ากับ 24.62 MPN/100 
mL และ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียแบคทีเรีย เฉลี่ยเท่ากับ 19.80 MPN/100 mL และ
ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม ซึ่งในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเ รีย 
เฉลี่ยเท่ากับ 21.50 MPN/100mL  และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยเท่ากับ 421.00  
MPN/100 mL  และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบริโภคขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2543 พบว่า ค่าโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ของน้ าของก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าดื่ม
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 ค่าปริมารโคลิฟอร์มในน้ าหลังออกจากระบบและหลังออกจากระบบเครืองกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 

  
 แต่เมื่อประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียนทั้ง 4 จุด พบว่า เครื่องกรองน้ าดื่มที่สามารถลดค่า
ความขุ่นได้มากที่สุด คือ TS 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.68 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ TS 1, TS 4 และ TS 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 83.34, 64.09 และ 44.21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สามารถลดค่าความกระด้างได้มากที่สุด คือ TS 3 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ TS 1 และ TS 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 และ 7.69 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ สามารถลดค่าคลอไรด์ได้มากที่สุด คือ TS 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.78 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ TS 1          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.57 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้มากที่สุด คือ TS 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
24.59 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ าดื่มของโรงเรียน 

จุดเก็บตัวอย่าง 
% ค่าประสิทธิภาพ 

ความขุ่น ความกระด้าง คลอไรด ์ โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 

TS 1 83.34 21.00 9.57 24.59 

TS 2 44.21 - - - 

TS 3 85.68 60.00 - - 

TS 4 64.09 7.96 35.78 - 
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การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M29 

Analysis of Physical Properties of Star Cluster M29 

มักกียะห์ โชติวานชิยกุล1*, นสิวยบะห์ ตีหานา1, ฮัมเสาะ ลือมาน๊ะ1, ตอริก เฮ็งปิยา2, สมกรณ์ ชัยวรากรณ์3 

Makkiyah Chotvanichayakun1*, Nisuaibah Tihana1, Hamsoh Leumana1, Torik Hengpiya2, 

 Sommkorn Chaiwarakorn3 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาภาพถ่ายจากการสังเกตการณ์ที่ได้ท าการเก็บข้อมูล ณ หอดูดาวเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ

ซีซีดี โฟโตเมตรี ที่เช่ือมต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ผ่านแผ่นกรอง

แสงสีน้ าเงิน (B) และสีที่ตามองเห็น (V) หาค่าโชติมาตรปรากฏและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปิด 

M29 ในงานนี้ได้ท าการศึกษาหาระยะทาง อายุ และค่าอุณหภูมิสีของดาว ผลที่ได้จากการค านวณพบว่ากระจุกดาว

เปิด M29 มีระยะทาง 1096 พาร์เซก มีอายุโดยประมาณ 12.8×107 ปี (12.8 Myr) และค่าอุณหภูมิสีของดาว

ประมาณ 14694.5 เคลวิน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 4.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ

ฐานข้อมูลดาว (SIMBAD Astronomical Data Base) ซึ่งความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง

โทรทรรศน์หรือการใช้ซอฟต์แวร์แยกฟิลเตอร์ สภาพอากาศในขณะที่ถ่ายภาพกระจุกดาว หรือปัจจัยอื่นๆ 

ค าส าคัญ: กระจุกดาวเปิด, อายุ, ระยะทาง 
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Abstract  
 This research aims to study the images taken from Regional Observatory for the Public, Songkhla. 

National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The imaging technique is CCD 
Photometric Technique, connected to a 0.7m diameter reflector telescope through the blue filter 
(B) and visible color (V). The study finds apparent magnitude and analyzes the physical properties 
of M29 open cluster.  In this work, distance, age, and temperature of the star are found. The result 
obtained from the calculations shows that the M29 open cluster has the distance of 1,096 parsecs 
with an approximate age of 12.8 × 107 years (12.8 Myr) , and the color temperature of the star is 
about 14694.5 Kelvin, which has a discrepancy of approximately 4.5%  when compared to the 
standard value of the star database (SIMBAD Astronomical Data Base). The discrepancy may be caused 
by the images obtained from telescopes, or separation filter software, weather conditions, or others. 

Keywords: Open cluster, age, distance 
 

บทน า  
ดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าในยามค่ าคืน ส่วนใหญ่เป็น

ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุไฮโดรเจน ดาวฤกษ์มีพลังงานใน

ตัวเองและเป็นแหล่งก าเนิดธาตุต่างๆ แต่ดาวฤกษ์มีความแตกต่างกันคือ มวล อุณหภูมิผิว สีผิวหรืออายุ นอกจากนี้

ยังมีองค์ประกอบทางเคมี ขนาด ระยะห่าง ความสว่างและระบบดาว ซึ่งดาวฤกษ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีการเคลื่อนที่

สอดคล้องกัน และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่ากันจะเรียกว่ากระจุกดาว (Star Cluster) (ด ารงธรรม มณีพงษสวัสดิ์, 

2532) 

การศึกษาดาวฤกษ์จะศึกษาจากกระจุกดาว กระจุกดาวเป็นแหล่งการรวมตัวของดาวฤกษ์หลายร้อยดวง 

โดยเกิดจากการอยู่ด้วยกันด้วยแรงดึงดูดจากความโน้มถ่วง กระจุกดาวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระจุกดาวเปิด 

(Open Cluster) และกระจุกดาวทรงกลม (Globular Cluster) โดยดาวฤกษ์ในกระจุกดาวจะมีการเคลื่อนที่ และ

ระยะห่างเท่ากันทุกดวงตลอดจนการก่อตัวก าเนิดดาวฤกษ์ที่ก่อก าเนิดขึ้นมาพร้อมๆกัน โดยการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมี

ความสนใจและมุ่งศึกษากระจุกดาว M29 ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหงส์ (Cygnus) เป็นประเภทกระจุกดาวเปิด กระจุกดาว

เปิดคือดาวฤกษ์จ านวนหลายพันดวงที่รวมกลุ่มกันอยู่ในเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ชุดเดียวกัน และมีแรงโน้มถ่วงดึงดูด

ต่อกันและกันอย่างหลวมๆ เมื่อส่องดูด้วยกล้องโทรทรรศน์จะสามารถมองเห็นดาวแต่ละดวงแยกกันอย่างชัดเจน 

และในกระจุกดาวบางกลุ่มก็สามารถมองเห็นดาวแต่ละดวงได้ด้วยตาเปล่า (มติพล ตั้งมติธรรม, 2559) 
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 โดยการศึกษาในช่วงหลังนี้พบว่ากระจุกดาว มีความสนใจต่อการศึกษาสมบัติต่างๆเป็นอย่างมาก เช่น ชนิด

ของสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ระยะทาง อายุของกระจุกดาว และค่าอุณหภูมิสีของดาว ดังนั้นการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ง

ศึกษากระจุกดาว M29 ในครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวดังกล่าว โดยใช้

โปรแกรม Aperture Photometry Tool ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระยะทาง 

ค านวณหาอายุ และหาค่าอุณหภูมิสีของดาวในกระจุกดาว M29 เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษา

กระจุกดาว M29 และน าไปต่อยอดให้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกระจุกดาวอื่นๆได้ด้วยเพื่อให้เกิดการศึกษากระจุก

ดาวต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. วิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏของกระจุกดาว M29 

     2. เพื่อวิเคราะห์หาระยะทาง ค านวณหาอายุ และค่าอุณหภูมิของดาวในกระจุกดาว M29  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. เพื่อน าค่าโชติมาตรปรากฏของกระจุกดาว M29 ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะค านวณหาค่าระยะทางและ

อายุของกระจุกดาวได้ 

     2. เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบและท าให้ทราบถึงความความ

เปลี่ยนแปลงระยะทางของกระจุกดาวและอายุขัยของกระจุกดาวได้ 

ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 

 การศึกษาวิจัยจะมีทฤษฎีและกรอบแนวคิดแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. กระจุกดาว (Star Cluster) กระจุกดาวเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์จ านวนมากที่อยู่ใกล้กัน เนื่องจากมีแรง

โน้มถ่วงของดาวแต่ละดวงกระท าซึ่งกันและกันกระจุกดาวบางกลุ่มจะอยู่แบบกระจัดกระจายอย่างหลวมๆ แต่บาง

กลุ่มก็จะอยู่รวมกันแบบหนาแน่น เมื่อสังเกตการณ์การเคลื่อนที่ของดาวที่เป็นสมาชิกของกระจุกดาว ก็พบว่ามีการ

เคลื่อนที่สอดคล้องกัน ซึ่งช้ีให้เห็นว่าดาวแต่ละดวง น่าจะมีจุดก าเนิดร่วมกัน ดังนั้นจากการสังเกตการณ์ของนักดารา

ศาสตร์สามารถแบ่งกระจุกดาวได้ 2 ประเภทคือ 

           กระจุกดาวเปิด (Open Cluster) กระจุกดาวเปิดหรือกระจุกดาวกาแลกติก เป็นกระจุกดาวที่พบมาก

บริเวณระนาบกาแล็กซีมีสมาชิกประกอบด้วยดาวฤกษ์อยู่รวมกันอย่างหลวมๆ มีจ านวนสมาชิกประมาณ 10-100 

ดวงขึ้นไป เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะสามารถเห็นดาวแต่ละดวงได้อย่างชัดเจน และในกระจุกดาวบางกลุ่ม

สามารถมองเห็นดาวแต่ละดวงแยกกันอยู่ได้ด้วยตาเปล่า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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กระจุกดาวทรงกลม ( globular cluster) เป็นแหล่งรวมของดวงดาวท่ีมีรูปร่างเป็นทรงกลม โคจรไปรอบ 

ๆ แกนกลางกาแล็กซี ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทรงกลมมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมาก ท าให้เกิดการรวมตัว

เป็นกลุ่มทรงกลมมีความหนาแน่นของดาวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในจุดศูนย์กลาง บางครั้งเรียกช่ือโดยย่อเพียงว่า 

"globular" (มติพล ตั้งมติธรรม, 2559) 

2. ค านวณหาค่าแมกนิจูดปรากฏ (Apparent Magnitude) จากสมการที่ 1(ด ารงธรรม มณีพงษสวัสดิ์, 

2532) 

m1-m2=-2.5log (
F1

F2
)     (1) 

เมื่อ m1     คือ ดาวดวงท่ี 1 

m2     คือ ดาวดวงท่ี 2 

โดยใช้ค่าแมกนิจดูปรากฏเฉลีย่ที่ได้จากการค านวณเปรียบเทยีบกับดาวอ้างอิง จากน้ันหาค่าดัชนีสี (B-V) 

3. ค านวณหาระยะทางของกระจกุดาวจากสมการตามสมการที่ 2 (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

d=10
(
m-M+5

5
)     (2) 

เมื่อ M    คือ โชติมาตรสัมบูรณ์ 

m    คือ โชติมาตรปรากฏ 

d     คือ ระยะห่างของกระจุกดาว M29 กับโลกในหน่วยพาร์เซก 

4. ค านวณหาอายุของกระจุกดาวจากสมการ  (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

t=1010years [
M

Msun
]

-2.5
         (3) 

เมื่อ Msun    คือ โชติมาตรปรากฏของดวงอาทิตย์ (มีค่าคงท่ีเท่ากับ 4.85×10-6 pc) 

  M      คือ มวลของกระจุกดาว 

  t       คือ สเกลเวลานิวเคลียร์ของดาวฤกษ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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5.  เมื่อค านวณหาค่าดัชนีสไีด้แล้วก็จะค านวณหาค่าอุณหภูมสิีของดาวได้ดังสมการที่ 4 (บุญรักษา สุนทร

ธรรม, 2550) 

Tcolor=
7200

(B-V)+0.64
           (4) 

เมื่อ Tcolor    คือ ค่าอุณหภูมิของดาว ในหน่วยเคลวิน (K) 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M29 ท าการเก็บข้อมูลการวิจัยที่หอดูดาวเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องซีซีดี โฟโตเมตรี (CCD Photometry) ผ่านแผ่น

กรองแสงสีน้ าเงิน (B) และแสงที่ตามองเห็น (V) ที่ต่อเขากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.7 เมตร ที่มีระบบตามดาวอัตโนมัติ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 19.30 น. 

ถ่ายภาพผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ าเงิน (B) และแสงที่ตามองเห็น (V) ทุกๆ 15 วินาที ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นภาพถ่าย

กระจุกดาว M29 และภาพที่ได้จะถูกน ามาก าจัดสัญญาณรบกวน (Reduction Image) ด้วยโปรแกรม AstroImageJ 

และท าการวัดแสงด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี (Photometry) ด้วยโปรแกรม Aperture Photometry Tool v.2.4.7 ที่

ใช้ในการหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 
รูปที่ 1 ภาพกระจุกดาวเปิด M29 

 
ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพกระจุกดาวเปิด M29 ผ่าน filter B และ filter V ด้วยซีซีดี โฟโตเมตรี น ามา

วิเคราะห์หาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาวเปิด M29 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลกระจุกดาวเปิด M29 

ด้วยโปรแกรม Aperture Photometry Tool สามารถค านวณหาค่าโชติมาตรปรากฏฟิลเตอร์ B และฟิลเตอร์ V 
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จากนั้นหาหา B-V เพื่อน าไปสร้างกราฟ H-R Diagram จากการวัดแสงดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M29 ได้ข้อมูลดาว

ฤกษ์จ านวน 367 ดวง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปรับค่าให้อยู่ในรูปของโชติมาตรปรากฏทั้ง 2 ช่วงความยาวคลื่น และ

น ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีสี (B-V) และเขียน กราฟ HR Diagram ของกระจุกดาว M29 พร้อมทั้งน ามาเปรียบเทียบ

กับ HR Diagram มาตรฐานของดาวฤกษ์ในแถบล าดับหลัก เพื่อหาจุด Turnoff point ดังภาพท่ี 2 (ไพบูลย์ ทองเชื้อ 

2549) 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟ H-R Diagram และจุด Turnoff Point  

จากภาพที่ 2 สามารถวิเคราะห์ค่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นแสงสีที่ตามองเห็น ค านวณหา

ระยะทางจากสมการที่ 2 ได้ประมาณ 1096 พาร์เซก ค านวณอายุของกระจุกดาว M29 ได้เท่ากับ12.8×107 ปี (12.8 

Myr) และเมื่อวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิสีของดาวจากสมการที่ 4 พบว่าดาวฤกษ์มีค่าอุณหภูมิสีของดาวประมาณ 

14694.5 เคลวิน 
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ผลการวิจัยท่ีได้จากการสังเกตการณ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลกระจุกดาวเปิด M29 ด้วยโปรแกรม Aperture Photometry Tool สามารถ

ค านวณหาค่าโชติมาตรปรากฏฟิลเตอร์ B และฟิลเตอร์ V จากนั้นหาค่า B-V เพื่อน าไปสร้างกราฟ H-R Diagram 

ต่อไป 

โดยค านวณหาค่าโชติมาตรปรากฏไดจ้ากสมการที่ 5 (ด ารงธรรม มณีพงษสวัสดิ,์ 2532) 

m1-m2=2.5 log (b1/b2)                               
(5) 

จากการถ่ายภาพกระจุกดาวเปิด M29 ซึ่งกระจุกดาวนี้มีดาวจ านวน 367 ดวง ที่จะท าการวิเคราะห์

ปริมาณต่าง ๆ โดยข้อมูลเบื้องต้นของดาวอ้างอิงจากโปรแกรม Aladin ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Stars RA Dec B V 

Reference star 20 2359.598 +38 31 46.28 10.8 10.5 

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลเบื้องต้นของดาวอ้างอิง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏของกระจุกดาวเปิด M29 หาได้จากโปรแกรม ATP ผลปรากฏจะ

ได้ค่าแมกนิจูดและค่าโชติมาตรปรากฏในช่วงความยาวคลื่นสีน้ าเงิน (B) และสีเหลือง (V)  เพื่อได้ค่าโชติมาตรปรากฏ

และหาค่าโชติมาตรสัมบูรณ์  

นอกจากนี้ยังได้ท าการทดลองวิเคราะห์ค านวณหาระยะทาง อายุ และค่าอุณหภูมิสีของดาวฤกษ์ในกระจุก

ดาวเปิด M29 ด้วยวิธีการสร้างกราฟ H-R Diagram พบว่ากระจุกดาวเปิด M29 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1096 

พาร์เซกค านวณหาอายุได้ประมาณ 12.8×107 ปี (12.8 Myr) และค านวณหาค่าอุณหภูมิสีของดาวประมาณ 

14694.5 เคลวิน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4.5 % ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการศึกษาวัตถุอื่นได้ 

สรุปผล 

การศึกษาภาพถ่ายกระจุกดาวจากกล้องโทรทรรศน์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลกระจุกดาวเปิด M29 ของ filter (B) และ 

filter (V) โดยใช้เทคนิคซีซีดี โฟโตเมตรี จากการวิเคราะห์หาค่าโชติมาตรปรากฏ และดัชนีสีของกระจุกดาวเปิด 

M29 เพื่อหาระยะทางและอายุของกระจุกดาว พบว่า ค านวณหาระยะทางของกระจุกดาว M29 ได้ประมาณ 1096 
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พาร์เซก ค านวณหาอายุได้ประมาณ 12.8×107 ปี (12.8 Myr) และค านวณหาค่าอุณหภูมิสีได้ประมาณ 14694.5 

เคลวิน ในการค านวณหาระยะทาง อายุของกระจุกดาว และค่าอุณหภูมิสีของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวนี้ มีความคลาด

เคลื่อนประมาณ   4.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมาตรฐานของฐานข้อมูล (SIMBAD Astronomical Data 

Base) ซึ่งความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากภาพถ่ายท่ีได้จากกล้องโทรทรรศน์หรือการใช้ซอฟต์แวร์แยกฟิลเตอร์ สภาพ

อากาศในขณะที่ถ่ายภาพกระจุกดาว หรือปัจจัยอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาด้วยวิธีการวัดสเปกตรัมของกระจุดดาว M29 เพื่อค านวณหาความเร็วในแนวรัศมี 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยเล่มนี้ เริ่มศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ผลและศึกษาการจัดรายงาน จนกระทั้งส าเร็จลุลวงไปด้วยดีด้วย

ความกรุณาและความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในด้านต่างๆอย่างดียิ่งจาก นายตอริก เฮ็งปิยา เจ้าหน้าสารสนเทศ
ดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีช้ีแนะแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล อีกท้ังยังเสนอ
ช้ีแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการท าวิจัยเล่มนี้ ในโอกาสนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาเพื่อประกอบการท าวิจัยรวมถึงช้ีแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย
ครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

เอกสารอ้างอิง  
ยุพยงค์ สินทมครบรุี. (2541). การวิเคราะห์คณุสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเปดิ M 41โดยเทคนิค ซี ซี ดี โฟ

โตเมตรี. (Online). http://cmuir.cmu.ac.th, 26 ตลุาคม 2561. 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. (2561). กระจุกดาวเปิด (Onlline). http://www.lesa.biz, 28 

ตุลาคม 2561. 

อ านวย เสน่ดี. (2548). วิวัฒนาการของกระจุกดาวเปิด M45 โดยเทคนิค ซี ซี ดี โฟโตเมตรี. (Online). 

http://cmuir.cmu.ac.th, 26 ตุลาคม 2561. 

สุพรรณี ไพรศรีจันทร์. (2549) สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวปิด M15. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การสอนฟิสิกส์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ไพบูลย์ ทองเชื้อ. (2549) การสร้างและวิเคราะห์แผนภาพเอช-อาร์ของกระจุกดาวเปดิ M35. วิทยานิพนธ์   (วิทยา 
ศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวิชา ฟิสิกส์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
 

http://cmuir.cmu.ac.th/
http://www.lesa.biz/
http://cmuir.cmu.ac.th,/


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
96 

 
 

บุญรักษา สุนทรธรรม. ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (พิมพ์ครั้งท่ี 1). หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. M29. Simbad Astronomical Database. (2019) [Online].  
Available: http://simbad.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=M29&submit=SIMBAD+search  
(2019,Nov 11)  

มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการศึกษาดาราศาสตรเ์ชิงปฏิบัติการ.ม.ป.ท:ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง 
ดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://simbad.unistra.fr/simbad/sim-%20%20%20%20%20%20%20%20basic?Ident=M29&submit=SIMBAD+search


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
97 

 
 

อุบัติการณ์และความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวพื้นที่หาดราไวย์ 

จังหวัดภูเก็ต : การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ   

Incidence and Knowledge of First Aid among Tourist Boat Drivers in Rawai beach 

area, Phuket Province: Toxic Jellyfish Injuries. 

พรรณทิวา  สุวรรณมานพ*,วริศรา  รอดบุตร*,ศุภิกา วงศ์อุทัย,ชญานิศ  ลือวานิช,อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ,       

ลดาวลัย์  ยะศนพและวนิดา  กสคิณุ  

บทคัดย่อ  

แม้ว่าอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษของนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่หาดราไวย์จะต่ า

แต่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ผลการศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในระหว่างเดือนมกราคม -

พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562 พบจ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 14 ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 7 รายและเพศหญิง 7 ราย ไม่

พบการเสียชีวิต ชนิดของแมงกะพรุนที่พบในพ้ืนที่หาดราไวย์ได้แก่ แมงกะพรุนไฟและแมงกะพรุนกล่อง จากข้อมูล

รอยโรคของผู้บาดเจ็บ พบว่าอุบัติการณ์เกิดจากการสัมผัสแมงกะพรุนไฟมากกว่าแมงกะพรุนกล่อง และพบมากท่ีสุด

ในพื้นที่เกาะราชา ลักษณะอาการและอาการแสดงมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อนตามตัว แขนและ

ขา ด้วยเหตุนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงจ าเป็นส าหรับการยับยั้งความรุนแรงและอาการบาดเจ็บ การศึกษาระดับ

ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติส าหรับการปฐมพยาบาลในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว จ านวน 70 คน โดยการคัดเลือกแบบ

เจาะจง พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุนพิษและความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̄ =2.64, S.D =1.96)  คิดเป็นร้อยละ 41.05 และระดับทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติตามหลักวิชาการอยู่ใน

ระดับทักษะปฏิบัติควรปรับปรุง ( x̄ =1.97, S.D= 1.44)  คิดเป็นร้อยละ 50.86 แม้ว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวมีความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลแต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมด ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐม

พยาบาลที่ถูกต้องและการดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนให้กับกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยลด

อาการบาดเจ็บ นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและมาตรการการ

ป้องกันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

ค าส าคัญ: อุบัติการณ์, การปฐมพยาบาล, แมงกะพรุน, การบาดเจ็บ, ผู้ขับเรือน าเที่ยว 
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Abstract  
 Although the incidence of tourist’s injuries from exposure to toxic jellyfish in Rawai beach 
area were low, it occurs throughout the year. The study result of the injury incidence from exposure 
to toxic Jellyfish in Rawai beach area during January to November 2020 found totally 14 patients 
including 7male and 7 females.  There was no deadly report case.  The type of Jellyfishes which 
found on Rawai Beach area were Chrysaora spp.  ( true jellyfish)  and Cnidaria:  Cubozoa ( box 
jellyfish). Due to patient’s skin lesion data show incidence from true jellyfish more than box jellyfish 
and mostly occur in Racha island.  Sign and symptoms show rashes, burning pain through body, 
arm and legs. Therefore, first aid is necessary for inhibition of severity and symptoms. The study of 
Knowledge and practice of first aid among 70 tourist boat drivers by purposive sampling found that 

knowledge of jellyfish’s type and first aid was intermediate level ( x̄ = 2.64, S.D = 1.96) at 41.05 

percentage and  the practice level of first aid with academic principles should improve ( x̄ =1.97 , 
S.D= 1.44) at 50.86 percentage. Although tourist boat drivers had a basic knowledge about first aid 
but it is not totally correct as principle.  Then, education of correctly first aid and treatment for 
patient exposed to toxic jellyfish in tourist boat drivers was important to decrease injuries 
symptoms.  In addition, this data is useful for being a guideline of surveillance and prevention 
measures, being standard operating procedure afterward. 
Keywords: Incidence,First aid , Jellyfish, injuries, Tourist Boat Drivers 

บทน า  

หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดกว้างรองจากหาดป่าตอง  เป็นพื้นที่ชายหาด
ส าหรับขึ้นเรือน านักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเฮ เกาะราชาและเกาะบอน เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในขณะลงเที่ยวเกาะ คือ การสัมผัสแมงกะพรุนขณะลงเล่นน้ าและการไม่ฟังค าเตือนจากผู้ขับ
เรือน าเที่ยว ลงเล่นน้ าเขตพื้นที่เสี่ยงที่มีแมงกะพรุน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น จากการรายงานของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ส ารวจชนิดแมงกะพรุนที่พบเจอตลอดทั้งปี พบ
แมงกะพรุน 2 ชนิด ซึ่งเป็นแมงกะพรุนพิษ ได้แก่แมงกะพรุนพิษชนิดแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนพิษชนิด
แมงกะพรุนไฟ ซึ่งแมงกะพรุนทั้งสองชนิดนี้จะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น แมงกะพรุนกล่อง พบสายพันธุ์ 
Morbakka fenneri และ Chiropsoides buitendijki ซึ่งจะมีลักษณะตัวโปร่งใส หรือสีฟ้าอ่อน รูปร่างคล้ายร่ม 
หรือระฆังคว ่าและแมงกะพรุนไฟ พบสายพันธุ์ Chrysaora sp. ,Physalia utriculus ,Porpita porpita และ 
Pelagia panopyra (1) ลักษณะตัวและหนวดเป็นสีแดงหรือสีส้ม ด้านบนมีจุดสีขาวรูปร่างคล้ายร่ม หนวดยื่น
ออกมาทางด้านล่างยาวกว่าล าตัว เป็นต้น กลไกการปล่อยพิษแมงกะพรุนท้ังสองชนิดจะปล่อยพิษผ่านทางเข็มพิษที่
บรรจุอยู่ในแคปซูล ที่เรียกว่า นีมาโตซีส (nematocyst) ซึ่งกระจายอยู่ทุกส่วนทั่วไปของแมงกะพรุนโดยเฉพาะ
หนวดแมงกะพรุนพิษ การสัมผัสท าให้บาดเจ็บในหลายระดับขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละบุคคลและปริมาณ
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พิษที่ได้รับ ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลายตั้งแต่ระคายเคือง มีผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน แน่นหน้าอก 
บวม เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิต (2) 

จากข้อมูลสถิติของส านักระบาดวิทยา รายงานการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในพื้นที่เขต

ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในระหว่างปี พ.ศ. 2542–2561 พบว่า จังหวัดระนอง พังงา และตรัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง จังหวัดกระบี่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุน จ านวน 3 ราย เป็น

นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ไทย ฝรั่งเศสและเสียชีวิต จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวสวีเดน และจังหวัด

สตูลมีรายงานผู้เสียชีวิต จ านวน 1 ราย เสียชีวิตขณะท าการประมง (3) ส าหรับสถานการณ์จังหวัดภูเก็ตพื้นท่ีหาดป่า

ตอง พ.ศ.2561 พบจ านวนผู้บาดเจ็บ 217 ราย (8) และบันทึกไม่เป็นทางการจากเทศบาลต าบลราไวย์พบ

นักท่องเที่ยวสัมผัสแมงกะพรุนไม่ทราบชนิดขณะลงเล่นน้ าบริเวณเกาะราชาและบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจ านวน 2 ราย 

(4) อย่างไรก็ตามแม้ว่าอุบัติการณ์นักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนในพื้นที่มีเพียงเล็กน้อยแต่พิษของ

แมงกะพรุนย่อมท าให้เกิดการเจ็บปวด ฉะนั้นการตั้งรับเชิงรุกต้องมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว คือ การปฐม

พยาบาลเบื้องต้นเพื่อยับยั้งพิษของแมงกะพรุน จากปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มักเกิดขึ้นขณะลงเกาะ 

การดูแลนักท่องเที่ยวที่สัมผัสพิษแมงกะพรุนนอกจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด (6) แล้วยังเป็น

หน้าท่ีของผู้ขับเรือน าเทีย่วด้วย แต่ปัญหาของผู้ขับเรือน าเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลความรู้ในการดูแลรักษาและการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

การปฐมพยาบาลตามหลักวิชาการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลดการเจ็บปวดและ

มีโอกาสในการรอดชีวิตสูง แต่ในขณะเดียวกันหากผู้ขับเรือน าเที่ยวให้การช่วยเหลือที่ผิดวิธีหรือแม้กระทั่งไม่ช่วย

อะไร อาจเป็นเหตุให้เพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษ

แมงกะพรุน คือ การใช้น้ าส้มสายชูเป็นหลัก โดยการราดบริเวณที่ถูกพิษอย่างน้อย 30 วินาที สามารถหยุดก าร

ท างานของโปรตีนพิษได้ แต่นั่นหมายถึง กรณีที่ถุงพิษยังไม่ได้ยิงเข็ม แต่หากถุงพิษยิงเข็มแล้ว การใช้น้ าส้มสายชูจะ

ยิ่งท าให้เพิ่มเปอร์เซ็นในการรับพิษ (2) ผู้ปฐมพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สัมผัสพิษ

แมงกะพรุนและชนิดของแมงกะพรุน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฐมพยาบาล ดังนั้นการศึกษาอุบัติการณ์และ

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวพื้นที่ต าบลราไวย์ กรณีการบาดเจ็บจากการสัมผัส

แมงกะพรุนพิษ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างความรู้ การดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนและสร้างความตระหนัก

ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและมาตรการในการป้องกันใน

การปฏิบัติที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผัสแมงกะพรุน บริเวณชายหาดพื้นที่ในต าบลราไวย์ 
  2.เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการปฐม
พยาบาลเชิงปฏิบัติ : การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือกลุ่มสมาคมผู้ขับเรือน าเที่ยวหาดราไวย์ ประกอบด้วย ผู้ขับเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท มี

สมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 80 คน โดยการวิจัยครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง อาศัยค านวณขนาดตัวอย่าง วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน จากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 66 คน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จึง

เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 5% ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างผู้ขับเรือน าเที่ยวท้ังสิ้น 70 คน และพิจารณาจากการตัดสินใจ

ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยโดยความสมัครใจ 

2.สถานที่เก็บข้อมูล 

สมาคมผู้ขับเรือน าเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือหาดราไวย์ และสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย คือ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลราไวย์และอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บทีโ่ดนแมงกระพรุนพิษของส านักงาน
ระบาดวิทยาและไดผ้่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลราไวย์ ประกอบด้วย 

3.1.1 ชนิดและลักษณะแมงกะพรนุ 
3.1.2 ลักษณะบาดแผล ความรุนแรงของความบาดเจ็บ อาการ  
3.1.3 สถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ  
3.1.4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ 

3.2 แบบประเมินความรู้เกีย่วกับชนิดของแมงกะพรุน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการปฐม

พยาบาลเชิงปฏิบตัิ : การบาดเจ็บจากการสมัผสัแมงกะพรุนพิษในกลุ่มผู้ขับเรือน าเทีย่ว โดยการใช้แบบสอบถาม

ความรู้และแบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลซึ่งผ่านการตรวจสอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลราไวย์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับเรือน าเที่ยว 

ส่วนท่ี 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับชนดิแมงกะพรุนพิษและความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ

การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 

สว่นท่ี 3 ระดับทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัตติามหลักวิชาการ 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) 
การส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันที่ 3 ,10,17 และ 

24 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 สัปดาห์และในแต่ละสัปดาห์จะเก็บข้อมูลครบท้ังกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามซึ่ง
ดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่โดนแมงกระพรุนพิษของส านักงานระบาดวิทยา สัมภาษณ์กลุ่มผู้ขับเรือ
น าเที่ยวและประเมินความรู้และทักษะการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว จ านวน 70 คน โดยไม่
ก าหนดชนิดแมงกะพรุน 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ตลอดจนเก็บข้อมูล
ย้อนหลังการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ไม่ก าหนดชนิด
แมงกะพรุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่หาดราไวย์ ไลฟ์
การ์ดหน้าหาดและส านักงานเทศบาลต าบลราไวย์ 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1.เพื่อส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผัสแมงกะพรุนบรเิวณชายหาดพื้นที่ในต าบลราไวย์ 
ลงส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผัสแมงกะพรุน บริเวณชายหาดพื้นท่ีในต าบลราไวย์เป็นการส ารวจ

แบบภาคตัดขวางและการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยการสัมภาษณ์แบบต่อหน้าตัวแทนกลุ่มผู้ขับเรือน า
เที่ยวและไลฟ์การ์ดหน้าหาด สัปดาห์ละ  1 ครั้ง ในทุกวันที่ 3 ,10,17 และ 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 สัปดาห์ 
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่โดนแมงกระพรุนพิษของส านักงาน
ระบาดวิทยา (7) ดังนี ้
 5.1.1 ชนิดและลักษณะแมงกะพรนุ 

5.1.2 ลักษณะบาดแผล ความรุนแรงของความบาดเจ็บ อาการ  
5.1.3 สถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ  
5.1.4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ 
5.2.เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการปฐม

พยาบาลเชิงปฏิบัติ : การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว โดยการใช้แบบสอบถามและ
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แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรา
ไวย์ ซึ่งประกอบค าถาม 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับเรือน าเที่ยว 

ส่วนท่ี 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับชนดิแมงกะพรุนพิษและความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อค าถาม 25 ข้อ 

ดังนี ้

 -ความรู้เกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุนพิษ 

-ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยน้ าส้มสายชู  

-ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยผักบุ้งทะเล 

-ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยสิ่งของใกล้ตัว 

ในการค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Excel 2013 ในการค านวณ โดยใช้สถิติเสนอผลเป็น ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายของค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ความรู้ระดับ

ดีมาก หมายถึง คะแนนร้อยละ 81 ขึ้นไป ความรู้ระดับดี หมายถึง คะแนนร้อยละ 61-80 ความรู้ระดับปานกลาง 

หมายถึง คะแนนร้อยละ 41-60 ความรู้ระดับต่ า คะแนนร้อยละ 21-40 และความรู้ระดับต่ ามาก น้อยกว่า 20 

ส่วนที่ 3 ระดับทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติตามหลักวิชาการแยะตามประเด็น ข้อค าถาม 10 ข้อ 

ดังนี ้

-ทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยน้ าส้มสายชู  

-ทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยผักบุ้งทะเล 

-ทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยสิ่งของใกล้ตัว 

-ทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในกรณีที่ผู้สัมผัสแมงกะพรุนหมดสติ  

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณ Excel 2013 ในการค านวณ โดยใช้สถิติเสนอผลเป็น ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายของค่าคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สามารถ
ปฏิบัติได้ดี หมายถึง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติได้พอใช้ หมายถึง คะแนนร้อยละ 60-79 และควร
ปรับปรุงการปฏิบัติ หมายถึง คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และความรูเ้รื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุม่ผู้ขับ

เรือน าเที่ยวพ้ืนท่ีหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต : การบาดเจ็บจากการสมัผัสแมงกะพรุนพิษ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

เป็นดังนี ้

1.ส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผสัแมงกะพรุน บรเิวณชายหาดพื้นท่ีในต าบลราไวย์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
103 

 
 

ผลจากการส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนในพื้นที่หาดราไวย์ในปี พ.ศ 2562 
ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน พบจ านวนผู้บาดเจ็บ 14 ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 7 รายและเพศหญิง 7 ราย ไม่
พบการเสียชีวิต และเป็นอุบัติการณ์ที่ลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบอุบัติการณ์
การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษจ านวน 24 
ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 11 ราย และในปี พ.ศ. 2561 พบผู้บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 พบจ านวนท้ังสิ้น 28 ราย จ าแนกเป็นเพศหญิง 17 ราย เพศชาย 11 ราย โดยชนิดแมงกะพรุนที่
พบมากที่สุดในพ้ืนท่ีคือ แมงกะพรุนไฟ ช่วงเวลาในการพบแมงกะพรุนในพ้ืนท่ีราไวย์สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะ
พบมากช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี (ตารางที่1) เนื่องจากเป็นช่วงต้นของการเปลี่ยนฤดูกาลจึงท าให้มี
แมงกะพรุนเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก นักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
เพิ่มขึ้น  

2.เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการปฐม
พยาบาลเชิงปฏิบัติ : การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว 

การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนและทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มผู้ขับเรือ

น าเที่ยวจ านวน 70 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวประเภทเรือหางยาวจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.43 

และขับเรือ สปีดโบ๊ท จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.57 และเมื่อศึกษาระดับความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติส าหรับ

การปฐมพยาบาล พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุนพิษและความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คิดเป็นร้อย

ละ 41.05 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ 2.64, S.D 1.96) และระดับทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติตามหลัก

วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 50.86 ซึ่งอยู่ในทักษะปฏิบัติควรปรับปรุง (x̄ 1.97, S.D 1.44) และเมื่อพิจารณาทักษะการ

ปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติแยกประเด็น พบว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวมีทักษะการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัส

แมงกะพรุนด้วยน้ าส้มสายชู ปฏิบัติได้ดี (84.29%) ทักษะการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุน

ด้วยผักบุ้งทะเล ระดับปรับปรุง (11.43%) ทักษะการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนด้วยสิ่งของ

ใกล้ตัว ระดับปรับปรุง (32.86%) และทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในกรณีหมดสติ ระดับปรับปรุง 

(28.57%) เหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาผู้ขับเรือน าเที่ยวได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ จ านวน 

43 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.43 รองลงมาได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเรื่องพิษจากสัตว์ทะเล จ านวน 3 ราย คิด

เป็นร้อยละ 4.29 และไม่เคยผ่านการอบรม จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.29 จากข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนได้

ว่า แม้ว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวเคยผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลแต่ความเป็นจริงไม่เคยมีประสบการณ์การช่วยฟื้นคืน

ชีพและบางรายผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปีและไม่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อท าการวัดระดับ

ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลจึงอยู่ในระดับปานกลางและระดับควรปรับปรุง อีกทั้งผู้ขับเรือน าเที่ยวส่วนใหญ่ 

เคยผ่านประสบการณ์ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนมาแล้ว 68 รายและอีก 2 

รายไม่เคยมีประสบการณ์ เมื่อแบ่งทักษะการเลือกวิธีการปฐมพยาบาลส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผักบุ้งทะเล จ านวน 44 
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ราย คิดเป็นร้อยละ 62.86 เลือกใช้น้ าส้มสายชูในการปฐมพยาบาลมีเพียง 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.71 และท า

เพียงแค่ราดน้ าทะเล 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.57 จึงท าให้ระดับความรู้และทักษะอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา 

อภิปรายผล  
1.ผลจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพื้นท่ีหาด

ราไวย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต ราไวย์ กลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยว ไลฟ์การ์ดและสถานพยาบาลใกล้เคียง 
พบอุบัติการณ์การบาดเจ็บการสัมผัสแมงกะพรุนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2561 พบว่าในปี พ.ศ. 
2560 พบผู้ที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษจ านวน 24 ราย ดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 ลักษณะอาการแสดงของ
ผู้ได้รับบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ ผื่นแดงตามมือ แขน ขาและปวดแสบ ปวดร้อนและบวมแดงซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากการสัมผัสแมงกะพรุนไฟดังรูปที่ 1(C) และ (D) (8) และในปี พ.ศ. 2561 พบผู้บาดเจ็บจากการสัมผัส
แมงกะพรุนพิษเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 28 ราย และได้ส ารวจชนิดแมงกะพรุน พบว่าการบาดเจ็บเกิดจากการ
สัมผัสแมงกะพรุนไฟ จากสถิติจ านวนผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนไฟจะพบช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับระบบนิเวศทางทะเลที่ว่าแมงกะพรุนไฟจะมีมากในช่วงเข้าฤดูฝนไปถึงฤดูหนาว จังหวัดภูเก็ตจะมี
ช่วงฤดูฝนถึ งฤดูหนาวตั้ งแต่ เดื อนตุลาคมถึ งกุมภาพันธ์ของทุกปีและเป็นช่วงได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จึงเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อฤดูกาลที่แมงกะพรุนไฟอาจถูกพัดเข้ามา
หากินในพ้ืนที่จ านวนมาก ประจวบกับแมงกะพรุนไฟชอบอยู่ในน้ าลึก ลักษณะการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นแบบลง
เที่ยวเกาะจึงมีโอกาสสูงที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามค าเตือนหรือค าแนะน าของผู้ขับเรือน าเที่ยว  

ส าหรับอุบัติการณ์ในปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบจ านวนผู้บาดเจ็บ 
14 ราย ไม่พบการเสียชีวิต และเป็นอุบัติการณ์ที่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ดังรูปที่ 2 เป็นที่น่าสนใจที่พ้ืนท่ีหาดราไวย์และ
พื้นที่ใกล้เคียงเช่นหาดป่าตองไม่มีการรายงานผู้ที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ แม้ว่าแมงกะพรุน
กล่องจะเป็นแมงกะพรุนที่พบได้ตลอดทั้งปีในฝั่งทะเลอันดามัน แต่เมื่อศึกษาพฤติกรรมแมงกะพรุนกล่อง พบว่าจะ
ชอบอาศัยที่บริเวณระดับน้ าทะเลลึกไม่เกิน 2 เมตร ลักษณะเป็นหาดน้ านิ่งไม่ลาดชันและจะพบได้ตลอดทั้งวันแต่
ช่วงเวลาเย็นไปถึงกลางคืนจะพบมากเนื่องจากเป็นช่วงที่แมงกะพรุนกล่องออกหากิน ช่วงเวลาที่แมงกะพรุนออกหา
กิน สภาพอากาศและฤดูกาลจะผันตรงกับจ านวนของแมงกะพรุน จึงเป็นไปได้ว่าแมงกะพรุนกล่องสามารถพบได้ใน
ทุกพื้นที่ จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจ านวน 1 ราย จากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องชนิดหนวด
เส้นเดียวซึ่งลงเล่นน้ าบริเวณเกาะลันตา จากการสืบค้นข้อมูลทราบได้ว่าช่วงเวลาที่ลงเล่นน้ าเป็นช่วงกลางวันหลังฝน
ตก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากแมงกะพรุนกล่องมักจะถูก
พัดมาตามสายน้ าหรือเกลียวคลื่นในช่วงหลังฝนตกหรือมีลมมรสุมเข้ามาตามช่วงของฤดูกาล อีกทั้งผู้เสียชีวิตเป็น
เด็กผู้หญิง อายุ 11 ปี ความต้านทานของร่างกายน้อยและปริมาณพิษที่ได้รับจ านวนมากจึงน าไปสู่การเสียชีวิต 
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                    (A)                                                    (B) 

                   
                    (C)                                                    (D) 

รูปที่ 1 (A) แมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์ Chiropsoides buitendijki (B) แมงกะพรุนกล่องสายพันธ์ุ Morbakka 
fenneri 

(C) แมงกะพรุนไฟสายพันธ์ุ Pelagia panopyra (D) แมงกะพรุนไฟสายพันธ์ุ Physalia utriculus (9) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้ว่าจะตั้งอยู่ฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเจอพบแมงกะพรุนกล่องเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งสถานการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องพบถึงขั้นเสียชีวิตจ านวน 2 ราย ในปี 
พ.ศ. 2557 และ 2558  และลักษณะที่เกิดเหตุอยู่ที่เกาะพะงันและเกาะสมุย (10) อย่างไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่หาดรา
ไวย์จะไม่มีการรายงานการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีว่าไม่มีแมงกะพรุนกล่องใน
พื้นที่ แต่อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะการท่องเที่ยวเกาะในพื้นที่ราไวย์เป็นแบบ ond day trip (ลงเกาะเช้าเย็นเข้าฝั่ง) 
ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้พบเจอแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ขณะเที่ยวเกาะ จากงานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย 
ยืนยันว่าเวลาที่พบแมงกะพรุนกล่องมากที่สุดคือ 15.00-17.59 น. (11) จึงเป็นไปได้ว่าอุบัติการณ์การบาดเจ็บจาก
การสัมผัสแมงกะพรุนกล่องจึงไม่พบในพื้นที่ และจากข้อมูลช่วงเวลาการพบแมงกะพรุนกล่องจะพบช่วงเวลาเย็นไป
ถึงกลางคืนมากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการเสียชีวิตของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสตูล เนื่องจากจังหวัด
สตูลเป็นพื้นที่ท่ีนิยมออกล่าแมงกะพรุนลอดช่องแทนการออกหาปลาในท้องทะเล เนื่องจากราคาดีและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ชาวประมงจะจับแมงกะพรุนกันในเวลากลางคืนด้วยการล่อด้วยแสงไฟสีเขียว จึง
เป็นไปได้ที่ขณะท าให้การประมงล่าแมงกะพรุนลอดช่อง แมงกะพรุนกล่องอาจติดเข้ามาในอวด และเมื่อสัมผัสหรือ
ได้รับพิษแมงกะพรุนเข้าสู่ร่างกายจึงท าให้เสียชีวิตขณะท าการประมง (2) 

ปัญหาของการส ารวจอุบัติการณ์ในพื้นที่คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็น
ทางการ และไม่ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บหรือผู้ให้การช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ปฐมพยาบาลส่วนใหญ่คือ
กลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีขับเรือ (ดังรูปที่3) เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนจึงไม่ได้



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
106 

 
 

0

20

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสมัผัสแมงกะพรนุพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562
ตามเพศ

เพศชาย เพศหญิง

มีการรายงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าแค่เพียงปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่าน้ัน (6) อีกทั้งนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับการ
ปฐมพยาบาลแล้วมีอาการดีขึ้นก็ไม่เข้ารับการรักษาต่อท่ีสถานพยาบาล ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจึงมีการ
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลและบันทึกไว้ในเวชระเบียนของสถานพยาบาลนั้นๆ ดังน้ีการศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บ
การสัมผัสแมงกะพรุน บริเวณชายหาดพื้นท่ีในต าบลราไวย์นี้น่าจะต่ ากว่าความเป็นจริงดังท่ีแสดงเหตุผลไว้ข้างต้น (5) 

 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ จ าแนกตามเพศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2562 

2.ผลจากการศึกษาระดับความรู้ผู้ขับเรือน าเที่ยวเกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุน พบว่า จ านวนผู้ขับเรือน าเที่ยว

ในพื้นที่หาดราไวย์ที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 70 ราย โดยจ าแนกเป็นกลุ่มผู้ขับเรือน าเที่ยวประเภทเรือหางยาว

จ านวน 43 ราย และขับเรือสปีดโบ๊ท จ านวน 27 ราย โดยกลุ่มผู้ขับเรือหางยาวเป็นกลุ่มชาวบ้านที่น าเรือส่วนตัวมา

ประกอบอาชีพซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทที่เป็นกลุ่มเรือเอกชนที่มีการบริหารจัดการและขึ้นทะเบียนเป็น

บริษัทน าเที่ยวและเมื่อศึกษาระดับความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ขับเรือหางยาวมีความรู้ที่

ใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษตามหลักวิชาการระดับปานกลาง ร้อยละ 40.98 

โดยมีความรู้ชนิดแมงกะพรุนและปฐมพยาบาลโดยใช้ผักบุ้งทะเล เนื่องจากผู้ขับเรือน าเที่ยวมีประสบการณ์ขับเรือน า

เที่ยว 5-10 ปี จ านวน 30 คน รองลงมาขับเรือน าเที่ยวมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน และขับเรือน าเที่ยว 1-5 

ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86, 40 และ 17.14 ตามล าดับ จึงสามารถบรรยายลักษณะบาดแผลที่สัมผัส

แมงกะพรุนและชนิดแมงกะพรุนที่พบเห็นได้ เช่นแผลจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่องจะลึกและเป็นเส้นๆแตกต่าง

จากแมงกะพรุนไฟท่ีจะเป็นผื่น เป็นปื้นแดง เป็นต้น  

ส าหรับผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทมีความรู้ที่ใช้ส าหรับการปฐมพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษตาม

หลักวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.16 ซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้ขับเรือหางยาว แต่เมื่อประเมินทักษะกลับ

พบว่าผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทมีทักษะที่ดีกว่าผู้ขับเรือหางยาว คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ49.30 ตามล าดับ เนื่องจากผู้ขับ

เรือกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นส าหรับผู้ขับเรือสปีด

โบ๊ท ที่ต้องผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ า ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กรมเจ้าท่า

คน 
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ก าหนดขึ้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ (6) จึงท าให้กลุ่มนี้มีความรู้การปฐมพยาบาลตามหลักวิชาการที่ดีกว่ากลุ่มผู้

ขับเรือหางยาวที่เปน็กลุ่มชาวบ้าน  

ผลจากการศึกษาทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติพบว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวประเภทเรือหางยาวเลือกใช้
ผักบุ้งทะเลในการปฐมพยาบาล ซึ่งผู้ขับเรือหางยาวจะมีขั้นตอนใช้การล้างพิษแมงกะพรุนด้วยน้ าทะเลก่อนจากนั้น
น าผักบุ้งทะเลที่สามารถหาได้ตามชายฝั่งมาขยี้และบีบเอาน้ าราดตรงบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุน แต่มีผู้ขับเรือหาง
ยาวบางรายน าผักบุ้งทะเลมาขยี้แล้วโปะทับลงบนบาดแผล ซึ่งการน าผักบุ้งทะเลมาปฐมพยาบาลผู้ที่บาดเจ็บจากการ
สัมผัสแมงกะพรุนเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นส าหรับคนเรือหรือชาวประมง ในต าราแพทย์แผนไทย
ยืนยันข้อเท็จจริงว่าผักบุ้งทะเลสามารถแก้พิษแมงกะพรุนได้และในทางวิทยาศาสตร์มีการพิสูจน์สารในผักบุ้งทะเลมี
สรรพคุณหรือสารที่ส าคัญที่สามารถยั้บยั้งพิษของแมงกะพรุน ลดการอักเสบและออกฤทธ์ิลดอาการปวดที่เกิดอาการ
แพ้ เช่น ฮีสตามีน (histamine)   ซีโรโทนิน (serotonin) และไคนิน (kinins) เป็นต้น(10) ซึ่งยืนยันกับงานวิจัยเชิง
การทดลองทางคลินิกใช้รักษาพิษแมงกะพรุนโดยใช้ผักบุ้งทะเล 1 เปอร์เซ็น มีฤทธิ์รักษาอาการแพ้พิษ ตุ่มแดงและ
อาการคันลดลงเนื่องจากสารส าคัญดังกล่าวไปยับยั้งการท าลายโปรตีน Proteolytic และ hemolytic ของพิษ
แมงกะพรุนได้ ในทางกลับกันกลับพบว่ากระบวนการปฐมพยาบาลด้วยผักบุ้งทะเลที่ผู้ขับเรือน าเที่ยวนิยมท านั้น ควร
กระท าหลังจากท่ีใช้น้ าส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสหรือบาดเจ็บก่อนแล้วจึงใช้ผักบุ้งทะเล แต่การใช้ผักบุ้งทะเลให้ถูก
วิธีนั้น ควรล้างท าความสะอาดผักบุ้งทะเลแล้วน้ าใบมาคั้นทาตรงแผล และไม่ควรถูหรือโปะลงแผลโดยตรง เพราะ
อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบผักบุ้งทะเลที่น ามาใช้มีสารหรือเช้ือโรคปนเปื้อนจะท าให้แผล
อักเสบติดเช้ือมากยิ่งขึ้น (12) ฉะนั้นกระบวนการปฐมพยาบาลด้วยผักบุ้งทะเลที่ผู้ขับเรือน าเที่ยวกระท านั้นอาจไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ยืนยันประเด็นผักบุ้งทะเลสามารถแก้พิษแมงกระพรุนได้จริง 

 

     
                    (A)                                                    (B) 

รูปที่ 3 (A) การปฐมพยาบาลด้วย้ าส้มสายชูผู้บาดเจ็บจากแมงกะพรนุไฟ (B) การปฐมพยาบาลด้วยเครื่องช่วยหายใจ
และประคบน้ าแข็งเพื่อลดปวด ราดน้ าส้มสายชู กรณีที่นักท่องเที่ยวหายใจติดขดั (8) 

 
ส าหรับทักษะกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักวิชาการโดยใช้น้ าส้มสายชู ผู้ขับเรือน าเที่ยวส่วนใหญ่

จะน าผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนขึ้นเรือและน าเข้าฝั่ง ผู้ขับเรือน าเที่ยวจะไม่มีการประเมินอาการเบื้องต้นแต่จะช่วยปฐม
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พยาบาลด้วยการใช้น้ าส้มสายชูฉีดพ่นตรงบริเวณที่บาดเจ็บ โดยรูปแบบการปฐมพยาบาลด้วยน้ าส้มสายชูจะใช้หัว
สเปรย์ฉีดน้ าละอองฝอยฉีดตรงบาดแผลแทนการราดหรือเทบริเวณที่บาดเจ็บเป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
ผู้ขับเรือน าเที่ยวให้เหตุผลว่าสเปรย์ฉีดฝอยจะท าให้น้ าส้มสายชูกระจายไปท่ัวบริเวณที่สัมผัสหรือที่มีบาดแผล อีกทั้ง
เป็นการประหยัดและสามารถลดต้นทุนเรื่องการซื้อน้ าส้มสายชูได้ ในทางแพทย์การแก้พิษแมงกะพรุนด้วย
น้ าส้มสายชู เริ่มต้นจากกลไกการท างานของพิษของแมงกะพรุนบรรจุในอยู่ในแคปซูล (Capsule) ที่เรียกว่ามาโตซีส 
(nematocyst) ซึ่งกระจายอยู่ทุกส่วนทั่วไปของแมงกะพรุน โดยเฉพาะส่วนหนวด (tentacle) เมื่อสัมผัสถูกเหยื่อ
เข็มพิษจะถูกยิงออกมาเจาะผิวหนัง ซึ่งพิษแมงกะพรุนเป็นโปรตีนชนิดนึงที่สามารถแพร่เข้าไปในเซลล์ต่างๆได้ เช่น 
เลือด ผิวหนังหรือเซลล์ประสาท ดังรูปที่ 1 (8) การใช้น้ าส้มสายชูราดตรงบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุน จะท าให้เกิด
การปรับความสภาพความเป็นกรด-ด่าง พิษของแมงกะพรุนที่เป็นโปรตีนท าให้โครงสร้างเปลี่ยนไป โดยกรดอะมิโน 
(amino acid) ในโมเลกุลของโปรตีนมีพันธะเพปไทด์ (peptide bond) ซึ่งจะไม่ถูกท าลายแต่มีเพียงพันธะไฮโดรเจน
ที่ถูกท าลายเท่านั้นจึงท าให้เกิดการคลายตัว (unfolded) เป็นโครงสร้างใหม่จึงมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ ท าให้
เอนไซม์นั้นหยุดท างาน (inactive) จึงท าให้ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนและพิษของแมงกะพรุนได้ (13) 
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้น้ าส้มสายชูกลับพบว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวขาดความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ ากัดการใช้น้ าส้มสายชู ซึ่งการเลือกใช้น้ าส้มสายชูและไม่เป็นอันตรายต้องกรณีที่ถุงพิษยัง
ไม่ได้ยิงเข็ม แต่หากถุงพิษยิงเข็มแล้ว การใช้น้ าส้มสายชูจะยิ่งท าให้เพิ่มเปอร์เซ็นในการรับพิษมากขึ้นด้วย ซึ่ง
ประเด็นนี้ผู้ขับเรือน าเที่ยวสะท้อนองค์ความรู้เดิมที่มีว่าการใช้น้ าส้มสายชูสามารถยับยั้งพิษของแมงกะพรุนได้ทุก
ชนิด  
ตารางที่ 1 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ พื้นที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2560-
2562 

เดือน ปีที่เกิดเหตุ 
2560 2561 2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ชนิดแมงกะพรุน ชนิดแมงกะพรุน 

แมง 
กะพรุนกล่อง 

แมง 
กะพรุนไฟ 

แมง 
กะพรุนกล่อง 

แมง 
กะพรุนไฟ 

มกราคม 1 1 2 0 0 2 
 

0 3 
แมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนไฟ 

กุมภาพันธ ์ 0 0 0 4 0 0 0 0 
แมงกะพรุนไฟ 

มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 3 
พฤษภาคม 0 0 1 1 0 0 0 0 

ไม่ทราบชนิด 
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เดือน ปีที่เกิดเหตุ 
มิถุนายน 0 0 1 2 0 0 0 0 

แมงกะพรุนไฟ 
กรกฎาคม 3 5 0 0 0 0 0 0 

แมงกะพรุนไฟ 
สิงหาคม 0 0 0 2 0 0 0 0 

ไม่ทราบชนิด 
กันยายน 4 2 3 5 0 3 0 1 

แมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนไฟ 
ตุลาคม 5 3 0 0 0 2 0 0 

แมงกะพรุนไฟ 
พฤศจิกายน 0 0 3 3 0 0 0 0 

แมงกะพรุนไฟ 
ธันวาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 

แมงกะพรุนไฟ 
รวม 13 11 11 17 0 7 0 7 
รวม

ทั้งหมด 
24 28 7 7 

 
สรุปผลการวิจัย 
การส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนของนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่หาดราไวย์ เช่น 

เกาะเฮ เกาะราชาและเกาะบอน เกิดขึ้นตลอดทั้งปี แมงกะพรุนท่ีสามารถพบเจอพื้นที่หาดราไวย์ ได้แก่ แมงกะพรุน

ไฟและแมงกะพรุนกล่อง (6) ผลจากการส ารวจอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนในปี พ.ศ 2562 พบ

จ านวนผู้บาดเจ็บ 14 ราย จ าแนกเป็นเพศชาย 7 รายและเพศหญิง 7 ราย ไม่พบการเสียชีวิต (5) จากการตรวจสอบ

รอยโรคจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ พบบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนไฟแต่ไม่พบข้อมูลการสัมผัส

แมงกะพรุนกล่อง อาการที่พบการบาดเจ็บเล็กน้อย มีผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน (2) ลักษณะการปฐมพยาบาลผู้ขับ

เรือน าเที่ยวจะปฐมพยาบาลด้วยน้ าส้มสายชูและผักบุ้งทะเล  

การศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุน การปฐมพยาบาลและทักษะเชิงปฏิบัติการปฐม
พยาบาลพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับชนิดแมงกะพรุนพิษและความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 41.05 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและระดับทักษะการปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 50.86 ซึ่งอยู่
ในระดับทักษะปฏิบัติควรปรับปรุง ผู้ขับเรือน าเที่ยวยังขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้น้ าส้มสายชู โดยคิดว่าการ
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ราดน้ าส้มสายชูบริเวณที่ถูกพิษอย่างน้อย 30 วินาที สามารถหยุดการท างานของโปรตีนพิษของแมงกะพรุนทุกชนิด
ได้ แต่ไม่ทราบว่าการใช้น้ าส้มสายชูนั่นหมายถึงกรณีที่ถุงพิษยังไม่ได้ยิงเข็ม แต่หากถุงพิษยิงเข็มแล้ว การใช้
น้ าส้มสายชูจะยิ่งท าให้เพิ่มเปอร์เซ็นในการรับพิษมากขึ้นด้วย และทักษะปฏิบัติการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจาก
การสัมผัสแมงกะพรุนด้วยผักบุ้งทะเล พบว่าผู้ขับเรือน าเที่ยวมีทักษะการปฏิบัติที่ผิด คือ การน าผักบุ้งทะเลโปะลง
แผลโดยตรง แต่สามารถยืนยันได้ว่าผักบุ้งทะเลสามารถแก้พิษแมงกะพรุนได้จริง 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
 ในงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากอาจารย์ศุภิกา  วงศ์อุทัย 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย จนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดี 
  ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าสาขาสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลราไวย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ส านักงานเทศบาลต าบลราไวย์ ส านักงานเทศบาลป่าตอง และกลุ่ม
สมาคมผู้ขับเรือน าเที่ยวหน้าหาดราไวย์ท่ีได้ให้ค าแนะน า ข้อมูลและให้ความร่วมมือจนวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
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การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับบ าบัดสีในน้ าเสีย 

โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาถ่านกัมมันต์ และศึกษาการบ าบัดสีของ

น้ าเสียจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม โดยการน ากะลามะพร้าวมาเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600, 700 และ 800 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวมีความช้ืน ร้อยละ  4.00, 6.00, 

2.00, 2.00 และ 3.00 ปริมาณสารระเหย ร้อยละ 74.17, 63.77, 57.73, 57.03 และ 49.27 ปริมาณเถ้า ร้อยละ 

6.37, 14.30, 17.25, 21.30 และ 24.70 ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 15.47, 15.93, 23.02, 19.67 และ 23.03 

ตามล าดับ และมีค่าไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ากับ 574, 747, 790, 812 และ 816 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ การเผา

ถ่านกัมมันต์ที่ดี คือ เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ากับ 790 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อน าไป

บ าบัดสีของน้ าเสียจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มด้วยวิธีการดูดซับแบบกะ พบว่า ถ่านกัมมันต์ปริมาณ 0.5 กรัม 

สามารถก าจัดสีของน้ าเสีย ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ได้ดีที่สุดร้อยละ 25.73 ที่เวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งจากการศึกษา       

ค่าไอโอดีนนัมเบอร์นั้น ถ่านกัมมันต์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านดูดกลิ่นอับช้ืน กรองน้ า และก าจัดสารมลพิษ    
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Abstract  
The purpose of this research were to study the optimum temperature of producing 

activated carbon and color removal from palm oil mill wastewater.  The production of activated 
carbon by carbonization coconut shells at 400, 500, 600, 700 and 800 ºC for 1 hr.  The activated 
carbon have moisture content were 4.00, 6.00, 2.00, 2.00 and 3.00%, volatile content were 74.17, 
63.77, 57.73, 57.03 and 49.27%, ash content were 6.37, 14.30, 17.25, 21.30 and 24.70% and fixed 
carbon content were 15.47, 15.93, 23.02, 19.67 and 23.03%, respectively. The iodine number value 
were 574, 747, 790, 812 and 816 mg/g, respectively. The best operational temperature was 600 ºC. 
The iodine number value of the activated carbon was 790 mg/ g.   The determination of color 
removal from palm oil mill wastewater using batch adsorptions.  It was found that in batch 
adsorptions, the maximum efficiency of color removal from 50 ml of wastewater was 25. 73% at 
the amount of activated carbon of 1. 5 g for 24 hr.  From the study results of the iodine number 
value, the activated carbon can be used to adsorb household odors, water filter and remove the 
pollutants. 
 

Keywords: activated carbon, coconut shell, color removal 
 

บทน า  
ถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal) คือ ถ่านที่อยู่ในรูปคาร์บอนอสัณฐาน (Amorphous carbon) ชนิด

หนึ่งที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษโดยผ่านการกระตุ้น (Activation) เพื่อท าให้ถ่านมีความเป็นรูพรุน และมีพื้นที่ผิวที่สูง

เหมาะแก่การดูดซับ ถ่านกัมมันต์ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอยู่ ประมาณ ร้อยละ 87-97 โดย

น้ าหนัก และอาจมีองค์ประกอบอื่นอยู่บ้าง เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน ก ามะถัน และไนโตรเจน เป็นต้น แต่ธาตุ

เหล่านี้จะรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 20 ขององค์ประกอบทั้งหมด (สุภาพร รัตนพันธ์, 2557) จากการจ าแนกถ่านกัม

มันต์สามารถแบ่งชนิดถ่านกัมมันต์ได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ แบ่งตามชนิดของตัวกระตุ้น แบ่งตามขนาดรูพรุนบนผิว

คาร์บอน แบ่งตามความหนาแน่นของถ่านกัมมันต์ แบ่งตามชนิดสารที่ถูกดูดซับ แบ่งตามรูปร่างลักษณะ และแบ่ง

ตามค่าความเป็นกรด-ด่างเมื่อละลายน้ า แต่ในทางปฏิบัติกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยการกระตุ้นทางกายภาพ และวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการกระตุ้น ด้วยสารเคมี 

(กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ และคณะ, 2559) ส าหรับการใช้อุณหภูมิเป็นตัวกระตุ้นทางกายภาพ พบว่า มีการใช้อุณหภูมิ

การคาร์บอไนซ์สูงประมาณ 400-850 องศาเซลเซียส (Virginia and Adrian, 2012) และบางวัตถุดิบใช้อุณหภูมิการ     

คาร์บอไนซ์สูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส  

กะลามะพร้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนในบาง ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
น ามาศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และลดปัญหาในการก าจัดทิ้งด้วยการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อผลิตถ่านกัม
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มันต์ โดยพบว่า ทางชุมชนได้น ากะลามาเผาถ่านในถังน้ ามัน ๒๐๐ ลิตร แล้วน าถ่านกะลาที่เผาแล้วส่งขายให้กับ
โรงงานผลิตถ่านอัดแท่งในราคากิโลกรัมละ 5-7 บาท เมื่ออัดแท่งแล้วจะมีราคากิโลกรัมละ 10-14 บาท เพิ่มเป็น     
2 เท่า แต่ทางผู้วิจัยได้น ากะลามะพร้าวไปผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ  100 บาท โดยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 10 เท่า  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทยส่งผลให้เกิดการเพิ่มจ านวนโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มากมายซึ่งน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ     

ทางน้ า หากไม่มีการบ าบัดจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการออกกฎหมายก าหนดค่ามาตรฐานของน้ าท้ิงจากโรงงาน เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ค่าสี และกลิ่น เพื่อเป็นการควบคุมปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะน้ าทิ้งจากโรงงานสกัด

น้ ามันปาล์มที่น าไปผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง

เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง เนื่องจากน้ าทิ้งที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพยังมีค่าซีโอดีในปริมาณที่สูงรวมทั้งสี

และกลิ่น (พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และคณะ, 2560) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการกระตุ้นทางกายภาพโดยศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตถ่าน     

กัมมันต์จากกะลามะพร้าว และประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในการบ าบัดสีในน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. วิธีการเตรียมกะลามะพร้าว 

น ากะลามะพร้าวที่ได้จากชุมชนในบาง ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตากแดด  

ให้แห้ง และท าให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จากนั้นช่ังกะลามะพร้าวปริมาณ 200 กรัม ใส่ในหม้อ

เครื่องปั้นดินเผา ปริมาตร 500 มิลลิลิตร และปิดผาก่อนน าไปเข้าเตาเผา 

2. วิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ 

เผากะลามะพร้าวที่เตรียมไว้ในเตาเผาควบคุมอุณหภูมิ โดยเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น 500, 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส โดยเผากะลามะพร้าวที่

อุณหภูมิละ 3 ซ้ า ตามล าดับ วิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ค่าการดูดซับไอโอดีน ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า 

ปริมาณคาร์บอนคงตัวของถ่านกัมมันต์ และน าถ่านทางการค้าเป็นถ่านอัดแท่งผลิตจากกะลามพร้าวที่เผาในถังน้ ามัน

ขนาด 200 ลิตร มาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบและหาสภาวะที่เหมาะสมในการเผา (สุภาพร รัตนพันธ์, 2557) 

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ 

1) การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน 

อบถ้วยสแตนเลสที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง วางไว้ให้อุณหภูมิลดลงใน

โถดูดความชื้น และชั่งน้ าหนัก ชั่งถ่านตัวอย่างหนักประมาณ 1 กรัม ใส่ในถ้วยสแตนเลสที่เตรียมไว้ น าไปอบที่
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อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง วางไว้ให้อุณหภูมิลดลงในโถดูดความชื้น และชั่งน้ า หนัก     

(สุภาพร รัตนพันธ์ และคณะ, 2557) ค านวณร้อยละของปริมาณความช้ืน จากสูตร  

ร้อยละความช้ืน = [ (น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ)/น้ าหนักก่อนอบ] ×100 

2) การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 

น าถ้วยกระเบื้องเผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง วางไว้ให้อุณหภูมิลดลง

ในโถดูดความช้ืน และช่ังน้ าหนัก จากนั้นชั่งถ่านตัวอย่างหนัก 1 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้องที่เตรียมไว้ น าไปเผาที่

อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วางไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น และชั่งน้ าหนัก  ค านวณหา     

ร้อยละของปริมาณเถ้า จากสูตร 

ร้อยละเถ้า = [(น้ าหนักหลังเผา)/น้ าหนักตัวอย่างเริม่ต้น] ×100 

3) การค านวณหาร้อยละปริมาณสารระเหย 

น าถ้วยกระเบื้องเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นใน

โถดูดความช้ืนจากนั้น ช่ังถ่านตัวอย่างหนัก 1 กรัม ใส่ในถ้วยกระเบื้องที่เตรียมไว้ น าไปเผาที่อุณหภูมิ 950 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที วางไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น และชั่งน้ าหนัก ค านวณหาร้อยละของปริมาณเถ้า    

จากสูตร 

ร้อยละสารระเหย = [(น้ าหนักก่อนเผา-น้ าหนักหลังเผา)/น้ าหนักก่อนผา] ×100 

4) การค านวณปรมิาณคาร์บอนคงตัว  

ปริมาณคาร์บอนคงตัว คือ ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ หลังจากที่ก าจัดความช้ืน สารระเหย และ

เถ้า ค านวณจากสูตร 

ร้อยละปริมาณคาร์บอนคงตัว = 100-ร้อยละเถ้า-ร้อยละสารระเหย 

4. วิธีการวิเคราะห์ไอโอดีน 

วิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับปริมาณไอโอดีน ค่าการดูดซับปริมาณไอโอดีนต่อน้ าหนักของ

ถ่านกัมมันต์ ทดสอบโดยใช้วิธีการไตเตรทแบบไอโอโดเมทรี (Iodometry) เพื่อหาปริมาณของไอโอดีนท่ีถ่านกัมมันต์

ดูดซับไว้โดยใช้สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) เป็น  ไตแตรนท์ การทดสอบตามมาตรฐานของ 

American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4607-86 ค่าที่ได้เรียกวา่ ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine 

number) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกรัม (mg/g) (Zollinger., 1991) 
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5. การหาค่าการดูดซับสีในกระบวนการดูดซับแบบกะ 

น าถ่านกัมมันต์ปริมาณ 0.5, 1, 1.5, และ 2 กรัม แช่ลงในน้ าเสียจริงจากโรงงานปริมาตร 50 มิลลิลิตร 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน าตัวอย่างไปกรอง และน าตัวอย่างที่ผ่านการกรองไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงด้วยเครื่อง EMC-11-UV Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร (ยุวรัตน์ เงินเย็น และขนิษฐา 

ค าวิลัยศักดิ์, 2556) ค านวณประสิทธิภาพการก าจัดสี จากสูตร 

% removal = [(Abs0 - Abst)/Abs0] x 100 

เมื่อ   Abs0  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าเสียเริ่มต้น 

Abst  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าเสียภายหลับการดูดซับ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
คุณลักษณะของถ่านทางการค้าและถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว 

จากการน ากะลามะพร้าวมาเผาเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ โดยใช้ถ่านทางการค้าและถ่านที่เผาด้วยอุณหภูมิ 

400, 500, 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส พบว่า มีคุณลักษณะของถ่านทางการค้าและถ่านกัมมันต์จาก

กะลามะพร้าวดังแสดงในตารางที่ 1 โดยประมาณมีค่าความช้ืนค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าความช้ืนน้อยกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่น้อยกว่าร้อยละ 8 นอกจากนี้มีปริมาณสารอินทรีย์ที่สามารถระเหยที่อุณหภูมิสูงอยู่มากและมีปริมาณ

คาร์บอนคงตัวไม่ต่างกันมาก  

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของถ่านทางการค้าและถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว 

*ถ่านทางการค้าผลิตจากกะลามะพร้าว (ND = not determined) 

คุณลักษณะของ

ถ่านกัมมันต์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิทีเ่ผาถ่าน (องศาเซลเซียส) 

ถ่านทาง

การค้า* 
400  500  600 700 800 

ความชื้น 6.00±0.58 4.00±0.28 6.00±0.25 2.00±0.06 2.00±0.08 3.00±0.11 

สารระเหย 56.40±2.08 74.17±1.10 63.77±2.74 57.73±2.22 57.03±0.45 49.27±4.14 

เถ้า 24.60±1.84 6.37±1.67 14.30±3.82 17.25±3.18 21.30±2.40 24.70±1.84 

คาร์บอนคงตัว 13.00±2.08 15.47±1.04 15.93±2.25 23.02±2.05 19.67±2.06 23.03±2.18 

การสูญเสียของ

ถ่านกัมมันต์ 

ND 61.4±1.67 68.12±0.52 74.76±0.95 76.32±4.74 82.17±1.74 
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การสูญเสียของถ่านกัมมันต์ 

เนื่องจากกะลามะพร้าว 200 กรัม ที่ได้ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600, 700 และ 800 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า น้ าหนักกะลามะพร้าวหลังเผามีปริมาณคงเหลือ คือ 77.20 , 63.75, 50.48, 

47.36 และ 35.26 กรัม ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละการสูญเสียเท่ากับ ร้อยละ 61.4, 68.12, 74.76, 76.32 และ 

82.17 ตามล าดับ  

จากการทดลองในเบื้องต้น พบว่าถ่านที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส บดยากกว่าถ่านที่อุณหภูมิ 500 , 

600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส แสดงว่าจ านวนถ่านคาร์บอนในองค์ประกอบอยู่กันแน่นกว่าถ่านท่ีอุณหภูมิ 400 

องศาเซลเซียส จึงมีความสามารถในการดูดซับไอโอดีนน้อยกว่าถ่านที่อุณหภูมิ 500, 600, 700 และ 800 องศา

เซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะมีค่าการสูญเสียของถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น (ปัญญา มณีจักร, 2560) 

การวิเคราะห์ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ 

ไอโอดีนนัมเบอร์เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับ ซึ่งการหาปริมาณของ

ไอโอดีนนัมเบอร์ที่ถูกดูดซับบนถ่านกัมมันต์โดยไอโอดีนนัมเบอร์สามารถจับกับพื้นผิวของรูพรุนที่มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 นาโนเมตร ค่าไอโอดีนนัมเบอร์เป็นค่าตัวเลขหนึ่งที่บอกถึงปริมาณพื้นที่ผิวของถ่านกัม

มันต์ แต่ไม่ใช่พื้นที่ผิวที่แท้จริงเพราะไม่ได้รวมถึงพื้นที่ผิวภายในรูพรุนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ ากว่า 1 นาโน

เมตร พื้นที่ผิวจากการดูดซับไอโอดีนต่างไปจากพื้นที่ผิวที่แท้จริงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของถ่านกัมมันต์     

(ชลธิดา ประจักษ์สูตร และลักษณะมณี คูบุญญาอารักษ์ , 2554) ซึ่งถ่านที่ได้ท าการวิเคราะห์นี้ก็เพื่อหาสภาวะที่

เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ได้ท าการหาค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จาก

กะลามะพร้าว  โดยการน ากะลามะพร้าวไปเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส            

(ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ค่าการดูดซับไอโอดีนท่ีผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันหมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05  

อุณหภูมิทีเ่ผาถ่าน (องศาเซลเซยีส) ค่าไอโอดีนนมัเบอร์ (มลิลิกรัมต่อกรัม) 

ชุดควบคุม (ถ่านทางการค้า) 708.77±3.55b 

400    573.97±25.68a 

500   746.85±9.23c 

600     789.50±19.92d 

700    811.58±8.65d 

800      816.15±11.72d 
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การดูดซับไอโอดีนของถ่านที่เผาในช่วงอุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส พบว่า การดูดซับไอโอดีนของ

ถ่านที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียส มีค่าสูงกว่า 500 มิลลิกรัมต่อกรัม แสดงถึงอุณหภูมิมีผลท า

ให้เกิดรูพรุนขึ้น เนื่องจากสารระเหยง่ายหรือน้ ามันดิบถูกขจัดออกไป และมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิการคาร์บอไนซ์

สูงขึ้น (เกศสิริ เหล่าวชิระสุวรรณ, 2551) จึงท าให้ถ่านกัมมันต์ที่ได้เหมาะส าหรับน าไปบ าบัดสารมลพิษในน้ า เช่น    

สีย้อม โลหะหนัก และสารฆ่าแมลง เนื่องจากถ่านกะลาจะมีรูพรุนหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่และมีรูพรุนขนาดใหญ่ 

การศึกษาการดูดซับสีในกระบวนการดูดซับแบบกะ 

กระบวนการดูดซับ คือ กระบวนการที่อะตอม โมเลกุลหรือไอออนของสารที่ถูกดูดซับเข้ามายึดเกาะอยู่

บริเวณพื้นผิวอนุภาคของตัวดูดซับด้วยแรงทางเคมีหรือฟิสิกส์ โดยสมบัติของตัวดูดซับต้อง เป็นวัสดุที่มีรูพรุน และมี

พื้นที่ผิวจ าเพาะมาก เช่น ถ่านกัมมันต์ โดย ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับช้ันดีที่ถูกน ามาใช้เป็นอย่างมากในการก าจัด

สารพิษต่าง ๆ สามารถดูดซับสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ได้หลายชนิด เนื่องจากมีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนสูงมีพื้นที่

ผิวมาก ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุที่โครงสร้าง รูพรุนมีความซับซ้อน สามารถผลิตได้จากวัสดุทุกชนิดที่มีธาตุคาร์บอนเป็น

องค์ประกอบ โดยวัตถุดิบท่ีใช้ใน การผลิตถ่านกัมมันต์ทางการค้า ได้แก่ ถ่านหิน ลิกไนต์ และกะลามะพร้าว เป็นต้น 

(ยุวรัตน์ เงินเย็น และคณะ, 2556)  

ร้อยละการก าจัดสีในน้ าเสียด้วยถ่านทางการค้าปริมาณต่าง ๆ พบว่าถ่านทางการค้าปริมาณ 0.5 , 1, 1.5, 

และ 2 กรัม มีร้อยละประสิทธิภาพในการก าจัดสีสูงสุด คือ 20.40 , 17.41, 13.84 และ 12.01 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.95, 8.91, 8.87 และ 8.85 ตามล าดับ ซึ่งถ่านทางการค้าปริมาณ 0.5 กรัม มี

ความสามารถในการก าจัดสีได้ดีที่สุด ร้อยละ 20.40 และถ่านทางการค้าปริมาณ 2 กรัม จะมีความสามารถในการ

ก าจัดสีได้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 12.01 และร้อยละการก าจัดสีในน้ าเสียด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวปริมาณต่าง ๆ 

พบว่าถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ปริมาณ 0.5, 1, 1.5, และ 2 กรัม  มีร้อยละประสิทธิภาพในการก าจัดสีสูงสุด 

ร้อยละ 25.73, 23.49, 21.69 และ 21.48 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.94, 8.88, 8.85 

และ 8.82 ตามล าดับ ซึ่งถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ปริมาณ 0.5 กรัม จะมีความสามารถในการก าจัดสีได้ดีที่สุด 

ร้อยละ 25.73 และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ปริมาณ 1.5 กรัม จะมีความสามารถก าจัดสีได้น้อยที่สุด ร้อยละ 

21.48 (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 3 ร้อยละการก าจัดสีในน้ าเสียของถ่านทางการค้าและถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง 

ปริมาณถ่าน (กรัม) 
ร้อยละการก าจดัส ี ค่า pH 

ถ่านทางการค้า ถ่านท่ี 600   C ถ่านทางการค้า ถ่านท่ี 600   C 

0.5 20.40±0.04d 25.73±0.04d 8.95 8.94 

1 13.84±0.04b 23.49±0.00c 8.91 8.88 

1.5 17.41±0.04c 21.48±0.00a 8.87 8.85 

2 12.01±0.04a 21.69±0.00b 8.85 8.82 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันหมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

เมื่อท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจัดสีในกระบวนการดูดซับแบบกะของถ่านทางการค้าและ

ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวท่ีปริมาณ 0.5, 1, 1.5, และ 2 กรัม ตามล าดับ ต่อน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 50 

มิลลิลิตร ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวมีร้อยละการก าจัดสีในน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม

ได้ดีกว่าถ่านทางการค้าเท่ากับ 0.80, 0.60, 0.81, และ 0.55 เท่า ตามล าดับ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า ถ่านกัม

มันต์จากกะลามะพร้าวท่ีได้ท าการทดลองมีประสิทธิภาพในการก าจัดสีในน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มไดด้กีวา่ถา่น

ทางการค้า (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละการก าจดัสีในน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มระหวา่งถ่านทางการค้ากับถ่านกัมมันต์ 

ที่ 600 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเผาที่อุณหภูมิ 400, 500, 

600, 700 และ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการเผาถ่านกัมมันต์ คือ อุณหภูมิ 
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600 องศาเซลเซียส มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์เท่ากับ 789.50 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความช้ืน ร้อยละ 2.00 ปริมาณสารระเหย ร้อยละ 57.73 ปริมาณเถ้า ร้อยละ 17.25 และ

ปริมาณคาร์บอนคงตัว ร้อยละ 23.02 

ค่าร้อยละการก าจัดสีของน้ าเสียจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มโดยใช้ถ่านกัมมันต์ปริมาณ 0.5, 1, 1.5 และ 

2 กรัม ต่อปริมาณน้ าเสีย 50 มิลลิลิตร พบว่า ถ่านทางการค้ามีค่าการก าจัดสี ร้อยละ 20.40, 13.84, 17.41, 12.01 

และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวมีค่าการก าจัดสี ร้อยละ 25.73 , 23.49, 21.48, และ 21.69 ตามล าดับ ดังนั้น

ปริมาณถ่านกัมมันต์ 0.5 กรัม ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถก าจัดสีได้ดีที่สุด ร้อยละ 25.73 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสูตรมาตรฐาน

ของโดนัทเค้ก 3 สูตร ศึกษาปริมาณน้ านมถั่วเหลืองเพื่อทดแทนนมวัว 5 ระดับคือที่ระดับร้อยละ 0 25 50 75 และ 

100 ของปริมาณนมวัวในสูตร รวมถึงศึกษาต้นทุนในการผลิต ผลการศึกษาเพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานพบว่าสูตร

มาตรฐานของการผลิตโดนัทเค้กประกอบด้วย แป้งสาลีอเนกประสงค์ 140 กรัม ผงฟู 4 ช้อนชา เกลือป่น ½ ช้อนชา 

น้ าตาลทราย 200 กรัม นมวัวรสจืด ¼ ถ้วยตวง ไข่ไก่ 4 ฟอง เนยสดรสจืด 200 กรัม และเบกกิ้งโซดา ¼ ช้อนชา มี

คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่าสูตรอื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาปริมาณน้ านมถั่ว

เหลืองที่เหมาะสม 5 ระดับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้าน

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 50 คน ผลการศึกษา

พบว่า เมื่อปริมาณน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวเพิ่มขึ้นในทุกระดับการทดแทน ผู้บริโภคให้การยอมรับทางประสาท

สัมผัสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (p≥0.05) โดยผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก สามารถใช้

นมวัวทดแทนนมถั่วเหลืองได้ร้อยละ 100 โดยที่ยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ต้นทุนในการผลิตโดนัทเค้กที่มีการ

ทดแทนนมวัวด้วยนมถั่วเหลืองร้อยละ 100  มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 2.73 บาท/ช้ิน 

ค าส าคัญ: โดนัทเค้ก นมวัว น้ านมถั่วเหลือง  
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Abstract 
The development of donut cake substituted milk with soymilk aimed to study the standard 

recipes of donut cake, soymilk as a substitute for milk at various levels (0% , 25% , 50% , 75% and 
100%) and donut cake production cost. The results showed that the standard recipe consisted of 
wheat flour 140g, baking powder 4 teaspoon, salt ¼ teaspoon, sugar 200g, milk 60 ml, 4 eggs, butter 
200g and baking soda ¼ teaspoon.  This recipe received the highest acceptance score.  The tastes 
and texture score showed statistically significant different ( p≥ 0. 05)  higher acceptant score 
compared to other standard recipes.  The study on the appropriated amount at five levels of 
soymilk conducted by 9- point hedonic scale on appearance color taste texture and overall 
acceptability (n=50) .  Increasing of soymilk in donut cake up to 100% showed non- significant on 
acceptant score compared to control.  The Donut cake substituted soymilk for milk at 100%  had 
production cost 2.43 baht per piece. 

Keyword: Donut cake, milk, soymilk 

บทน า 

โดนัท (doughnut) จัดเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อย่างหนึ่ง ท่ีท าให้สุกโดยการทอดหรือการอบ มีเนื้อลักษณะ

คล้ายเค้ก เป็นขนมท่ีทานได้ง่าย เหมาะกับทุกโอกาสจึงท าให้โดนัทได้รับความนิยมสูงในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนท่ัวไป

โดนัทจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ารายได้สูงให้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ประเภท คือโดนัทยีสต์ และโดนัทเค้ก (วรรณิภา พาณิชกรกุล, 2558) โดนัทเค้กมีแป้งสาลีเป็นส่วนผสมหลัก และ

ส่วนผสมอื่นได้แก่ ผงฟู น้ าตาล เกลือ ไขมัน ไข่ น้ านม และวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กยัง

มีส่วนผสมของน้ านมวัว ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่แพ้น้ านมวัวไม่สามารถย่อยแลคโตสในนมวัวได้ 

(lactose intolerant) เนื่องจากระบบย่อยอาหารในร่างกายไม่สามารถผลิตเอนไซม์แลคเตส (lactase) ได้เพียงพอ 

จึงมีงานวิจัยหลากหลายสถาบันที่น าวัตถุดิบอื่น ๆ มาทดแทนนมวัว เช่น การน าผลิตภัณฑ์นมจากพืชมาใช้บริโภค

ทดแทนนมวัว (ธฤตา กิติศรีปัญญา, 2561) การน านมถั่วเหลืองมาแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม (จิรนาถ บุญคง 

และนงค์นุช วงษ์แก้ว, 2548) และการน าน้ านมข้าวโพดมาใช้ในการผลิตพุดดิ้งแทนนมวัว (ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ , พร

ทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง และน้องนุช ศิริวงศ์, 2559) 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง เนื่องจากน้ านมถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีปริมาณ

สูง มีสารอาหารใกล้เคียงกับน้ านมวัว นอกจานี้ยังประกอบไปด้วยสารส าคัญช่วยส่งเสริมการท างานของระบบ

ประสาท ช่วยเพิ่มความจ า มีส่วนช่วยลดการก่อตัวของไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงโรค

กระดูกเสื่อมและยังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นมวัว เนื่องจากไม่มีน้ าตาลแลคโตสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการ
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ท้องอืด ท้องเสีย (ธฤตา กิติศรีปัญญา, 2561) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าน้ านมถั่วเหลืองมาทดแทนน้ านมวัวในผลิตภัณฑ์

โดนัทเค้ก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์

โดนัท รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตเนื่องจากนมถั่วเหลืองมีราคาถูกกว่านมวัวและเพื่อเป็นการเพิ่มความ

หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาสูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก 
ศึกษาสูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก 3 สูตร (ตารางที่ 1) โดยการน าสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร สูตรที่ 1  

Foodtravel tv (2558) สูตรที่ 2 วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ (2561) สูตรที่ 3 เกศยา ยงภูมิพุทธา และ สุดารัตน์ 
กระแสสินธุ์ (2552) ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการ 9-point hedonic scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิม
ที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 50 คน ให้คะแนนความชอบทาง
ประสาทสัมผัส ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความนุ่ ม) 
และความชอบรวม จากนั้นน าผลการทดสอบการยอมรับ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ท าการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก ท่ีได้รับคะแนน
การยอมรับสูงสุดเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 1  สูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

แป้งสาลีอเนกประสงค์ 160 กรัม 160 กรัม 140 กรัม 

ผงฟู 4 ช้อนชา 4 ช้อนชา 4 ช้อนชา 

เกลือป่น - ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา 

น้ าตาลทราย 120 กรัม 100 กรัม 200 กรัม 

นมสดรสจืด 100 กรัม 135 กรัม ¼ ถ้วยตวง 

ไข่ไก ่ 2 ฟอง 2 ฟอง 4 ฟอง 

กลิ่นวนิลา - 1 ช้อนชา - 

เนยสดรสจืด 

เนยสดรสเค็ม 

- 

50 กรัม 

100 กรัม 

- 

200 กรัม 

- 

เบกกิ้งโซดา - - ¼ ช้อนชา 

ที่มา : สูตรที่ 1 Foodtravel tv (2558) 

สูตรที่ 2 วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ (2561) 

 สูตรที่ 3 เกศยา ยงภูมิพุทธา และ สุดารัตน์ กระแสสินธุ์ (2552) 
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2.  วิธีการเตรียมโดนัทเค้ก  

      ส่วนผสมที่ใช้ในการเตรียมโดนัทเค้ก ได้แก่ แป้ง 140 กรัม ผงฟู 8 กรัม เกลือ 4 กรัม น้ าตาล 200 กรัม ไข่ไก่ 

4 ฟอง นมถั่วเหลือง 55 กรัม เนยละลาย 200 กรัม น าแป้ง ผงฟู และเกลือผสมรวมกัน ตีไข่ไก่ และน้ าตาลทรายให้ขึ้นฟู 

เติมแป้งสลับกับการเติมนมถั่วเหลืองจนส่วนผสมทั้งหมดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เติมเนยละลาย จากนั้นน าส่วนผสมเทลง

ในเครื่องท าโดนัทไฟฟ้า เป็นเวลา 3 นาท ี
 

3. การศึกษาการทดแทนน้ านมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

การทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง ในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก โดยใช้ปริมาณน้ านมที่ระดับ ร้อยละ 0, 25, 50, 

75, และ 100 ของปริมาณนมวัวในส่วนผสมสูตรมาตรฐาน ที่คัดเลือกได้โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรค

หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 50 คน ให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point 

hedonic scale ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) และ

ความชอบรวม จากนั้นน าผลการทดสอบ การยอมรับ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ท าการคัดเลือกระดับการทดแทนนมวัวด้วยนมถั่วเหลือง ที่ได้รับคะแนน

การยอมรับสูงสุดเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 

4. ศึกษาต้นทุนในการผลิตโดนัทเค้ก 

วัตถุดิบที่ใช้ในการท าโดนัทเค้กทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง มาค านวณหาต้นทุน เปรียบเทียบกับ
สูตรปกติเพื่อจะได้ทราบถึงต้นทุนท้ังหมด ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตโดนัทเค้กทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง ตาม
วิธีการของลักขณา ตันเจรญิ (2553)  
 

ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถดุิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากการทดลองด้วยวิธี ANOVA ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลศึกษาสูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก 
การศึกษาสูตรมาตรฐานของโดนัทเค้ก 3 สูตร โดยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-

point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนการยอมรับทางประสามสัมผัส ในด้านสี กลิ่นรส และความชอบรวม ของสูตรมาตรฐานท้ัง 3 สูตร ไม่มีความ
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แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ พบว่า สูตรที่ 1 
ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร
ที่ 2 และ 3 (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติและเนื้อสัมผัส
ของโดนัทเค้กสูตรมาตรฐานสูตรที่ 3 สูงกว่าสูตรที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยโดนัทเค้กสูตรที่ 
3 ของ เกศยา ยงภูมิพุทธา และสุดารัตน์ กระแสสินธุ์ (2552) ประกอบไปด้วย แป้งสาลีอเนกประสงค์ 140 กรัม ผง
ฟู 4 ช้อนชา เกลือป่น ½ ช้อนชา น้ าตาลทราย 200 กรัม นมวัวรสจืด ¼ ถ้วยตวง ไข่ไก่ 4 ฟอง เนยสดรสจืด 200 
กรัม และเบกกิ้งโซดา ¼ ช้อนชา จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดนัทเค้ก
สูตรมาตรฐานสูตรที่ 3 เพื่อท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป   

 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กสูตรมาตรฐาน 
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ลักษณะปรากฏ 8.00 ± 0.85a 7.62 ± 0.98b 7.62 ± 0.83b 
ส ี 7.92 ± 0.94b 7.78 ± 0.91b 7.66 ± 0.98b 
กลิ่นรส 7.52 ± 1.12b 7.94 ± 0.95b 7.64 ± 1.15b 
รสชาติ 7.04 ± 1.45b 7.44 ± 1.24ab 7.64 ±1.13a 
เนื้อสัมผัส 7.04 ± 1.61b 7.50 ± 1.24ab 7.84 ± 1.15a 
ความชอบรวม 7.46 ± 1.16b 7.50 ± 0.88b 7.84 ± 1.11b 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=50) 
               - ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง 
                 สถิติ (p<0.05) 
         - สูตรที่ 1  Foodtravel tv (ม.ป.ป.) 

    - สูตรที่ 2 วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์(2561) 
      - สูตรที่ 3 เกศยา ยงภูมิพุทธา และ สุดารัตน์ กระแสสินธุ ์(2552) 
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2. ผลศึกษาปริมาณน้ านมถั่วเหลอืงทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑโ์ดนทัเค้กทดแทนน้ านมถั่วเหลือง 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

ระดับการทดแทนน้ านมถั่วเหลือง (ร้อยละ) 

0 25 50 75 100 

ลักษณะปรากฏ 7.46 ± 0.88b 7.76 ± 0.79b 7.60 ± 0.92b 7.66 ± 1.11b 7.80 ± 0.83b 

ส ี 7.42 ± 0.97b 7.52 ± 1.01b 7.36 ± 1.00b 7.54 ±1.01b 7.72 ± 0.83b 

กลิ่นรส 6.76 ± 1.47b 6.96 ± 1.53b 7.24 ±1.54b 7.28 ±1.16b 7.04 ± 1.62b 

รสชาต ิ 6.66 ± 1.72b 7.34 ± 1.27a 7.34 ± 1.34a 7.36 ± 1.43a 7.12 ±1.67ab 

เนื้อสัมผัส 7.14 ± 1.19b 7.46 ± 1.03b 7.56 ± 1.07b 7.50 ± 1.05b 7.30 ± 1.28b 

ความชอบรวม 7.18 ± 1.20b 7.48 ± 0.93b 7.60 ± 0.90b 7.64 ±1.04b 7.50 ± 1.26b 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=50) 

               - ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากตารางที่ 3 การศึกษาปริมาณน้ านมถั่วเหลืองที่เหมาะสมเพื่อทดแทนน้ านมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

ด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณน้ านมถั่วเหลืองทดแทน

น้ านมวัวเพิ่มขึ้น ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) แต่ในด้านของรสชาติ การเพิ่มปริมาณของ

น้ านมถั่วเหลืองมีผลให้ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ผลการทดลองสอดคล้องกับการศึกษาการใช้นมถั่วเหลืองผงทดแทน

นมผงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง โดยการศึกษาพบว่าสามารถใช้นมถั่วเหลืองผงแทนนมผงได้ ร้อยละ 100 โดยที่ผู้บริโภค

ให้การยอมรับไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (สิรินาถ ตัณฑเกษม และสุภางค์       

เรืองฉาย, 2558)  

 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (p>0.05) สามารถเพิ่มระดับการทดแทนน้ านมถั่วเหลืองได้ถึงร้อยละ 100 

โดยที่ยังเป็นท่ีรองรับของผู้บริโภค ท้ังนี้ปริมาณนมถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของ

โดนัทเค้ก ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 1 ดังนั้นจึงคัดเลือกโดนัทเค้กทดแทนนมวัวร้อยละ 100 เพื่อศึกษาต้นทุนใน

การผลิตต่อไป 
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ภาพที่ 1 โดนัทเค้กที่มีการทดแทนนมวัวด้วยน้ านมถั่วเหลือง 

3. ผลศึกษาต้นทุนในการผลิตโดนัทเค้ก 

ตารางที่ 4 การคิดต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กจากน้ านมถั่วเหลืองร้อยละ 100  

 

 

วัตถุดิบ 

 

 

ราคา (บาท) 

น้ าหนัก 

(กรัม/การผลิต 1 คร้ัง) 

ต้นทุน 

(บาท/การผลิต 1 คร้ัง) 

สูตรมาตรฐาน สูตรทดแทน สูตรมาตรฐาน สูตรทดแทน 

แป้งสาล ี 31 (1,000 g) 140 กรัม 140 กรัม 4.34 บาท 4.34 บาท 

เบกกิ้งโซดา 24 (300 g) 1 กรัม 1 กรัม 0.08 บาท 0.08 บาท 

น้ าตาลทราย 21 (1,000 g) 200 กรัม 200 กรัม 4.2 บาท 4.2 บาท 

ผงฟ ู 7 (30 g) 8 กรัม 8 กรัม 1.86 บาท 1.86 บาท 

ไข่ไก ่ 4 4 ฟอง 4 ฟอง 16 บาท 16 บาท 

เนยละลาย 180 (1,000 g) 200 กรัม 200 กรัม 36 บาท 36 บาท 

เกลือ 6 (500 g) 2 กรัม 2 กรัม 0.02 บาท 0.02 บาท 

นมถั่วเหลือง 45.97 (1,000 g) - 55 กรัม - 2.52 บาท 

นมวัว 24 (400 g) 55 กรัม - 3.3 บาท - 

รวม    65.8 บาท 65.02 บาท 

 

การคิดต้นทุนในการผลิต ค านวณจาก วิธีการของ ลักขณา ตันเจริญ (2553) คือ 

ต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กสูตรมาตรฐาน 

ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ  

= 65.8 + 56.25 + 15   

= 137.05 บาท 

 

ร้อยละ 0 ร้อยละ100 ร้อยละ75 ร้อยละ25 ร้อยละ50 
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1 สูตรจะไดโ้ดนัทเค้ก 50 ช้ิน 

  = 137.05 / 50 

  = 2.74 บาท / ช้ิน 

ต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กจากน้ านมถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง 

ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ  

= 65.02 + 56.25 + 15 

= 136.27 บาท 

1 สูตรจะไดโ้ดนัทเค้ก 50 ช้ิน 

  = 136.27 / 50 

  = 2.73 บาท / ช้ิน 

การค านวณต้นทุนในการผลิตแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กมีต้นทุนแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่เป็น

การท าให้โดนัทเค้กมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง เนื่องจากน้ านมถั่วเหลืองอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย โปรตีนและเถ้าในปริมาณสูง (ธฤตา กิติศรีปัญญา,2561) 
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การปรับปรุงคุณภาพน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 โดยชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก  

Improment of water quality from Information Technology Buiding at Yala 

Rajabhat University by commercial filtration 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล1*, นิธิ พลไชย2 และนูรมา ดีนา3  

Warin Sriphongphankul1*, Nithi Phochai2 and Nurma Deena3  

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการจาก
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกรองน้ าแบบสวม
หัวก๊อกที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาด จ านวน 5 ชุดกรอง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าจากอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 5.58 ความขุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 54.50 NTU 
ของแข็งละลายน้ า เฉลี่ยเท่ากับ 26.50 mg/L ความกระด้าง เฉลี่ยเท่ากับ 34.00 mg/L คลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 8.60 
mg/L เหล็กของน้ า เฉลี่ยเท่ากับ 0.01 mg/L แมงกานีส เฉลี่ยเท่ากับ 0.03 mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ย
เท่ากับ 2.00 MPN/100 mLส่วนคุณภาพน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ย
ระหว่าง 5.51-587 ความขุ่น เฉลี่ยระหว่าง 32.00-59.30 NTU ของแข็งละลายน้ า เฉลี่ยระหว่าง 25.40-27.20 
mg/L ความกระด้าง เฉลี่ยระหว่าง 11.30-31.60 mg/L คลอไรด์ เฉลี่ยระหว่าง 7.32-8.97 mg/L เหล็ก เฉลี่ย
ระหว่าง ND-0.03 mg/L แมงกานีส เฉลี่ยระหว่าง 0.02-0.03 mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยระหว่าง 2.00-
3.00 MPN/100 mL เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อกระหว่างอัตราการไหล 2 ระดับ 
พบว่า อัตราการไหลแบบกรองช้ามีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่าอัตราการไหลแบบกรองเร็ว แต่เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการลดส่วนใหญ่สามารถลดค่าเหล็กได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ความกระด้าง ความขุ่น ของแข็ง
ละลายน้ า คลอไรด์ และแมงกานีส ตามล าดับ ยกเว้นค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าหลังการปรับปรุงด้วยชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อกกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
บริโภคของกรมอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2550 พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้นความขุ่นและโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากชุดกรองแบบสวมก็อกเป็นลักษณะชุดกรองที่เป็นสารกรองที่
มีคุณสมบัติในการลดหรือก าจัดได้บางพารามิเตอร์เท่านั้น ยังไม่มีชุดกรองแบบเมมเบรนที่สามารถลดเช้ือแบคทีเรีย
เหล่านี้ได้ จึงอาจเหมาะแก่การน ามาเป็นชุดกรองน้ าเพื่อการอุปโภคเพียงอย่างเดียว  
ค าส าคัญ: คุณภาพน้ า, เครื่องกรองน้ า,เครื่องน้ าแบบสวมก๊อก 
 

1อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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Abstract  
This research to study of purpose for analyze water quality in physical, chemical and 

biological aspects at Information Technology Buildings, Yala Rajabhat University and compare the 
efficiency of the 5 commercial filtreation available in market.  Water quality from Information 
Technology Buildings, Yala Rajabhat University with the pH value average was 5.58, turbidity average 
was 54.50 NTU, dissolved solids average was 26.50 mg/L, hardness average was 34.00 mg/L chloride 
average was 8.60 mg/L iron average was 0.01 mg/L manganese average was 0.03 mg/L and coliform 
bacteria average was 2.00 MPN/100 mL.  

The water quality after improvement with tap water filter with the pH between average 
5.51-5.87, turbidity between average 32.00-59.30 NTU.  dissolved solids between average 25. 40-
27.20 mg/L hardness between average 11.30-31.60 mg/L chloride between average 7.32-8.97 mg/L 
iron between average ND- 0. 03 mg/ L manganese between average 0. 02- 0. 03 mg/ L and coliform 
bacteria. between average 2.00-3.00 MPN/100 mL when comparing the efficiency of tap water filter 
between the 2 flow rates, it is found that slow filter than fast filter.  But when considering the 
efficiency of most decreasing, iron value can be reduced the best, followed by hardness, turbidity, 
dissolved solids, chloride and manganese respectively, except for coliform bacteria. 

When comparing the water quality after the improvement with tap water filter with the 
drinking water quality standard criteria of the World Health Department in 2007, it is found that 
most of the standards are met. Except turbidity and coliform bacteria that did not pass the standard 
criteria This is because the filter element is a type of filter which is a filter that has the ability to 
reduce or eliminate certain parameters only.  There is no membrane filter that can reduce these 
bacteria. Therefore it may be suitable to be used as a water filter set for consumption alone.  

Keyword: water quality, water filtration, commercial filtration 
 

บทน า  
 น้ า เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ท้ังมนุษย์ พืชและ
สัตว์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความจ าเป็นต้องบริโภคน้ าที่มีความสะอาดและเพียงพอ เพื่อสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมนุษย์ที่ต้องดื่มน้ าเป็นประจ า (เมทินี น้อยเรือน และคณะ, 2559) แต่ปัจจุบันพบว่าแหล่งน้ าดิบส่วนใหญ่ถูก
ปนเปื้อนด้วยสารพิษต่างๆ ท าให้แหล่งน้ าดิบบางแห่งไม่สามารถน ามาใช้ในด้านการอุปโภคบริโภคได้ (ศวิตา รัตนา 
เสนอเพ่งบุญ และคณะ, 2545) ท้ังนี้จากการส ารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยจาก
การบริโภคน้ าที่ปนเปื้อนและก่อให้เกิดโรค เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคบิด และโรคอหิวาตกโรค ปีละ 1,800 ล้านคน 
อีกทั้งยังพบผู้เสียชีวิตปีละ 5 คน ส่วนประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง และโรคบิด โดยมีสาเหตุจากการดื่มน้ า
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ที่ไม่สะอาดทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าคน ปัญหาที่ท าให้น้ าดื่มไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งน้ าดิบท่ีน ามาผลิตเป็น
น้ าประปามักจะมีการปนเปื้อนจากสารพิษต่างๆ เช่น น้ าใต้ดินมักปนเปื้อนด้วยเหล็ก แมงกานีส แมกนีเซียม 
แคลเซียม เป็นต้น และหากเป็นน้ าผิวดินมักจะถูกปนเปื้อนด้วย ของแข็งแขวนลอย สาหร่าย และเชื้อโรค (ดิษฐิเดช 
ราชแพทยาคม และ ภัทรา วงษ์พันธ์กมล, 2551) 
          จากสภาพปัญหาน้ าที่มีการปนเปื้อนสารพิษ ท าให้มนุษย์คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท าน้ าให้สะอาด 
ได้แก่ เครื่องกรองน้ า ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้น้ าสะอาดและสามารถน ามาดื่มได้อย่างปลอดภัย เครื่องกรองน้ าบางชนิด
สามารถท าให้น้ ามีรสที่ดีขึ้น และบางชนิดก็สามารถใช้ก าจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในน้ าได้ดี เครื่องกรองน้ ามีหลาย
ประเภทโดยแบ่งตามการใช้งานและสารกรองที่ใช้ เช่น เครื่องกรองน้ าที่ใช้ถ่านคาร์บอน เครื่องกรองน้ าท่ีใช้หลักการ
กลั่น และเครื่องกรองน้ าท่ีใช้หลักการตกตะกอน เป็นต้น (วาสนา   กีรติจ าเริญ, 2546) เครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก
เป็นอีกประเภทท่ีประชาชนสามารถซื้อหาและน ามาใช้เป็นเครื่องกรองน้ าท่ีมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก และ
มีราคาถูก ซึ่งวิธีการใช้งานง่ายเพียงสวมเข้าไปที่หัวก๊อกน้ าเพื่อกรองน้ าที่ไหลผ่านก๊อก ตัวไส้กรองอาจมีแตกต่าง
ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ใส่เข้าไปท่ีหัวก๊อกจึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ ามีความแตกต่างกันด้วย 
          ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อกท่ีมีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ผ่านเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อกต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อกท่ีวางจ าหน่ายตามท้องตลาด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการส ารวจ (Survey) และ

ทดลอง (Experriment) ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. การศึกษาอัตราการไหลของเคร่ืองกรองน้ าแบบสวมก๊อก 
   การศึกษาอัตราการไหลของน้ าจากชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก โดยใช้วิธีของเมธี สายสุข และ
คณะ (2557) สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ การกรองช้าและการกรองเร็ว ดังนี ้

1) การกรองช้า  มีอัตราการไหลระหว่าง  1-2 ลิตร/นาที 
2) การกรองเร็ว  มีอัตราการไหลระหว่าง  3-7 ลิตร/นาท่ี 

ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี ้

อัตราการไหล 1 นาที   =   
ปริมาณน้ า

เวลา
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2. การเก็บตัวอย่างน้ า 

   ท าการเก็บตัวอย่างน้ าประปาจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้
วิธีการเก็บตัวอย่างแบบแยกหรือแบบจ้วง ซึ่งจะท าการเก็บตัวอย่างน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก
ที่วางขายตามท้องตลาด จ านวน 5 ชุดกรอง     

3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
  ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามวิธีใน  Standard Method for the Examination of Water 
and Wastewater  ของ  APHA and AWWA (2005) แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่  1  พารามิเตอร์คุณภาพน้ าและวิธีวิเคราะห์ 

พารามิเตอร์คุณภาพน้ า วิธีวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric method 
ของแข็งละลายน้ า Electrometric method 
ความขุ่น Nephelometer 
ความกระด้าง EDTA Titrimetric method 
คลอไรด์ Argentrometric method 
เหล็ก Phenantheroline method 
แมงกานีส Persulfate method 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Multiple Tube Fermentation Technique 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และน้ า
หลังจากการปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อก โดยท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น ของแข็งละลายน้ า ความกระด้าง คลอไรด์ เหล็ก และโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ าประปาจากของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเป็นกรดด่าง เฉลี่ย
เท่ากับ 5.58 ความขุ่นเฉลี่ยเท่ากับ 54.50 NTU ของแข็งละลายน้ า เฉลี่ยเท่ากับ 26.50 mg/L ความกระด้าง เฉลี่ย
เท่ากับ 34.00 mg/L คลอไรด์ เฉลี่ยเท่ากับ 8.60  mg/L เหล็ก เฉลี่ยเท่ากับ 0.01 mg/L แมงกานีส 0.03 
mg/L และโคลิฟอร์มแบคทีเรียเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 MPN/100 mL ส่วนคุณภาพน้ าหลังผ่านเครื่องกรองน้ าแบบ
สวมก๊อก พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างเฉลี่ยระหว่าง 5.51-587 ความขุ่น เฉลี่ยระหว่าง 32.00-59.30 NTU ของแข็ง
ละลายน้ า เฉลี่ยระหว่าง 25.40-27.20 mg/L ความกระด้าง เฉลี่ยระหว่าง 11.30-31.60 mg/L คลอไรด์ เฉลี่ย
ระหว่าง 7.32-8.97 mg/L เหล็ก เฉลี่ยระหว่าง ND-0.03 mg/L แมงกานีส เฉลี่ยระหว่าง 0.02-0.03 mg/L และโคลิ
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ฟอร์มแบคทีเรีย เฉลี่ยระหว่าง 2.00-3.00 MPN/100 mL เมื่อท าการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล

เพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้นความเป็นกรดด่าง ความขุ่น 
และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แสดงผลดังตารางที่ 2 และภาพท่ี 1 – ภาพที่ 8 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนผ่านเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก และน้ าผ่านเครื่องกรองน้ าแบบ 
      สวมก๊อก 
หมายเหตุ 
 กรองช้า  หมายถึง  มีอัตราการไหลระหว่าง  1-2 ลิตร/นาที 
 กรองเร็ว  หมายถึง  มีอัตราการไหลระหว่าง  3-7 ลิตร/นาที 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของน้ าจากอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและน้ าหลงัการปรับปรุง

คุณภาพน้ าด้วยเครื่องกรองน้าแบบสวมก๊อก 

5.58 5.57 5.71 5.50 5.51 5.55 5.37 5.51 5.79 5.9 5.82

0

2

4

6

8

10
pH unit

น้ าเข้า

พารามเิตอร ์
มาตรฐาน
คุณภาพน้ า 

น้ าก่อน 

น้ าหลงัผ่านเครื่องกรองน้ าแบบสวมก็อก 
TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรด-ด่าง (pH unit) 7.0-8.5 5.58 5.57 5.71 5.50 5.51 5.55 5.37 5.51 5.79 5.87 5.82 
ความขุ่น (NTU) 5 54.50 51.10 53.80 41.80 46.70 44.50 57.60 58.60 59.30 32.00 32.40 
ของแข็งละลายน้ า 
(mg/L) 

 26.50 26.90 26.60 27.20 27.10 26.30 26.20 26.30 26.20 25.40 25.80 

ความกระด้าง (mg/L) ไม่เกิน 200 34.00 31.60 17.30 11.30 14.30 15.30 21.30 16.60 19.60 15.60 14.10 
คลอไรด์ (mg/L) 250 8.60 7.32 7.32 7.82 7.32 7.66 7.32 7.32 7.32 8.97 8.48 
เหล็ก (mg/L) ไม่เกิน 0.5 0.01 ND 0.05 ND 0.02 0.007 0.02 ND ND 0.004 0.006 
แมงกานีส (mg/L) ไม่เกิน 0.3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(MPN/100 mL) 

ต้องไม่พบ 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

ชุดกรอง 

กรองช้า 
กรองเร็ว 
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ภาพที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ความขุ่นของน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและน้ าหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ า

ด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก 

 
ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ของแข็งละลายน้ าจากอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและน้าหลังการปรบัปรุงคุณภาพ

น้าด้วยเครื่องกรองน้าแบบสวมก๊อก 

 
ภาพท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์คความกระด้างของน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและน้ าหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยเครือ่งกรองน้ า 

แบบสวมกอ๊ก 
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ภาพที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์คลอไรด์ของน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและน้ าหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ า

ด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการวเิคราะห์เหล็กของน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและน้ าหลังการปรับปรุงคณุภาพน้ า

ด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก 
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ภาพที่ 7 แสดงผลการวเิคราะห์แมงกานีสของน้ าจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและน้ าหลังการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงผลการวเิคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าจากอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและน้ าหลงัการปรับปรุง
คุณภาพน้ าด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสวมก๊อก 

 
ประสิทธิภาพของชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อก 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก จ านวน 5 ชุดกรอง พบว่า ชุดกรองน้ าแบบ
สวมหัวก๊อก ส่วนใหญ่สามารถลดเหล็กได้ดีที่สุดคือ TM 1, TM 2, TM 4 แบบกรองช้า มีประสิทธิภาพ 100.00 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาสามารถลดความกระด้างคือ TM 2 แบบกรองเร็ว มีประสิทธิภาพ 88.0 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ าแบบสวมหัวก๊อก 

 

พารามิเตอร์ 

% ประสิทธิภาพ 
TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

กรอง
ช้า 

กรอง
เร็ว 

ความขุ่น 8.7 4.2 23.2 15.5 27.1 9.3 7.0 6.1 52.8 50.3 
ของแข็งละลายน้ า 2.5 4.6 2.8 2.1 2.5 3.1 2.6 3.2 5.6 4.9 
ความกระด้าง - 32.2 56.0 88.0 56.0 78.0 53.0 42.2 56.0 62.0 
คลอไรด ์ 19.7 19.7 33.0 33.0 4.5 - 4.5 - - - 
เหล็ก 100.0 0 100.0 - 42.8 0 100.0 100.0 60.0 40.0 
แมงกานีส - 33.3 - - - - - - - - 

โคลิฟอร์มลแบคทีเรีย - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ 
 กรองช้า  หมายถึง  มีอัตราการไหลระหว่าง  1-2 ลิตร/นาที 
 กรองเร็ว  หมายถึง  มีอัตราการไหลระหว่าง  3-7 ลิตร/นาที 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยใช้ชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อก พบว่า คุณภาพน้ าประปาจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาเกี่ยวกับค่า
ความขุ่นของน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลเพื่อการบริโภค แต่เมื่อน าชุดกรองน้ าแบบสวมก๊อกมา
ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล
เพื่อการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ ยกเว้น ความขุ่นและโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ และคณะ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ค่าความขุ่นของน้ าคลองย่อย อยู่
ระหว่าง 2.7-58.3 NTU และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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การใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าวผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยา 

The Utilization of Coconut Flesh-Meal Powder Substituted Wheat Flour in the 
Puff Thai Custard Product  

พรชัย พุทธรักษ์1* กูราณี กุสุหลง2 วาลิด อะหลี2  และศศิธร สุเหร็น2 

Pornchai Puttarak1* Kuranee Kusulong2 Walid Alee2 and Sasithon Suren2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของพัฟฟ์สังขยา และการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยกาก
มะพร้าวผงในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยา ปริมาณร้อยละ 10, 20 และ 30 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-
point hedonic scaler จากการศึกษาพบว่า สูตรพัฟฟ์สังขยาที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีอเนกประสงค์ 300 กรัม ผง
ฟู 3 กรัม น้ าตาลทราย  20 กรัม เกลือ 3.33 กรัม น้ า 110 กรัม และเนยขาว 100 กรัม ไข่ไก่ 54 กรัม น้ าปูนใส 50 
กรัม แบะแซ 15 กรัม ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรมาตรฐาน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก จาก
การศึกษาการใช้ปริมาณผงกากมะพร้าวที่เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิ ตภัณฑ์แป้งพัฟฟ์
สังขยา พบว่า ปริมาณผงกากมะพร้าวท่ีเหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์แป้งพัฟฟ์สังขยา
ที่ร้อยละ 20 ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบ
มาก  

ค าส าคัญ: พัฟฟ์, สังขยา, กากมะพร้าว 
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Abstract 

The objective of this research is to study the basic formula of puff Thai custard and 

substitution of wheat flour with Coconut flesh-meal powder in puff products 10, 20 and 30 percent 

substitution of wheat flour with 9-point hedonic scaler sensory tests.  The study showed that the 

Thai custard puff contained 300 grams of all- purpose wheat flour, 3 grams of baking powder, 20 

grams of sugar, 3. 33 grams of salt, 110 grams of water and 100 grams of shortening, 54 grams of 

egg, 50 grams of limewater and  15 grams of corn syrup was chosen as the standard formula which 

had the scores in the medium to high levels.  From the study of the suitable amount of Coconut 

flesh- meal powder for substitution of wheat flour in the Thai custard puff products, it was found 

that the suitable amount of Coconut flesh-meal powder for the substitution of wheat flour in the 

Thai custard puff products was 20 percent.  Tested consumers accepted maximum sensory 

acceptance with the scores in ranging from the moderation to high levels. 

Key words: Puff, Thai Custard, Coconut Flesh-Meal 

บทน า 

พัฟฟ์เพรสตรี้ เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ประกอบด้วยแป้งสาลี ไขมัน และน้ าเป็นส่วนผสมหลัก อาจมีไข่ 

เกลือ และกรดอ่อน ๆ เป็นส่วนผสมหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทแป้งเพสตรี้ ได้แก่ พัฟฟ์เพสตรี้ (Puff 

Pastry/พายช้ัน) ชอร์ตเพสตรี้ (Short Pastry/พายร่วน) และครีมพัฟฟ์ (Cream Puff) ซึ่งแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน

ในวิธีการผสมแป้งกับไขมัน ลักษณะของผลิตภัณฑ์เมื่ออบสุกแล้ว เช่น พัฟฟ์เพสตรี้จะมีลักษณะเป็นช้ันพองกรอบ 

พายจะมีลักษณะร่วนแตกง่าย และครีมพัฟฟ์จะมีลักษณะพองกลมมีไส้ในกลวง (นัดดา  หงส์วิวัฒน์, 2550)  
ปัจจุบันมะพร้าวเป็นผลไม้ที่เพาะปลูกภายในประเทศไทยมีจ านวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ต่อ

ครัวเรือนและด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยผลอ่อนใช้บริโภคเป็นอาหารและท าเครื่องดื่มต่าง ๆ และผลแก่จะน าไปคั้น

เป็นกะทิเพื่อใช้ในการประกอบอาหารคาวและหวาน (ชญาภัทร์  กี่อาริโย, 2556) กากมะพร้าวเป็นแหล่งที่ดีของเส้น

ใยอาหาร (dietary fiber) โดยมีปริมาณใยอาหารสูงถึง 60% โดยน้ าหนัก ซึ่งจ าแนกเป็นเส้นใยอาหารชนิดที่ไม่

ละลายน้ า 56% และเส้นใยอาหารที่ละลายน้ า 4% จึงสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ขนมอบและ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food) โดยมีรายงานว่าใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ 

ได้แก่โรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งล าไส้ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตกากมะพร้าวผงไม่ซับซ้อนและ

ลงทุนต่ า จึงสามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เนื่องจากกากมะพร้าวเป็นผลพลอย

ได้หรือวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกะทิ (Trinidad และคณะ, 2006) 
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ดั้งนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน ากากมะพร้าวผง มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาเพื่อศึกษาสูตร

พื้นฐานของพัฟฟ์สังขยา และเพื่อศึกษาปริมาณกากมะพร้าวผงที่เหมาะสมในแป้งพัฟฟ์สังขยา เพื่อเพิ่มมูลค่ าและ

ขยายการใช้ประโยชน์ของกากมะพร้าวผงจากกากมะพร้าวท่ีเหลือทิ้ง มาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์

สังขยา ให้เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสูตรพ้ืนฐานของพัฟฟ์สังขยา 
           คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตพัฟฟ์ทั้ง 3 สูตร โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของ

ผู้บริโภค ด้วยวิธี 9-point hedonic scale โดยผู้ทดสอบชิมที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาค

หกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน น าพัฟฟ์สังขยาที่อบสุกแล้วบรรจุในถุงพลาสติก ท าการติดรหัสตัวอย่างจากการสุ่ม 

จากนั้นเสิร์ฟให้กับผู้ทดสอบพร้อมน้ าดื่ม ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากนั้นน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติ One-Way ANOVA โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ท าการ

คัดเลือกตัวอย่างพัฟฟ์สังขยาที่ได้คะแนนการยอมรับสูงสุดเพื่อท าการทดลองในวัตถุประสงค์ถัดไป โดยมีส่วนผสม

และ ขั้นตอนการเตรียม ดังตารางที ่1  

ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานแป้งพัฟฟ์สังขยาทั้ง 3 สูตร 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 

แป้งชั้นนอก    

1. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 300 กรัม 700 กรัม 350 กรัม 

2. น้ าตาลทราย 20 กรัม 40 กรัม 12.5 กรัม 

3. เกลือ 3.3 กรัม 3.3 กรัม 1 กรัม 

4. ผงฟู 3 กรัม 2 ช้อนชา - 

5. น้ าเปล่า 110 กรัม - 100 กรัม 

6. นมสด - - 30 กรัม 

7. ไข่ไก ่ 54 กรัม 60 กรัม 54 กรัม 

8. เนยขาว 100 กรัม - - 

9. น้ ามันพืช - 200 กรัม 85 กรัม 

10. น้ าปูนใส 50 กรัม 300 กรัม - 

11. แบะแซ 15 กรัม 100 กรัม - 
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วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3 

แป้งชั้นใน    

1. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม 

2. ไข่แดง 27 กรัม - - 

3. เนยขาว 100 กรัม - - 

4. น้ ามันพืช 50 กรัม 150 กรัม 150 กรัม 

ที่มา :  สูตรที่ 1 จาก สิรินีร์  แซ่ตัน (2556) 

         สูตรที ่2 จาก สุนิษา  หลงละเลิง (2561)  

         สูตรที่ 3 จาก เกศยา  ยงภูมิพุทธา และคณะ (2552) 

วิธีการเตรียมแป้งพัฟฟ์ 

วิธีการท าแป้งช้ันนอก 
1. น าแป้งสาลี ผงฟู ใส่น้ าตาลทราย เกลือ น้ าเปล่า น้ าปูนใส ไข่ไก่ แบะแซ มาผสมรวมกัน ตีให้เข้ากัน

พอประมาณ  ใส่เนยละลายลงไปทีละนิดจนหมด นวดแป้งด้วย ความเร็วต่ า 20 นาที ช่ังแป้งที่นวดเสร็จแล้วตัด

แบ่งเป็นก้อนเท่า ๆ กัน 
2. แผ่แป้งช้ันนอกออก น าแป้งช้ันในมาใส่ตรงกลาง หุ้มให้มิด ปั้นเป็นก้อนกลม แผ่แป้งออกให้แบน คลุม

ด้วย   ผ้าขาวบางชุบน้ าหมาด ๆ พักแป้งไว้  15 นาที น าแป้งที่พักไว้มาโรยแป้งนวลให้ทั่ว ใช้ไม้คลึงแป้งแผ่แป้งตาม

แนวยาว แล้วม้วนออกนอกตัวให้แน่น 
3. คลึงแผ่นแป้งตามแนวยาวอีกครั้ง แล้วม้วนให้แน่น ตัดแบ่งแป้งให้ได้ขนาดเท่ากัน น าแป้งมาคลึงแผ่ตาม

แนวยาว ใส่ไส้สังขยาลงไปตรงกลาง แล้วจับจีบให้รอบ น าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

น าออกมาทาไข่แดงให้ท่ัว แล้วน าไปอบต่ออีก 10 นาที น าออกจากเตาอบ พักไว้ให้เย็น 

วิธีการท าแป้งช้ันใน 

1. ตีไข่แดง ใส่เนยละลายลงไปทีละนิดผสมให้เข้ากัน สลับกับน้ ามัน จนหมด 

2. ใส่แป้งสาลีลงไปผสมให้เข้ากัน 

3. ช่ังแป้งที่ผสมเสร็จแล้ว แบ่งเป็นก้อนเท่า ๆ กัน 

2. ศึกษาปริมาณผงกากมะพร้าวที่เหมาะสมในแป้งพัฟฟ์สังขยา 

วิธีการเตรียมผงกากมะพร้าว 

 1. น ากากมะพร้าวท่ีคั้นน้ ากะทิออกจากการแปรรูป 

 2. น าไปอบในตู้อบลมร้อน 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเวลา 12 ช่ัวโมง น ากากมะพร้าวท่ีได้พักไว้ให้เย็น 
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 3. จากนั้นน ากากมะพร้าวไปบดในเครื่องปั่นแห้ง ครั้งละ 8 วินาที  5 รอบ 

 4. น าไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้งขนาด 60 เมท จะได้ส่วนท่ีเป็นแป้งกากมะพร้าว (ชญาภัทร์  ก่ีอาริโย, 

2556) 

น าผงกากมะพร้าวมาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ของปริมาณ

แป้งสาลีในส่วนผสมทั้งหมด โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผู้บริโภค ด้วยวิธี 9-point hedonic 

scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จ านวน 50 คน น าพัฟฟ์สังขยาที่อบสุกแล้วบรรจุในถุงพลาสติก ท าการติดรหัสตัวอย่างจากการสุ่ม จากนั้น

เสิร์ฟให้กับผู้ทดสอบพร้อมน้ าดื่ม ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ 

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมจากนั้นน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติ One-Way ANOVA ท าการคัดเลือกแป้งพัฟฟ์สังขยาที่มีการทดแทน

แป้งสาลีด้วยแป้งกากมะพร้าวบางส่วนท่ีได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด เพื่อศึกษาในข้ันตอนต่อไป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานพัฟฟ์สังขยา 3 สูตร 

 

ภาพที่ 1 พัฟฟ์สังขยา (A) สูตรที่ 1 (B) 2 และ (C) สูตรที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (A)                            (B)                           (C) 
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ตารางที ่2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาสูตรพื้นฐาน จ านวน 3 สูตร 

คุณลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

คะแนนความชอบ 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

ลักษณะปรากฏ 7.78±1.03a 7.24±1.13b 6.98±0.97 b 

ส ี 7.86±0.92 a 7.28±1.06b 7.02± 1.05b 

กลิ่น 7.40±0.92 a 7.22±0.61ab 6.98±0.65b 

กลิ่นรส 7.76±0.98 a 7.08±0.92 b 6.94±0.95b 

รสชาต ิ 8.02±0.76 a 7.32±0.91 b 7.06±0.99 b 

เนื้อสัมผัส 7.88±0.84 a 7.42±0.85 b 7.16±0.93 b 

ความชอบโดยรวม 8.08±0.75a 7.46±0.83b 7.06±1.01c 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรที่แตกต่างกนัตามแนวนอน มีความแตกต่างของคะแนนการ

ยอมรับอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

2. การศึกษาปริมาณผงกากมะพร้าวที่เหมาะสมในแป้งพัฟฟ์สังขยา 

 

ภาพที่ 2  (A) ร้อยละ 10 (B) ร้อยละ 20 (C) ร้อยละ 30 

 

 

 

 

 

 

      (A)                               (B)                               (C) 
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ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริมาณผงกากมะพร้าวที่เหมาะสมในแป้งพัฟฟ์สังขยา 
คุณลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

ปริมาณผงกากมะพร้าว (ร้อยละ) 

10 20 30 

ลักษณะปรากฏ 06.8±0.86a 7.92±1.04a 7.46±0.83b 

ส ี 8.00±0.67a 7.96±0.83a 7.52±0.90b 

กลิ่น 7.84±0.65ab 8.06±0.81a 7.66±0.77b 

กลิ่นรส 7.90±0.62a 7.96±0.98a 7.62±1.04a 

รสชาต ิ 8.00±0.78a 7.70±1.01a 7.28±1.03b 

เนื้อสัมผัส 7.94±0.84a 8.00±0.96a 7.48±0.99b 

ความชอบโดยรวม 8.14±0.63a 8.18±084a 7.66±1.04b 

หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอน มีความแตกต่างของคะแนนการ

ยอมรับอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

การคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตพัฟฟ์ท้ัง  3 สูตร โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของ

ผู้บริโภค ด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ความเนื้อสัมผัส และ

ความชอบโดยรวม พบว่า การคัดเลือกสูตรพื้นฐานพัฟฟสังขยา สูตรที่ 1 ของ (สิรินีร์ แซ่ตัน, 2556) ได้รับการยอมรับ

สูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม สูง

กว่าพัฟฟ์สังขยา สูตรที่ 2 และ สูตรที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งมีคะแนนการยอมรับอยู่

ในช่วงชอบปานกลาง ถึงชอบมาก จึงคัดเลือกสูตรที่ 1 เพื่อท าการทดลองในวัตถุประสงค์ต่อไป ดังตารางที่ 2 

การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาที่ใช้ผงกากมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีที่

ระดับร้อยละ 10, 20 และ 30 พบว่า พัฟฟ์สังขยาที่มีปริมาณการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงกากมะพร้าวที่ร้อยละ 20 มี

คะแนน   การยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมสูงกว่าร้อยละ 

30 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกับร้อยละ 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ผู้วิจัยจึงคัดเลือกพัฟฟ์สังขยาที่มีปริมาณการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงกากมะพร้าวที่ร้อยละ 20 ซึ่งมีคะแนน

การยอมรับอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก เพื่อศึกษาในข้ันตอนต่อไป ดังตารางที่ 3  

จากการทดแทนผงกากมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มระดับการทดแทนผงกากมะพร้าวมากขึ้น ท า

ให้แป้งไม่เกาะตัวกันเป็นก้อน เนื่องจากในผงกากมะพร้าวไม่มีกลูเตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาภัทร์  กี่อาริโย 

และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมะพร้าวจากการน าแป้งมะพร้าวมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ทางเคมีเปรียบเทียบกับแป้งสาลี พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของแป้งมะพร้าวและแป้งสาลีมีความแตกต่างกัน โดย

แป้งมะพร้าวที่ได้มีปริมาณไขมันและเถ้าสูงกว่าแป้งสาลี และพบว่าปริมาณความชื้น โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตของ

แป้งมะพร้าวต่ ากว่าแป้งสาลี จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของแป้งมะพร้าวและแป้งสาลี คือ

คาร์โบไฮเดรตซึ่งแป้งมะพร้าวมีปริมาณที่มาก ท าให้ไม่สามารถพิจารณาน าแป้งมะพร้าวมาใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ แต่

ปริมาณโปรตีนของแป้งมะพร้าวท่ีต่ ากว่าแป้งสาลีท าให้เป็นข้อจ ากัดในการน าแป้งมะพร้าวมาทดแทนแป้งสาลี ทั้งใน

ผลิตภัณฑ์ขนมปังและเค้ก ซึ่งโปรตีนของแป้งสาลีจะส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ได้ จึงต้องมีการทดลองหา

ปริมาณการทดแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้แป้งมะพร้าวยังมีปริมาณเถ้าสูงกว่าแป้งสาลีแสดงให้เห็นว่าแป้งมะพร้าวมี
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สมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรีเทนจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

PROPERTIES OF FIBERBOARD BASED ON RUBBER WOOD SAWDUST BONDED WITH 
POLYURETHANE ADHESIVE BASED ON MODIFIED USED PALM OIL  

อนุธิดา สุวรรณ1,อนุวัติ แซ่ต้ัง2, ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ3์, นิธินาถ แซ่ต้ัง1* 

Anutida Suwan1,Anuwat  Saetung2, Nattapon Uthaipan3, Nitinart Saetung1* 

บทคัดย่อ  
กาวพอลิยูรีเทนชนิดใหม่ประสบความส าเร็จในการสังเคราะห์จากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว และผ่านการทดสอบ

การเตรียมแผ่นใยไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา น้ ามันปาล์มที่ใช้แล้วดัดแปรสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาอิพอกซิเดช่ัน
และไฮดรอกซิเลช่ันในขั้นตอนเดียว โดยศึกษาเวลาการท าปฏิกิริยา 2 - 8 ช่ัวโมง โครงสร้างทางเคมีของน้ ามันปาล์ม
ใช้แล้วดัดแปรได้รับการยืนยันเครื่อง FTIR และ 1H-NMR ค่าไฮดรอกซิลสูงสุดของน้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปรคือ 180 
mgKOH/g ที่เวลาการท าปฏิกิริยา 8 ช่ัวโมง แผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราถูกเตรียมขึ้นจากการใช้กาวพอลิยูรีเท
นจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วในการติดประสานได้ท าการศึกษาอิทธิพลของปริมาณกาวพอลิยูรีเทน (25 - 60% โดย
น้ าหนักของขี้เลื่อยไม้ยางพารา) และดัชนีไอโซไซยาเนต (100 - 180) จากการสังเกตพบว่าแผ่นไม้อัดมีรูปร่าง
สมบูรณ์ที่มีการใช้กาวพอลิยูรีเทน 45 - 60% โดยน้ าหนักของขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเพิ่มปริมาณกาวพอลิยูรีเทนจะ
ท าให้เกิดการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ให้แผ่นไม้อัดมีความแข็งแรงในการดัดงอสูงและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูง ยิ่งไปกว่านั้นการ
เพิ่มปริมาณกาวพอลิยูรีเทนช่วยเพิ่มความต้านทานต่อน้ าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าความต้านทานการดัดงอ ค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นและความต้านทานต่อน้ าก็เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มดัชนีไอโซไซยาเนต ผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพอลิออ
ลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วสามารถน ามาใช้เป็นกาวพอลิยูรีเทนที่สามารถท าหน้าที่เป็นตัวประสานส าหรับแผ่นไม้อัด
คอมโพสิต 

ค าส าคญั:น้ ามันปาล์มใช้แล้ว, พอลิออล, กาวพอลิยูรีเทน, ขี้เลื่อย, แผ่นไม้อัด 
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Abstract  
Novel polyurethane adhesive was successfully synthesized from used palm oil (UPO) and 

was further tested for preparing fiberboard based on rubber wood sawdust.  Modified used palm 

oil (MUPO) was synthesized via epoxidation and hydroxylation in a single step. The reaction time 

of 2 - 8  hours was studied.  The chemical structure of MUPO was confirmed by FTIR and 1H- NMR 

spectroscopy.  The highest OH value of MUPO was 180 mgKOH/ g with 8 h of reaction time.  The 

new fiberboard based on rubber wood sawdust bonded with polyurethane adhesive based on 

used palm oil was prepared. The effects of polyurethane adhesive content (25 – 60 %wt of rubber 

wood sawdust)  and NCO index (100 -180)  were investigated.  It was observed that the fiberboard 

had a perfect shape with a range of polyurethane adhesive 45 – 60 % wt of rubber wood sawdust. 

Increasing the polyurethane adhesive content gave an excellent binding with a high bending 

strength and high elastic modulus of fiberboard. In addition, increasing the polyurethane adhesive 

content improved water resistance increasing. Moreover, the bending strength, elastic modulus and 

water resistance were improved with increasing the NCO index.  These results demonstrated that 

polyol based on used palm oil can be used as adhesive polyurethane that can serve as binder for 

composite fiberboard. 

Keywords:Used palm oil, Polyol, Polyurethane adhesive, Sawdust, Particleboard  

บทน า 
แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ที่ผลิตมาจากเศษวัสดุหรือเส้นใยต่าง ๆ มาอัดขึ้นเป็น

แผ่นไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติซึ่งหาได้ยากและมีราคาสูงในปัจจุบัน โดยมีหลายงานวิจัยที่ใช้เศษวัสดุจาก

ธรรมชาติในการผลิตเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ เช่น เส้นใยป่านศรนารายณ์ (Nuñez, Aranguren, & 

Berglund, 2006), เส้นใยปาล์มน้ ามัน (Badri, et al., 2006), เข็มสน (Gupta, et al., 2010), ไม้ไผ่ (Hermawan, 

et al., 2011) และขี้ เลื่อย (Kamel et al. , 2008; Suoware et al., 2019) โดยเฉพาะอย่างยิ่งขี้ เลื่อยจากไม้

ยางพารา (Rubber wood sawdust) จัดว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการน ามาผลิตไม้อัด บางส่วนขี้เลื่อยจากไม้

ยางพาราสามารถน าไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตและเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือให้พลังงานความร้อนได้ แต่ยังคงมีบางส่วนท่ีถูก

เผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเป็นไม้อัดจึงช่วยลดปริมาณ

เศษวัสดุเหลือท้ิงและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังช่วยเพิ่มมูลค่าของ ข้ีเลื่อยไม้ยางพาราได้อีกด้วย 
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ในกระบวนการผลิตไม้อัดจ าเป็นต้องใช้กาวท าหน้าที่เป็นตัวยึดประสานระหว่างเส้นใย เพื่อให้ได้ไม้อัดที่มี

คุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทนั้น โดยกาวสังเคราะห์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 

เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย ราคาถูก ทนทานต่อสภาพอากาศและความร้อน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร แต่กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์มีข้อเสียที่ส าคัญ คือสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่อยู่ในรูปของเหลวก็จะกลาย

สภาพเป็นสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งมองไม่เห็นแต่สามารถได้กลิ่นสารระเหยนี้ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ

ทางเดินหายใจและระคายเคืองผิวหนัง อาจท าให้เกิดอาการหอบหืดและความผิดปกติของระบบการเจริญพันธุ์ได้ 

(Arts,et al., 2006) ดังนั้นในการลดปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปรับปรุงพัฒนากาวหรือ

สารยึดติดเพื่อทดแทนการใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 

 กาวพอลิยูรีเทน (Polyurethane adhesive) เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ในการผลิตไม้อัด เนื่องจาก

มีสมบัติด้านความเหนียวติดที่ดี สามารถติดกับวัสดุได้หลากหลายชนิด เตรียมได้ไม่ยากและไม่มีการปลดปล่อย

สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ การเตรียมกาวพอลิยูรีเทนสามารถเตรียมได้จากการท าปฏิกิริยาระหวางพอลิออลกับไอโซ

ไซยาเนต โดยส่วนใหญ่พอลิออลที่ใช้ผลิตมาจากปโตรเล ียมที่นับวันจะมีแนวโนมลดลงจนขาดแคลน และมีราคาที่

ส ูงขึ้น จึงมีการพัฒนาพอลิออลจากพืชที่ให้น้ ามันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได้ โดย

น้ ามันปาล์มเป็นหนึ่งในน้ ามันท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดในโลก และท าให้มีน้ ามันปาล์มใช้แล้วเหลือท้ิงมากเช่นกัน โดย

ส่วนใหญ่แล้วน้ ามันปาล์มที่ใช้แล้วมักจะใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของไบโอดีเซล

เพื่อเป็นการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพ มีรายงานวิจัยอยู่น้อยมากที่มีการน าน้ ามันปาลมใช

แลวมาเตรียมเปนพอล ิออล(Riyapan et al., 2019) โดยเฉพาะอยางยิ่งการน าพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว

มาใชงานในรูปแบบของกาว (Adhesive) ท าหนาที่เปนตัวประสาน (Binder) กับวัสดุตาง ๆ เพื่อใชเปนวัสดุเชิง

ประกอบ (Composite) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการน าน้ ามันปาล์มใช้แล้วมาเตรียมเป็นพอลอิอลเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น

ในการเตรียมกาวพอลิยูรีเทนใช้เป็นตัวประสานในการเตรียมแผ่นไม้อัด (Fiber Board) จากขี้เลื่อยไม้ยางพาราและ

ท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

รวบรวบน้ ามันปาลมใชแลว และท าการกรองใหสะอาดกอนน าไปดัดแปรเปนน้ ามันพอล ิออล น าน้ ามันปาล
มใช แลวท่ีสะอาด (250 กรัม, 0.3 โมล) มาท าการส ังเคราะหพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วแบบขั้นตอนเดียวผานปฏ ิ
กิริยาอิพอกซิเดช่ัน ตามด้วยไฮดรอกซิเลช่ัน โดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด 146.05 กรัม, 4.3 โมล) รวมกับกรดฟอร
มิกมากเกินพอ (67.94 กรัม, 1.5 โมล) ในขั้นตอนเดียว ที่อุณหภ ูมิ 70OC กวนดวยความเร็ว 200 รอบต่อนาที โดย
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ท าการศ ึกษาเวลาที่ใชในการท าปฏ ิกิริยาเปนเวลา 2, 4 และ 8 ช่ัวโมง หล ังจากนั้นตั้งของผสมใหเย็นแลวลางกรดออ
กดวยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต แยกช้ันของน้ ามันออกมาดวยสารละลายเอทิลอะซีเทต น าสารละลาย
น้ ามันไปก าจัดน้ าดวยแมกนีเซียมซัลเฟต หล ังจากนั้นระเหยตัวท าละลายออก แล้วน าพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 
(Modified used palm oil (MUPO) based polyol) มาวิ เคราะห์ Iodine value, OH value, Acid number 
และวิเคราะหโครงสรางโดยเทคนิค    1H-NMR และ FT-IR เปรียบเทียบกับน้ ามันปาล์มใช้แล้วก่อนดัดแปร 

 

2. การสังเคราะห์กาวพอลิยูรีเทนจากพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 
เตรียมกาวพอลิยูรีเทนจากปฏิกิริยาแบบควบแน่น (Condensation polymerization) ระหว่างเมทิลีนไดฟีนิล

ไดไอโซไซยาเนต (Methylene diphenyl diisocyanate, MDI) และพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วควบคุมระดับดัชนี

ไอโซไซยาเนต (NCOindex)  เท่ากับ 100  ท าการผสมที่อุณหภูมิห้องและกวนด้วยเครื่องกวนสารละลายที่ความเร็ว 

500 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที ก่อนน าไปใช้งาน 

3. การเตรียมแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

3.1 การศึกษาสัดส่วนของกาวพอลิยูรีเทนในการเตรียมแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

ท าการศึกษาปริมาณกาวพอลิยูรีเทนท่ีร้อยละ 15, 25, 35, 45 และ 60 โดยน้ าหนักของปริมาณขี้เลื่อยไม้

ยางพารา โดยควบคุมระดับดัชนีไอโซไซยาเนต (NCO index)  เท่ากับ 100 ดังสูตรในตารางที่ 1 ท าการผสมกาวพอ

ลิยูรีเทนกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา และท าการอัดขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ขนาดความหนา 13X13 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัด

ความดัน  ที่อุณหภูมิ 110 °C เป็นเวลา 30 นาที ขั้นตอนการเตรียมแผ่นไม้อัดจากข้ีเลื่อยไม้ยางพารา ดังแสดงในรูป

ที่ 1 น าแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา มาทดสอบความหนาแน่น การดูดซึมน้ า ความต้านทานต่อการดัดงอแบบ 

3 จุด และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 

ตารางที่ 1 สัดส่วนของของกาวพอลิยูรีเทนในการเตรียมแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

 

 

Ingradients 
Quantity (part by weight) 

APU15 APU25 APU35 APU45 APU60 

Rubber wood  sawdust 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

MUPO  10.79 17.96 25.16 32.33 43.12 

MDI  4.21 7.03 9.85 12.66 16.88 
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3.2 การศึกษาระดับดัชนีไอโซไซยาเนตของกาวพอลิยูรีเทนในการเตรียมแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

ท าการศึกษาระดับดัชนีไอโซไซยาเนตเท่ากับ 100,  120, 150, และ 180 โดยควบคุมปริมาณกาวพอลิยูรี

เทนที่ร้อยละ 45 โดยน้ าหนักของปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราดังสูตรในตารางที่ 2 ท าการผสมกาวพอลิยูรีเทนกับขี้

เลื่อยไม้ยางพารา และท าการอัดขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ขนาดความหนา 13X13 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดความดันที่

อุณหภูมิ 110 °C เป็นเวลา 30 นาที น าแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา มาทดสอบความหนาแน่น การดูดซึมน้ า 

ความต้านทานต่อการดัดงอแบบ 3 จุด และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 

ตารางที่ 2 แผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่แปรปริมาณกาวพอลิยูรีเทน 

 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมแผ่นไมอ้ัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรีเทนจากพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

4. การทดสอบ 
4.1 การทดสอบสมบัติของพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

- การทดสอบค่าไอโอดีน (Iodine values) หรือตรวจวัดปริมาณพันธะคู่ในโครงสร้างของน้ ามันด้วยเทคนิค
การไทเทรตตามมาตรฐาน ISO 3961-2009 

- การทดสอบค่ากรด (Acid values) หรือตรวจวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ ามันด้วยเทคนิคการไทเทรต
ตามมาตรฐาน ISO660-2009 

- การทดสอบค่าไฮดรอกซิล (OH values) หรือตรวจวัดจ านวนของหน่วยค่าไฮดรอกซิลในโครงสร้างน้ ามัน
ด้วยเทคนิคการไทเทรตตามมาตรฐาน ISO14900-2001 

Ingradients 
Quantity (part by weight) 

NCO:100 NCO:120 NCO:150 NCO:180 

Rubber wood  sawdust 100.00 100.00 100.00 100.00 

MUPO  32.33 30.63 28.36 26.39 

MDI  12.66 14.37 16.64 18.60 
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- เครื่ อ งฟู เ รี ยร์ ทร านส์ฟอร์ มอิ นฟรา เรดส เปกโตรสโคปี ( Fourier transform infrared (FTIR) 
spectroscopy) ( Tensor 207 Fourier Transform Infrared Spectrometer, Bruker Company, 
Germany) ในช่วงเลขคลื่น 4000 - 400 cm-1 โดยเทคนิคแบบส่องผ่าน (Transmission) วิเคราะห์
โครงสร้างทางเคมีของน้ ามันปาล์มใช้แล้วและพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้ 

- เครื่องนิวเคลยีรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป (Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 
Spectroscopy) (Oxford 500 MHz Superconducting Magnet, Varian, USA) โดยการเจือจาง
ตัวอย่างด้วยคลอโรฟอรม์-ดี (CDCl3) วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของน้ ามันปาล์มใช้แล้วและพอลิออลจาก
น้ ามันปาลม์ใช้ 
 

4.2 การทดสอบสมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
- ความหนาแน่น (Density) ท าการทดสอบหาค่าความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM D7264 ตัดช้ิน

ทดสอบขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตรและยาว 50 มิลลิเมตร ช่ังน้ าหนักโดยใช้เครื่องช่ังที่มีความละเอียดถึง 

0.01 กรัมค านวณหาค่าความหนาแน่นดังแสดงในสมการที่ (1) 

ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) =      × 106                              (1)  

เมื่อ m คือ มวลของช้ินทดสอบ (กิโลกรมั) 

 v คือ ปริมาตรของช้ินทดสอบ (ลูกบาศก์เมตร) 

- การดูดซึมน้ า (Water absorption) ทดสอบการดูดซึมน้ าตามมาตรฐาน ASTM D7264 ตัดช้ินทดสอบ
ขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตรและยาว 50 มิลลิเมตร แช่ช้ินทดสอบในน้ าสะอาดที่อุณหภูมิ 20±2 °C เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง น าค่าความหนาของช้ินทดสอบก่อนและหลังแช่น้ ามาค านวณหาค่าการดูดซึมน้ า ดัง
แสดงในสมการที่ (2) 
 

      การดูดซมึน้ า (%)  =               × 100                                                 (2) 

เมื่อ t1 คือ ความหนาของช้ินทดสอบก่อนแช่น้ า (มิลลิเมตร) 

 t2 คือ ความหนาของช้ินทดสอบหลังแช่น้ า (มิลลเิมตร) 

- ความต้านต่อการดัดงอและโมดูลัสยืดหยุ่น (Bending strength and elastic modulus) ทดสอบความ
ต้านแรงดันและโมดูลัสยืดหยุ่นตามมาตรฐาน ASTM D7264 ตัดช้ินทดสอบขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร
และยาว 120 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing machine) โหมดการ

t2 – t1 

t1 

v 
m 
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ดัดงอแบบ 3 จุด (Three-pointed bending) โดยระยะห่างระหว่างแท่นรองรับด้านล่างทั้งสองเท่ากับ 
70 มิลลิเมตรใช้ความเร็วในการกดประมาณ 10 มิลลิเมตร/นาที ค านวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic 
modulus) และความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ (Flexural strength) ดังแสดงในสมการที่ (3) และ (4) 
ตามล าดับ  

 

           Ef   (MPa)   =                                           (3) 

 

                                              (MPa)   =                         (4) 

               เมื่อ P คือ แรงกดสูงสุดที่ช้ินทดสอบรับได้ (นิวตัน) 

    L คือ ระยะห่างของแท่นรองรบั (มิลลิเมตร) 

   M คือ แรงกดท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง (นิวตัน) 

    B คือ ความกว้างที่จุดกึ่งกลางด้านยาวของช้ินทดสอบ (มิลลิเมตร) 

    H คือ ความหนาที่จุดกึ่งกลางของช้ินทดสอบ (มิลลิเมตร) 

5. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1 สมบัติของพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 

พอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วที่เตรียมขึ้นมีสีเหลืองใสเมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันปาล์มใช้แล้วหลังกรอง

และก่อนกรอง ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 

3PL 

 2bh2 

4bh3  

L3m 
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รูปที่ 2 (a) น้ ามันปาลม์ใช้แล้ว, (b) น้ ามันปาล์มใช้แล้วหลังกรอง, และ (c) น้ ามันปาล์มใช้แล้วดดัแปร 

ตารางที ่3 สมบัติทางกายภาพพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้ว 
Samples Iodine value (mgI2/g) OH value (mgKOH/g) Acid value (mgKOH/g) 
UPO 73.01 0.00 1.77 

MUPO, 2h 0.22 162.18 1.80 

MUPO, 4h 0.22 173.37 1.94 

MUPO, 8h 0.13 180.62 1.70 

 

สมบัติทางกายภาพของพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้ว ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าค่า Iodine number ของ

น้ ามันปาล์มใช้แล้วมีค่าสูงสุดคือ 73.01 mgI2/g หลังจากท าปฏิกิริยาดัดแปลงโครงสร้างโดยผ่านปฏิกิริยาปฏิกิริยาอิ

พอกซิเดชันตรงต าแหน่งพันธะคู่ของน้ ามันปาล์มเปลี่ยนพันธะคู่เป็นหมู่ฟังก์ชันอิพอกซี และเมื่อท าปฏิกิริยาไฮดรอก

ซิเลช่ันบริเวณหมู่ฟังก์ชันอิพอกซีจะเกิดการเปิดวงเป็นหมู่ไฮดรอกซิล ดังนั้นจึงส่งผลค่า Iodine number ลดต่ าลง 

และเมื่อเวลาในการท าปฏิกิริยานานขึ้นจาก 2 ชม. เป็น 8 ชม. มีค่า Iodine number เท่ากับ 0.22 และ 0.13 

mgI2/g ตามล าดับ สอดคล้องกับค่า OH value ที่เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดที่ระยะเวลาการท าปฏิกิริยา 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 

180.62 mgKOH/g ส่วนค่ากรดของพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้เปรียบเทียบกับน้ ามันปาล์มใช้แล้วมีค่าใกล้เคียงกัน 
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(a)                           (b) 

 

รูปที่ 3 (a) FTIR สเปคตราของน้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปรและ (b) 1H-NMR สเปคตราของน้ ามันปาลม์ใช้แล้วดัดแปร 

เมื่อน าพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วมาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค FTIR เปรียบเทียบกับน้ ามันปาล์มใช้

แล้ว ดังแสดงในรูปที่ 3(a) ปรากฏพีคใหม่ที่ความยาวคลื่นสัญญาณที่ 3471 cm-1 ที่บ่งบอกถึงหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 

เป็นการยืนยันให้ทราบว่าพันธะคู่ในน้ ามันปาล์มถูกเปลี่ยนเป็นหมู่ไฮดรอกซิลหลังจากท าปฏิกิริยาอิพอกซิเดช่ัน

และไฮดรอกซิเลช่ัน โดยพบว่า สเปกตรัมของของพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วท่ีเวลาท าปฏิกิริยา 8 ชม. จะมีพื้นท่ีใต้

กราฟที่แสดงถึงหมู่ไฮดรอกซิล (OH groups) มากกว่าพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วที่เวลาท าปฏิกิริยา 4 ชม. และ 2 

ชม. ตามล าดับ สอดคล้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างของพอลิออลน้ ามันปาล์มใช้แล้วด้วยเทคนิค 1H-NMR ดังแสดง

ในรูปที่ 3(b) สเปคตรัมของพอลิออลน้ ามันปาล์มไม่ปรากฏสเปคตรัมที่ต าแหน่ง 5.3-5.4 ppm (7) ซึ่งเป็นสัญญาณ

ของหมู่ฟังก์ชันโอเลฟินิก (Olefinic) หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีอยู่ในน้ ามันปาล์ม และปรากฏสัญญาณใหม่ที่

ต าแหน่ง 3.0-3.2 ppm (11) ซึ่งเป็นสัญญาณของเมไทลที่ติดกับ 2° ไฮดรอกซิลแสดงถึงหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล แต่

อย่างไรก็ตามยังคงปรากฏสัญญาณของหมู่อีพอกซีที่โปรตอนเคมิคัลชิฟท์ 2.80-3.00 ppm (9) และที่ 1.40-1.55 

ppm (10)  ซึ่งเป็นสัญญาณของเบต้า-เมทิลลีนโปรตอนที่ติดกับหมู่อีพอกไซด์ (ß-CH2 adjacent to epoxy group) 

ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์ที่มากเกินพอ ท าให้เกิดปฏิกิริยาผันกลับ

เปลี่ยนหมู่ไฮดรอกซิลบางส่วนเป็นหมู่อิพอกไซด์ (Riyapan, et al., 2019) อย่างไรก็ตามหมู่อิพอกไซด์ในโครงสร้างนี้

ไม่สามารถตรวจพบด้วยเทคนิค FTIR ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีปริมาณอยู่เพียงน้อยเท่านั้นซึ่งหมู่อิพอกไซด์ที่เกิดขึ้นใน

โครงสร้างของพอลิออลนี้ไม่ได้รบกวนปฏิกิริยาในระบบการเตรียมพอลิยูรีเทนแต่อย่างใด นอกไปจากนี้การมีหมู่อิ

พอกไซด์อาจมีผลช่วยให้โครงสร้างพอลิออลมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 

 

(a)                                                                               (b)
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5.2 สมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

ลักษณะของแผ่นไม้อัดจากข้ีเลื่อยไม้ยางพาราที่แปรสัดส่วนกาวพอลิยูรีเทนร้อยละ 15-60 ของปริมาณขี้เลื่อยไม้

ยางพาราดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าที่ปริมาณกาวพอลิยูรีเทนร้อยละ15 มีลักษณะเป็นแผ่นที่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะ

บริเวณขอบแผ่น ที่ปริมาณกาวพอลิยูรีเทนร้อยละ 45 และ 60 ให้ลักษณะแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเต็มช้ิน 

ไม่มีการหลุดร่อนบริเวณขอบ 

 

 
รูปที่ 4 ลักษณะของแผ่นไม้อัดจากข้ีเลื่อยไม้ยางพาราทีส่ัดส่วนกาวพอลิยูรีเทนระดับต่าง ๆ 

 

รูปที่ 5 ผลของปริมาณกาวพอลิยูรีเทนต่อสมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา (a) ความหนาแน่น (b) ความ
ต้านทานต่อการดัดงอและโมดูลัสยืดหยุ่น 

(a) (b) 
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จากรูปที่ 5(a) พบว่าเมื่อปริมาณกาวพอลิยูรีเทนเพิ่มขึ้นค่าความหนาแน่นของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้

ยางพาราเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณกาวท่ีเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มการยึดเกาะกันของขี้เลื่อยได้มากขึ้นส่งผลให้ความ

หนาแน่นของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น และรูปที่ 5(b) ค่าความต้านทานต่อการดัดงอและโมดูลัส

ยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ตามปริมาณกาวพอลิยูรีเทนที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปริมาณกาวพอลิยูรีเทนร้อยละ 15 , 25, 35, 45 

และ 60 มีค่าความต้านทานต่อการดัดงอ 1.39, 1.41, 2.10, 2.94 และ 3.35 MPa ตามล าดับ สอดคล้องกับค่า 

โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่า 193, 257, 293, 403, และ 540 MPa ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากพันธะยูรีเทน (-

NH-CO-O-) ในกาวท่ีเตรียมขึ้นสามารถเกิดพันธะเชื่อมโยงกับหมู่ไฮดรอกซิลบนโครงสร้างเซลลูโลสและลิกนินของขี้

เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งนั้นส่งผลให้แผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ได้มีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขั้น (Shen, et al., 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ผลของปริมาณกาวพอลิยรูีเทนต่อการดูดซมึน้ าของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไมย้างพารา 

จากรูปที่ 6 พบว่าเมื่อปริมาณกาวพอลิยูรี

เทนเพิ่มขึ้นค่าการดูดซึมน้ าของแผ่นไม้อัดจาก

ขี้ เลื่อยไม้ยางพารามีแนวโน้มลดลงจาก

ค่าสูงสุดที่ร้อยละ14 ลงมาเหลือร้อยะ 4 

เป็นมาจากการเพิ่มปริมาณกาวพอลิยูรีเท

นช่วยให้เกิดการยึดติดที่ดีระหว่างขี้เลื่อยไม้

ยางพาราเป็นผลท าให้ช่องว่างภายในของแผ่น

ไม้อัดลดลง ส่งผลการดูดซับน้ าลดต่ าลง 

สอดคล้องกับค่าความหนาแน่นของของแผ่น

ไม้อัดที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณกาวพอลิยูรีเทนที่

เพิ่มมากขึ้น  
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รูปที่ 7 ผลของระดับดัชนีไอโซไซยาเนตของกาวพอลิยูรีเทนต่อสมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา (a) ความ

หนาแน่น (b) ความต้านทานต่อการดัดงอและโมดูลัสยืดหยุ่น 
 

ผลการศึกษาระดับดัชนีไอโซไซยาเนตของกาวพอลิยูรีเทน 100, 120, 150 และ 180 ท่ีปริมาณกาวพอลิยู

รีเทนร้อยละ 45 ของปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพารา พบว่าค่าความหนาแน่นของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารามี

แนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 7(a) ทั้งอาจเนื่องมาจากควบคุมน้ าหนักรวมของกาวพอลิยูรีเทนและปริมาณ

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราให้คงที่จึงไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของแผ่นไม้อัดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญและรูปที่ 7(b) ที่

ระดับดัชนีไอโซไซยาเนตของกาวพอลิยูรีเทน 100, 120, 150 และ 180 มีค่าความต้านทานต่อการดัดงอ 3.17, 

3.51, 4.04, และ 4.86 MPa ตามล าดับ และให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 211, 277, 323 และ 406 MPa ตามล าดับ ทั้งนี้

เป็นผลมาจากการมีปริมาณไอโซไซยาเนตอิสระ (Free isocyanates) ที่มากขึ้น โดยไอโซไซยาเนตอิสระดังกล่าว

สามารถเกิดปฏิกิริยากับหมู่ที่มีความว่องไวบนพื้นผิวของขี้เลื่อย (Cui, et al., 2017) และความแข็งแรงของกาวพอลิ

ยูริเทนที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดพันธะพันธะไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้นจากพันธะยูรีเทนและพันธะยูเรียเป็นส่วนที่แข็ง (hard 

segment) ของกาวพอลิยูรีเทน ส่งผลท าให้แผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารามีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น ความ

แข็งแรงของกาวที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณไอโซไซยาเนตอิสระเพิ่มขึ้นช่วยให้การยึดติดระหว่างขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพิ่ม

สูงขึ้น ยังส่งให้การดูดซึมน้ าของแผ่นไม้อัดลดลงตามปริมาณไอโซไซยาเนตอิสระเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 

 

 

 

(a) 

(a) (b) 
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รูปที่ 8 ผลของระดับดัชนีไอโซไซยาเนตของกาวพอลิยูรีเทนต่อการดูดซึมน้ าของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

6. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้สามารถเตรียมพอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วผ่านปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันและไฮดรอก

ซิเลชันในแบบขั้นตอนเดียว มีค่าไฮดรอกซิลสูงสุดที่ปริมาณ 180 mgKOH/g โดยใช้ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา
เท่ากับ 8 ช่ัวโมง    พอลิออลจากน้ ามันปาล์มใช้สามารถน ามาใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมกาวพอลิยูรีเทนเพื่อใช้
เป็นตัวประสานในการเตรียมแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ปริมาณกาวพอลิยูรีเทนที่เหมาะสมที่ให้แผ่นไม้อัด
จากขี้เลื่อยไม้ยางพารามีรูปร่างสมบูรณ์ไม่เกิดการหลุดร่อนที่ปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 45 – 60 โดยน้ าหนักของปริมาณ
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเพิ่มปริมาณกาวพอลิยูรีเทนและระดับดัชนีไอโซไซยาเนต จะช่วยเพิ่มสมบัติการยึดติด
ระหว่างขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้เพิ่มสูง ให้สมบัติด้านความต้านทานต่อการดัดงอและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มสูงขึ้น 
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การใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด 
The use of sucralose as a sweetener in waffles supplemented with corn cobs powder 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล
เสริมผงซังข้าวโพด ศึกษาต้นทุนการผลิตวาฟเฟิลเสิมผงซังข้าวโพด และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด โดยศึกษาการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลระดับร้อยละ 25 
50 75 และ100 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหวานของน้ าตาลทราย ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมซังข้าวโพดท่ีมีการใช้ซูคราโลสที่ระดับร้อยละ 100 ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรสไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมซังข้าวโพดที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 11.44 บาทต่อช้ิน ผู้บริโภคทั่วไปในอ าเภอเมืองสงขลา จ านวน 150 คนให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลร้อยละ 96 โดยมีเหตุผลการ
ยอมรับเพราะรสชาติแปลกใหม่ และหากมีผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมซังข้าวโพดและใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวาน
แทนน้ าตาล วางจ าหน่ายในท้องตลาดผู้บริโภคร้อยละ 87 มีความยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 
ค าส าคัญ: วาฟเฟิล ผงซังข้าวโพด ซูคราโลส 

Abstract  

 This research aimed to study the amount of sucralose as a sweetener in waffles with 

corncob supplement product, cost of production and consumer’s acceptability test. Sucralose was 

study at 25% , 50% , 75% and 100% of sugar sweetness level.  Waffles with corncob supplement 

using 100% sucralose showed none statistically significant different ( p≥ 0. 05)  on apparent, color, 

flavor and taste compared to other sucralose levels. The production cost of waffles with corncob 

supplement and 100% sucralose is 11.44 baht per piece. Ninety-six percent of consumers (n=150) 

participated in this study accepted waffles with corncob powder supplement and 100% sucralose 

caused exotic flavor.  The consumers were willing to buy corncob waffle with 100% sucralose if 

available in market for 87%.   

Keywords: waffles, corn cobs powder, sucralose. 
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บทน า 

 วาฟเฟิล (waffle) เป็นขนมลายตาราง ค าว่าวาฟเฟิลเดิมทีมาจากภาษาดัตช์ ว่า wafel ซึ่งอ่านออกเสียง

เหมือนค าว่า waffle ในปัจจุบัน เดิมวาฟเฟิลจะมีลักษณะคล้ายเค้กแต่แบนกว่า ส่วนผสมหลัก ได้แก่ แป้งสาลี 

น้ าตาล ไข่และนม จากนั้นน าส่วนผสมมาราดบนแผ่นเหล็กแบน ๆ ท่ีร้อน แต่บางแหล่งก็กล่าวว่าเกิดขึ้นโดยผู้อพยพ

ชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งที่ก าลังแล่นเรือไปแสวงโชคในอเมริกา เมื่อประมาณปี ค.ศ 1620 และเป็นผู้ที่ท าให้วอฟเฟิล

เป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน (เดอะวอฟเฟิล, 2562) ในปัจจุบันนี้ การด าเนินชีวิตที่เร่งรีบจนไม่ค่อยมีเวลา

ในการให้ความส าคัญด้านการรับประทานอาหารมากนัก  จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารว่างกลุ่มเบเกอรี่มากข้ึน 

แต่อาหารว่างในกลุ่มเบเกอรี่นั้นเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ า อาหารว่างกลุ่มเบเกอรี่หนึ่ง

ในนั้นคือ วาฟเฟิล วาฟเฟิลเป็นขนมที่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดและยังประทานได้ง่ายอีก

ด้วย และอาหารว่างกลุ่มเบเกอรี่มีน้ าตาลทรายเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย ประโยชน์ของน้ าตาลนั้น ส่วนมากใช้เป็นสารใน

การปรุงแต่งรสชาติของอาหาร น้ าตาลให้ความหวาน ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่น้ าตาลก็ยังมีโทษโดยความหวานของ

น้ าตาล หากเกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไป จะท าให้น้ าตาลสะสมในเลือด ส่งผลต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ดังนั้นจึงได้มีการใช้ซูคราโลสมาทดแทนน้ าตาลใน

ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด โดยซูคราโลสมีความหวานเป็น 600 เท่าของน้ าตาล  (กัณฑ์พนท์ จุฑาพชรา

ภรณ์, 2558) ซูโครสคราโลสมีลักษณะเป็นผลึกแข็งสีขาวร่วน ละลายน้ าได้ดี ไม่มีรสขม ทนความร้อนในกระบวนการ

ท าอาหารได้ ไม่มีผลต่อระดับของอินซูลินและระดับน้ าตาล ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีพิษสะสมในร่างกาย ไม่เป็นสารก่อ

มะเร็ง ไม่มีผลต่อยีน ไม่มีผลต่อทารกในครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร ไม่มีผลต่อระดับอินซูลินและระดับน้ าตาล จาก

ประโยชน์ของซูคราโลสที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการน าซูคลาโลสมาใช้เป็นสารให้ความหวาน

แทนน้ าตาลเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักษ์สุขภาพ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาปริมาณซูคราโลสที่เหมาะสมต่อในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล 
1.1 วิธีเตรียมผงซังข้าวโพด     
น าซังข้าวโพดหวานมาต้มในน้ าเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าซังข้าวโพดที่ผ่านการต้มมาปั่นกับน้ าเป็นเวลา 

2 นาที ด้วยเครื่องปั่นอาหาร จากนั้นกรองแยกส่วนกากเพื่อน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 55 องศาเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 
น าซังข้าวโพดที่ผ่านการอบแห้งมาปั่นละเอียดด้วนเครื่องปั่นอาหารแบบแห้งและร่อนผ่านตระแกรงขนาด 60 เมซ 
เก็บรักษาผงซังข้าวโพดในภาชนะท่ีแห้งและปิดสนิท 

1.2 วิธีการเตรียมวาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด 
วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมวาฟเฟิล ได้แก่ แป้งสาลีอเนกประสงค์ เกลือ ผงฟู ไข่ ไก่ เนยสดรสจืด ผงซัง

ข้าวโพด น้ าเปล่า ซูคราโลสผสมส่วนผสมที่เป็นของแข็งทั้งหมดเข้าด้วยกัน จากนั้นผสมส่วนผสมที่เป็นของเหลว เท
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ส่วนผสมของแป้งวาฟเฟิลลงในเครื่องท าวาฟเฟิล ใช้ความร้อนระดับ 2 เป็นเวลา 4 นาที โดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหวานของน้ าตาลทราย   

1.3 ศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคโดยผู้ทดสอบชิมเป็นบุคคลทั่วไปในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 30 คน ให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale ทางด้านประสาทสัมผัส 
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย 
และคัดเลือกวาฟเฟิลที่มีการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานที่ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสูงที่สุดเพื่อศึกษา
ในขั้นตอนต่อไป 
        2. ศึกษาต้นทุนของการผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล
ด้วยซูคราโลส  
             ศึกษาต้นทุนในการผลิตวาฟเฟิลโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลทราย โดยค านวณจาก
วิธีการของ ลักขณา ตันเจริญ (2553) ดังนี ้

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 
           3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์ 
  ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต่อผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล 
จ านวน 150 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการทดลอง ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการบริโภค และข้อมูลการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ โดยประเมินคุณภาพ
ทางด้านลักษณะ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) ด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม จากนั้นน าผลการทดสอบการยอมรับ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิติด้านค่าเฉลี่ย 
 4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1.ผลการศึกษาปริมาณในการทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซัง

ข้าวโพด 

  
 
 
 

ภาพที ่1 วาฟเฟิลที่ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด 

25% 50% 75% 100% 
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การศึกษาปริมาณซูคราโลสในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมซังข้าวโพด โดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวาน
แทนน้ าตาลทราย ที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ร้อยละของระดับความหวานเมื่อเปรียบเทียบกับน้ าตาล
ทราย  การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคโดยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) 
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้
คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และกลิ่นรส ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มปริมาณซูคราโลสเพิ่มขึ้น มีผลให้ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางด้าน
รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคให้การยอมรับการใช้ซูคราโลสในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลที่
ระดับร้อยละ 100 ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผสัในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดที่ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลทรายทีร่ะดับต่างๆ 

หมายเหตุ    - ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาฐาน (n=30) 
  - ตัวอกัษรที่แตกตา่งกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลีย่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ   (p≤0.05) 

2. ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตวาฟเฟิลเสิมผงวังข้าวโพดและใช้สารความหวานทดแทนน้ าตาลด้วย      

ซูคราโลส 

 

 

 

 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

ปริมาณซูคราโลส (ร้อยละ) 

25 50 75 100 

ลักษณะปรากฏ 6.30±0.98a 6.30±1.23a 6.70±1.31a 6.93±1.08a 

ส ี 6.73±1.01a 6.63±1.21a 7.00±1.14a 6.96±1.06a 

กลิ่น 6.83±1.20a 6.76±1.27a 6.70±1.05a 7.06±1.01a 

กลิ่นรส 6.36±1.29a 6.20±1.29a 6.20±0.99a 6.73±1.17a  

รสชาต ิ 5.33±1.68c 6.06±1.41bc 6.33±1.47ab 6.90±1.34a 

เนื้อสัมผัส 4.93±1.74c 5.36±1.75bc 6.26±1.85ab 6.36±1.88a 

ความชอบโดยรวม 5.83±1.48b 6.33±1.34ab 6.60±1.35a 6.86±1.35a 
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ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตวาฟเฟิลที่มีการเสริมผงซังข้าวโพดร้อยละ 8 และสูตรที่มีการใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความ
หวานร้อยละ 100 

วัตถุดิบ ราคา(บาท) น้ าหนัก ต้นทุน 

สูตรไม่ใช้ 

ซูคราโลส 

สูตรซูคราโลส สูตรไม่ใช้ 

ซูคราโลส 

สูตรซูคราโลส 

แป้งสาลี

อเนกประสงค์ 

32บาท/กิโลกรมั 285 285 9.12 9.12 

น้ าตาลทราย 22บาท/กิโลกรมั 200 - 4.4 - 

เกลือ 18 บาท/330 กรัม 6.25 6.25 0.32 0.32 

ผงฟ ู 75 บาท/ 400 กรัม 4 4 0.72 0.72 

ไข่ไก ่ 3.2 บาท/ฟอง 170 255 12.8 19.2 

เนยสดรสจืด 180บาท/กิโลกรัม 75 75 13.5 13.5 

ผงซังข้าวโพด - 22.8 22.8 - - 

ซูคราโลส 66 บาท/ 25 กรัม - 0.34 - 0.9 

น้ าเปล่า - - 200 - - 

รวม 40.86 43.76 

 
ต้นทุนในการผลิตวาฟเฟลิเสริมผงซังข้าวโพดร้อยละ 8 สูตรไม่ใช้ซูคราโลส 
ค่าใช่จ่ายในการการผลติ : ข้ันตอนการอบใช้เวลา 20 นาที  การต้มซังข้าวโพด 30 นาที  
ค่าแก๊ส 345 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน [ (345/180) x 0.5 ] = 0.95 บาท/ครั้ง 
 ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถดุิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
           = 40.86 + 12.5 + 0.95 
           = 54.89 บาท 
 วาฟเฟิล 1 สูตรจะได้วาฟเฟิล 5 ช้ิน 
           = 54.89 / 5 
           =  10.98 บาท/ช้ิน 
ต้นทุนในการผลิตวาฟเฟลิทีมีการเสริมผงซังข้าวโพดร้อยละ 8 และใช้ซูคราโลสทดแทนน้ าตาลร้อยละ 100 
ค่าใช่จ่ายในการการผลติ : ข้ันตอนการอบใช้เวลา 20 นาที 
    การต้มซังข้าวโพด 30 นาที  
ค่าแก๊ส 345 บาทต่อการใช้ 180 ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน [ (345/180) x 0.5 ] = 0.95 บาท/ครั้ง 
ต้นทุนการผลิต = ค่าวัตถดุิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
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           = 43.76+ 12.5 + 0.95 
           = 57.79 บาท 
 วาฟเฟิล 1 สูตรจะได้วาฟเฟิล 5 ช้ิน 
           = 57.79 / 5 
           = 11.56 บาท/ช้ิน 

จากการค านวณต้นทุนในการผลิตวาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดร้อยละ 8 และใช้ซูคราโลสทดแทนน้ าตาล
ร้อยละ 100 มีต้นทุนสูงกว่าต้นทุนในการผลิตวาฟเฟิลสูตรไม่ใช้ผงซังข้าวโพดร้อยละ 6.81 เนื่องจากมีการเพิ่ม
ปริมาณไข่ไก่ให้มีความนุ่ม แต่อย่างไรผงซังข้าวโพดยังมีใยอาหารซึ่งท าให้เมื่อรับประทานผงซังข้าวโพดท าให้อิ่มนาน
ขึ้น และซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานที่ไม่มีพลังงานส าหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน 

3. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและใช้สารให้
ความหวานทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วย            

ซูคราโลส 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
27 
73 

 อาย ุ
ต่ ากว่า 18 ปี 
18-25 ปี 
26-35 ปี 
36-45 ปี 
46-55 ปี 
55 ปีขึ้นไป 

 
1 
78 
18 
1 
1 
1 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วย            

ซูคราโลส (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 

อาชีพ 
นักเรียน 
นักศึกษา 
พนักงานบริษัท 
พนักงานประจ า/พนักงานช่ัวคราว 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
อื่นๆ 

 
0 
78 
0 
8 
13 
0 
0 
1 
0 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่นๆ 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 5000 บาท                                                    57                                           
5000 – 10000 บาท 
10,001 – 15000 บาท 
มากกว่า 15000 บาท 

 
0 
9 
11 
81 
0 
0 
 

57 
27 
13 
3 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73 ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

78 โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78 ส าหรับข้อมูลทางการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 81 

ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในระดับต่ ากว่า 5,000 บาท /เดือน คิดเป็นร้อยละ 57 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์วาฟเฟลิเสรมิผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านเคยรับประทานวาฟเฟิลหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

 
99 
1 

ท่านเคยรับประทานวาฟเฟิลชนิดใด 
วาฟเฟิลจากแป้งสาลี 
วาฟเฟิลไอศกรีม  
วาฟเฟิลฮ่องกง  
อื่น ๆ 

 
68 
63 
27 
0 

ตารางที่ 6 ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์วาฟเฟลิเสรมิผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส(ตอ่) 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
ความถี่ในการรับประทานวาฟเฟิลต่อสัปดาห์ 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 
2 -3 ครั้ง/สัปดาห์ 

 มากกว่า 2 -3 ครั้ง/สัปดาห์ 
แล้วแต่โอกาส 

 
10 
1 
1 
85 

เหตุผลในการรับประทานวาฟเฟิล 
ราคาไม่แพง 
อร่อย 

 หาซื้อได้ง่าย 
สะดวกในการบริโภค 
อื่น ๆ 

 
33 
55 
41 
3 
0 

โดยทั่วไปท่านรับประทานวาฟเฟิลจากแหล่ง 
ท าบริโภคเอง 
ร้านสะดวกซื้อ  

 ห้างสรรพสินค้า  
ตลาดสด 
อื่น ๆ 

 
39 
63 
55 
0 
0 

ข้อมูลการรับประทานวาฟเฟิลพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคเคยรับประทานวาฟเฟิลคิดเป็นร้อยละ 99 ซึ่งวาฟ

เฟิลส่วนใหญ่ที่รับประทานเป็นวาฟเฟิลจากแป้งสาลี คิดเป็นร้อยละ 68 ผู้บริโภคจะรับประทานวาฟเฟิลแล้วแต่
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โอกาส คิดเป็นร้อยละ 85 เหตุผลที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทาน    วาฟเฟิลเพราะอร่อย คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วน

ใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อวาฟเฟิลจากร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 63 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์วาฟเฟลิเสรมิผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส 

ข้อมูล  จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านเคยรับประทานผงซังข้าวโพดหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

  
7 
93 

รูปแบบของผงซังข้าวโพดที่เคยรับประทาน 
วาฟเฟิล 
ขนมกรุบกรอบ 

 อื่น ๆ 

  
80 
20 
0 

เหตุผลในการรับประทานผงซังข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์จากผงซังข้าวโพด 
การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ 

ความแปลกใหม่ 
 ความเคย 

อื่น ๆ 

  
 

40 
40 
20 

ตารางที่ 8 ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์วาฟเฟลิเสรมิผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส(ตอ่) 

ข้อมูล  จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านเคยรับประทานซูคราโลสหรือไม่ 

เคย 
ไม่เคย 

  
73 
27 

รูปแบบของซูคราโลสที่เคยรับประทาน 
เครื่องดื่ม 
ใช้เป็นส่วนผสมในของหวาน 

 ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารคาว 
อื่น ๆ 

  
91 
9 
0 
0 

เหตุผลในการรับประทานซูคราโลสหรือผลิตภัณฑ์จากผงซังข้าวโพดและ
ทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส 

คุณค่าทางโภชนาการ 
อร่อย 

 ความเคยชิน 
อื่น ๆ 

  
 

59 
23 
18 
0 
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จากข้อมูลรับประทานผงซังข้าวโพดและซูคราโลสพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานผงซังข้าวโพด 

คิดเป็นร้อยละ 93 ส่วนผู้บริโภคที่เคยรับประทานผงซังข้าวโพดในรูปแบบวาฟเฟิล คิดเป็นร้อยละ 80 เหตุผลที่

รับประทานผงซังข้าวโพดเพราะมีความแปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 40 ส าหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยรับประทานซู

คราโลส คิดเป็นร้อยละ 73 ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 91 เหตุผลในการ

รับประทานซูคราโลสหรือผลิตภัณฑ์จากผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลสเพราะมีคุณค่าทาง

โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 59 

ตารางที่ 9 คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาล  
             ด้วยซูคราโลส 
คุณลักษณะ ระดับความชอบ(ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย±

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบมาก 

ลักษณะปรากฏ 27 58 14 1 1 4.10±0.68 
ส ี 16 74 8 1 1 4.03±0.58 
กลิ่น 25 53 19 2 1 4.00±0.77 
กลิ่นรส 11 60 24 4 1 3.79±0.68 
รสชาติ 9 59 25 6 1 3.72±0.74 
เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม/
ความแน่น) 

15 36 32 16 1 3.47±0.97 

ความชอบโดยรวม 14 61 23 1 1 3.84±0.70 

จากการทดสอบการยอมรับของรับผู้ที่บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทน

น้ าตาลด้วยซูคราโลส พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนการยอมรับทางลักษณะปรากฏอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 

4.10±0.68 ส่วนคะแนนการยอมรับด้านสี กลิ่น กลิ่นรสและรสชาติอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03±0.58, 4.00±0.77, 

3.79±0.68และ3.72±0.74 ทางด้านเนื้อสัมผัส(ความนุ่ม/ความแน่น) อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.47±0.97 ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ให้คะแนนการยอมรับความชอบโดยรวมอยู่ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.84±0.70 
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ตารางที่ 10 ผลการยอมรบัของผูบ้ริโภคผลติภณัฑ์วาฟเฟลิเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส
หรือไม่ 

ยอมรับ 
ไม่ยอมรับ 

 
 

96 
4 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้เพราะเหตุใด 
อร่อย 
รสชาติแปลกใหม่ 

 สะดวกการบริโภค 
คุณค่าทางอาหาร 

 อื่น ๆ 

 
36 
57 
24 
51 
0 

ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด 
ไม่คุ้นเคย 
รสชาติไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 

 ลักษณะเนื้อสัมผัสแปลกไป 
กลิ่นรสไม่พึงประสงค์ 

 อื่น ๆ 

 
33 
67 
0 
0 
0 

หากผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลสมีวาง
จ าหน่าย (ดังตัวอย่าง)  ในราคา 20 บาท ( 1 ช้ิน ) ท่านยินดีจะซื้อหรือไม่ 

ซื้อ 
ไม่ซื้อ 
ไม่แน่ใจ 

 
 

87 
0 
13 

ข้อมูลด้านการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับวาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทน

น้ าตาลด้วยซูคราโลส คิดเป็นร้อยละ 96 ส่วนใหญ่ที่ยอมรับเพราะรสชาติแปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 57 ส าหรับข้อมลู

การซื้อ/ไม่ซื้อพบว่าผูบ้ริโถคส่วนใหญ่จะซื้อวาฟเฟลิเสริมผงซังข้าวโพดและทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลสในราคา 20 

บาท ( 1ช้ิน ) คิดเป็นร้อยละ 87 

สรุปผลการทดลอง 

ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงที่สุดโดยวาฟเฟิลที่มีการทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสที่ระดับร้อยละ 100  
พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับการทดแทนสูงที่สุด การเสริมแป้งสาลีด้วยผงซังข้าวโพดร้อยละ 8 และการทดแทน
ความหวานด้วยซูคราโลสร้อยละ 100 ในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล มีต้นทุนการผลิต 11.56 บาท/ช้ินเมื่อน าผลิตภัณฑ์    
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วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพดและใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลส มาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคทั่วไปในพื้นท่ีอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ผู้บริโภค
ให้การยอมรับวาฟเฟิลอยู่ท่ีระดับความชอบ  ปานกลาง โดยที่ผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมผงซังข้าวโพด
และใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลด้วย  ซูคราโลส ร้อยละ 86.67 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา 

Factors Related to Mental Health Status of the Older Residents  
Living in the Social Welfare Institution of Yala Povince  

มุสตรูา  ยะโกะ1*, พิศมัย หอมจ าปา2, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ3, ฮูดา แวหะย4ี, โรซวรรณา เซพโฆลาม5  
Mustura Yacob1*, Pissamai Homjampa2, Nuriya Latekeh3, Hooda Waehayi4, Roswanna Safkolam5 

 

บทคัดย่อ  
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 32 คน ท า

การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล ภาวะ

สุขภาพ และข้อมูลสุขภาพจิตตามแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (T-GMHA-15) และเครื่องมือวัดสัดส่วน

ของร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ (เพศหญิง ร้อยละ 50.0, 

อายุเฉลี่ย(SD) = 74.5(7.4) ปี, จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 65.6, มีภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคใต้

ร้อยละ 62.5, มีโรคประจ าตัวร้อยละ 68.8) มีภาวะสุขภาพจิต อยู่ในระดับปกติ (ค่าเฉลี่ย(SD = 48.7(5.6)) โดยพบ

ระดับสุขภาพจิตเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไปทั้งในระดับสูงกว่า เท่ากับคนทั่วไป และต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 53.1, 

34.4, และ 12.5 ตามล าดับ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากท่ีสุดในเรื่องรู้สึกภูมิใจในตนเอง (ร้อย

ละ 75.0) แต่ยังมีผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกทางด้านลบ ในเรื่องการมีความรู้สึกกังวลใจมากที่สุด (ร้อยละ 15.6) 

การศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างระหว่างระดับสุขภาพจิตกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ                

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตควรเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย ผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 

70-79 ปี เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติและต่ ากว่าคนปกติมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยควรเน้น

เรื่อง การจัดการความเครียด การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยกันเอง และผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรจะได้รับการ

สร้างเสริมภาวะโภชนาการเป็นการเร่งด่วน  

ค าส าคัญ: ภาวะสุขภาพจติ ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา 

             institution for older residents. 
 

1,3,4อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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Abstract  

         This study examines mental health status and factors related to mental health status of 

the older residents aged >60 year. Participants comprised 32 older residents who were drawn using 

quota sampling.  Data collection used interview guide to collect data on personal information, 

health status and mental health status using the 15-Item Thai Geriatric Depression Scale (T-GMHA-

15) , as well as anthropometric measurement tools.  Data analysis used descriptive statistics, i. e. , 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Test of the difference among factors related 

to mental health status used Chi- square test.  Findings indicated the participating older residents 

(women = 50.0%, mean age(SD) = 74.5(7.4) y, having primary education and lower = 65.6%, having 

a home of origin in the South Region = 62.5%, having chronic illness = 68.8%) had normal mental 

status (mean(SD) = 48.7(5.6)). Their mental health statuses were better than, similar likely to, and 

lower than general population, 53. 1% , 34. 4% , and 12. 5% , respectively from high to low.  Their 

perceived the highest level in being proud of oneself (75.0%). However, some of them reflected 

negativity in having worrisome at the highest level (15.6%) .  Our study did not find differences of 

mental health condition to factors of demographic characteristic and health status.  Results have 

some implications in that solutions to enhance mental health status of the older residents in the 

social welfare institution should be targeted to men, 70-79 y group. Importantly, findings from this 

research study also indicate the need to find urgent solution to promote stress management and 

nutrition status promotion among this population group.  

Keywords: Mental health status, Factors related to mental health status, Older adults, Social 

welfare  

บทน า  

  ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และ

สาธารณสุขเป็นผลท าให้จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปใน

อนาคต  ข้อมูลการคาดประมาณประชากรไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า พ.ศ.2503 มีประชากรสูงอายุ 1.5 

ล้านคนของประชากรทั้งหมด ต่อมาในระยะ 50 ปี คือ ปี พ.ศ. 2552 ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 7.6 ล้านคน (วิไล

วรรณ ทองเจริญ, 2558) ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยมีประมาณ 10.0 ล้านคน คิดเป็น

ร้อยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) บ่งช้ีว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคม
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ผู้สูงอายุ” (Ageing society) อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10.0 ของประชากรทั้งหมด 

ถึงแม้ว่าการแพทย์และสาธารณสุขจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่การเข้าสู่วัยสูงอายุมักมาพร้อมกับภาวะสุขภาพและ

การท าหน้าที่ของร่างกายเสื่อมถอยลงไปตามอายุขัย ดังนั้น จึงมีประชากรสูงอายุจ านวนมากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับ

ร่างกายที่มีความเสื่อมถอยไปตามวัย ส่งผลท าให้การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันท าได้น้อยลงหรือช้าลง ภาวะ

ความเจ็บป่วยต่างๆ เข้ามาแทนที่ (ทัศนี ญาณะ, 2557) ซึ่งส่งผลต่อด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมตามมา เมื่อภาวะ

สุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยลง อาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคเบาหวาน ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาร่างกายให้เหมาะสมกับภาวะของโรค อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านภาวะ

สุขภาพจิต อารมณ์  หากบุคคลใดมีจิตใจดี อารมณ์ดี สุขุม บุคคลนั้นจะหน้าตาสดช่ืน แจ่มใส ดูอ่อนกว่าวัย ตรงกัน

ข้ามกับบุคคลที่มีอารมณ์ไม่คงท่ี ซึ่งจะมีความเครียดสูง ผู้ที่อารมณ์เครียดอยู่เสมอจะท าให้เกิดโรคหรือป่วยรุนแรงได้ 

(พรรณธร เจริญกุล, 2555) ซึ่งแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกาย พฤติกรรม เจตคติ

ต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงตามวัยนี้เป็นกลไกธรรมชาติ เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายที่ใช้มานาน ย่อมเสื่อมถอยเป็น

ธรรมดา หากผู้สูงอายุยอมรับความจริงตามธรรมชาตินี้ ความมีอายุจะไม่ใช่ปัญหา องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า 

(Word Health Organization, 2562) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติ

ทางจิตหรือระบบประสาท ความผิดปกติทางจิตและระบบประสาทที่พบมากท่ีสุดในกลุ่มอายุนี้คือภาวะสมองเสื่อม

และภาวะซึมเศร้า ซึ่งพบประมาณ 5% - 7% ของประชากรสูงอายุของโลก ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเป็น

โรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุดในช่วงปลายของชีวิต การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุหมายถึงการเพิ่มขึ้นของโรคที่

เกี่ยวข้องกับอายุโดยตรง เช่น ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีเช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การฆ่า

ตัวตาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Parkar, 2015)  

         ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก ขาดผู้อุปการะดูแล มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2496 ในปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ จ านวนทั้งสิ้น 25 แห่ง มีผู้สูงอายุในความดูแลเกือบสี่พันคน 

โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.0 ของจ านวนประชากรสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา 

พบว่าผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์มีภาวะเครียดจากการปรับตัวเข้าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทการดูแลของ

สถาบัน ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวในบริบทของชุมชน และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการเกิด

ปัญหาสุขภาพจิตได้มากกว่าผู้สูงอายุที่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว จากการศึกษา ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าของ

ผู้สูงอายุ 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 192 คน (Tosangwarn, Clissett & Blake, 2018) พบว่า 

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์มีปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 41.5% ซึ่งสูงมากกว่าการศึกษาใน

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ในบริบทสังคมวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตก และพบว่าปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้า

ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ คือ ความรู้สึกเป็นมลทินภายในจิตใจที่มาอยู่อาศัยในบ้านพักคนชรา การเคารพตนเอง และการ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ความสุขและปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกับ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkar%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25838727
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ความสุขของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในเขต ภาคใต้ (นูรซาฮีดา เจ๊ะมามะ , 2559) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยาแบบเฮอร์มินิวติก ครอบคลุมผู้สูงอายุผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน เป็นผู้หญิงและ

ผู้ชายจ านวนเท่ากัน ครอบคลุมเพศ มีอายุระหว่าง 60-81 ปี นับถือศาสนาพุทธ 8 คน และนับถือศาสนาอิสลาม 2 

คน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ความสุขของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ คือ 1) การมีกิจกรรมให้เข้าร่วม 2) การมี

สิ่งแวดล้อมที่ดี 3) การได้รับ การตอบสนองด้านปัจจัยพื้นฐาน 4) การมีภาพลักษณ์ต่อตนเองดี/ภูมิใจในตนเอง และ

เป็นที่ยอมรับ ของสังคม 5) การมีเพื่อน และ 6) การมีความสัมพันธ์ที่มีความหมาย  

         จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยมีการเตรียมการเพื่อรองรับการดูแลประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มมาก

ขึ้น โดยมีการจัดท าแผนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จะเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

รับผิดชอบด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ได้น าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์, 2553) ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหลาย

แห่งได้ด าเนินการการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ทางสังคมผู้สูงอายุ การให้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และการให้บริการในศูนย์บริการ

ผู้สูงอายุ รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เพื่ อท าประโยชน์และสร้าง

รายได้  (ส านักบริการสวัสดิการสังคม, 2558) กิจกรรมเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  ส่งผลให้

สุขภาพจิตดีขึ้นและเป็นการสร้างคุณค่าในตนเอง ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ดังนั้น

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา จึงมี

ความส าคัญส าหรับการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา จังหวัด
ยะลา 
 

ค าถามการวิจัย 
  1. ภาวะสุขภาพจติของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหค์นชราอยู่ในระดบัใด 
  2. ปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กบัภาวะสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหค์นชรา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  การวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสขุภาพจิต และเพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ี

ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี
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ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู และการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มมตัวอย่าง มีรายละเอียด 

ดังนี้  

     ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัด

ยะลา จ านวน 70 คน  

  กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling ) จ านวน 32 คน ผู้หญิง 16 คน 

และผู้ชาย 16 คน ตามคุณสมบตัิ ดังนี้  
  1. อายุ 60 ปีขึ้นไป  

  2. สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยดี  

  3. มีความสมคัรใจและยินดีใหค้วามร่วมมือในการวจิัย 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

            เครื่องมือท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

            1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามข้อมูลทั่วไปของบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได้ และภูมิล าเนาเดิม 

            1.2 ข้อมูลภาวะสุขภาพ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมลูสุขภาพของบุคคล ได้แก่ การมีโรคประจ าตัว การ
ได้รับการตรวจร่างกายประจ าป ี
            1.3 แบบประเมินสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ฉบับสั้น (Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool หรือ  
T-GMHA-15) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีองค์ประกอบในการประเมิน 15 ข้อ แต่ละข้อให้
เลือกตอบ โดยมีค าตอบเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1 = ไม่เลย 2 = เล็กน้อย 3 = มาก และ 4 = 
มากที่สุด โดยมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 15-60 คะแนนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจติก าหนด ดังน้ี  
   50-60   คะแนน  หมายถึง สุขภาพจติสูงกว่าคนท่ัวไป 
  43-49   คะแนน  หมายถึง สุขภาพจติเท่ากับคนท่ัวไป 
        42   คะแนน หรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจติต่ ากว่าคนทั่วไป 
            เครื่องมือท่ี 2 เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพจากองค์ประกอบทางร่างกาย ได้แก่ น้ าหนัก สว่นสูง และค่า
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ประกอบด้วย  
            2.1 เครื่องช่ังน้ าหนักมาตรฐานในระบบดิจิทลัโดยใชเสกลเป็นกิโลกรมั  
            2.2 เครื่องวัดส่วนสูง เปน็เครื่องวัดส่วนสูงมาตรฐานโดยใช้เสกลเป็นเซ็นติเมตร 
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            ส าหรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) มีวิธีการค านวณและแปลผลค่าดัชนีมวลกายจาก
ข้อมูลน้ าหนัก และส่วนสูง ดังนี้  
        สูตรค านวณ ดัชนีมวลกาย =  น้ าหนัก (กิโลกรัม)/ ส่วนสูง (เมตร)2        
                       น้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร    หมายถึง น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
                        18.5 - 22.9  กิโลกรัม/ตารางเมตร     หมายถึง ปกติ 
                        23.0 - 24.9  กิโลกรัม/ตารางเมตร    หมายถึง ท้วม หรือน้ าหนักเกิน 
                        25.0 – 29.9 กิโลกรมั/ตารางเมตร      หมายถงึ อ้วน 
                           มากกว่า 30 กิโลกรมั/ตารางเมตร       หมายถงึ อ้วนแบบรุนแรง  
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
          2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ทดสอบความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพกับภาวะ
สุขภาพจติของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
   การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิจัยและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งถึงการ
ด าเนินการวิจัยจะเป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ไม่ระบุถึงช่ือของ
ผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมวิจัยสามารถยุติการเข้าร่วมวิจัย ณ จุดเวลาใดก็ได้โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ใดๆ ต่อผู้เข้าร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งด้วยวาจาต่อผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนการด าเนินการวิจัย และจะมีการปกปิดข้อมูลที่ได้รับ
ไว้เป็นความลับใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น   
 

ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาแบ่งน าเสนอเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายใุนสถานสงเคราะห์
คนชรา จังหวัดยะลา ภาวะสุขภาพและสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จังหวัดยะลา และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ศึกษากับภาวะสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดยะลา มรีายละเอียด 
ดังนี ้  
            1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-90 ปี มีอายุเฉลี่ย(SD) 74.5(7.4) ปี โดยมีอายุระหว่าง 

70-79 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ  ช่วงอายุระหว่าง 60-69 คิดเป็นร้อยละ 31.3 และช่วงอายุ

ระหว่าง 80-89 คิดเป็นร้อยละ 28.1 ตามล าดับ โดยครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง คิดเป็นร้อย
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ละ 50.0  ผู้สูงอายุนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.6 ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 6.3 และศาสนา

คริสต์ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ผู้สูงอายุมีสถานภาพหม้าย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.3 และมีผู้สูงอายุที่ระบุว่าไม่ได้เรียน

หนังสือมีจ านวนมากถึงร้อยละ 28.1 ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดระบุว่าตนเองไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 90.6 ส าหรับ

ภูมิล าเนาเดิม พบว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 62.5 นอกนั้นเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่

ในภูมิภาคอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งแตกต่างจาก การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (เกสร มุ้ยจีน, 

2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 71.2 และเพศชาย

ร้อยละ 28.2 อายุ อยู่ในช่วง 60-69 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 70-79 ปี และ ช่วงอายุ 

80-89 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.5 และ 14.5 ตามล าดับ สถานภาพสมรส พบกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสที่เป็นคู่

สูงสุด อันดับรองลงมาคือ สถานภาพโสด หม้ายและหย่าร้างตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 28.2, 32.5, 25.5 และ 13.7 

ส่วนระดับการศึกษาเรียงล าดับจากจ านวนร้อยละสูงสุดไปต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นระดับประถมศึกษา ระดับต่ า

กว่าประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 71.2, 11.2, 

8.0, 5.2 และ 3.7 ตามล าดับ รายได้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างไม่มีรายได้เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 33.0 

และมีรายได้เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 67.0 ดังตาราง 1 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

   ชาย 16 50.0 

  หญิง 16 50.0 

2. อายุ (ปี) ค่าเฉลี่ย(SD) = 74.5(7.4) ค่าต าสุด = 62.0 ปี ค่าสูงสุด = 87.0 ปี   

    60-69 10 31.3 

  70-79 13 40.6 

    80-89 9 28.1 

3. ศาสนา   

    พุทธ 29 90.6 

    คริสต ์ 1 3.1 

    อิสลาม 2 6.3 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพการสมรส   

    โสด 6 18.8 
    สมรส 6 18.8 
    หม้าย 9 28.1 
    หย่า 5 15.6 
    แยกกันอยู่ 6 18.8 
5. ระดับการศึกษา   

    ไม่ได้เรียน 9 28.1 

    ประถมศึกษา 12 37.5 

    มัธยมศึกษา/ปวช. 10 31.3 

    อนุปริญญา/ปวส. 1  3.1 

6. รายได ้   

    ไม่มี 29 90.6 

    มี 3 9.4 

7. ภูมิล าเนาเดมิ   
    ภาคใต้ 20 62.5 

    ภาคอื่น  12 37.5 

 
            2. ภาวะสุขภาพและภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายใุนสถานสงเคราะห์ 

            ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ พบว่า ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 53.1 มีภาวะโภชนาการปกติ 
โดยมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index-BMI) อยู่ในระดับ ปกติ  เป็นผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ร้อยละ 15.6 เป็น
โรคอ้วน ร้อยละ 12.5 และเป็นโรคอ้วนอันตราย ร้อยละ 6.3 รวมกันถึงร้อยละ 34.4 และนอกจากน้ียังพบผู้สูงอายุที่
มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 12.5 ส าหรับการมีโรคประจ าตัว พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
68.8 โรคประจ าตัวที่พบอันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง การตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้สูงอายุ พบว่ามี
ผู้สูงอายุเพียง ร้อยละ 9.4 ที่ระบุว่ามีการตรวจสุขภาพทุกปี มากกว่าครึ่งหน่ึงระบุว่ามีการตรวจบางครั้ง ร้อยละ 56.3 
และมีผู้สูงอายุถึงมากกว่าหน่ึงในสามที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย ร้อยละ 34.4 ด้านโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ แตกต่าง
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร (ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย, 2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 52.22 และมีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 47.78 ดังตาราง 2   
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ตาราง 2 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายใุนสถานสงเคราะห์ 
ภาวะสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)   

   น้อยกว่า 18.5 4 12.5 

   18.5 - 22.9   17 53.1 

   23.0 - 24.9 5 15.6 

   25.0 – 29.9 4 12.5 

   มากกว่า 30 2 6.3 

2. โรคประจ าตัว   

    ไม่มี 10 31.3 

  มี 22 68.8 

3. การตรวจสุขภาพประจ าป ี   

   ตรวจทุกป ี 3 9.4 

   ตรวจบางครั้ง 18 56.3 

   ไม่เคยตรวจเลย 11 34.4 

 ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ พบว่า คะแนนสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับ

แรก คือ รู้สึกภูมิใจในตนเอง ร้อยละ 75.0 พึงพอใจกับความสามารถของตนเอง ร้อยละ 62.5 และรู้สึกว่าชีวิตมี

ความหมาย ร้อยละ 53.1 เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่า ยังมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่มีความรู้สึกทางด้านลบ โดยเฉพาะ

ในเรื่องการมีความรู้สึกกังวลใจมากที่สุดจ านวน 5 คน ร้อยละ 15.6 รองลงมา คือ การไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก

เพื่อนหรือคนอื่น ๆ ในสังคมในยามที่ต้องการ โดยตอบว่าไม่เลยจ านวน 4 คน ร้อยละ 12.5 นอกนั้น พบว่ามีผู้สูงอายุ

อย่างน้อย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ที่รับรู้ทางด้านลบในเรื่อง การมีความรักและผูกพันต่อกันของสมาชิกในสถาน

สงเคราะห์ การมีความรู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอื่น และการมีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย 

กล่าวคือยังคงมีคุณค่าและมีประโยชน์ 

         ส่วนระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับสุขภาพจิต(SD)เท่ากับ 48.7(5.6)  โดยพบว่าผู้สูงอายุ

มากกว่าครึ่งหนึ่งมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 53.1 และมากกว่าหนึ่งในสามมีสุขภาพจิตอยู่ใน

ระดับเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 34.4 และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่ศึกษาจ านวน 4 คน ร้อยละ 12.5 มี

ระดับภาวะสุขภาพจิตต่ ากว่าคนท่ัวไป ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของผูสู้งอายุจ าแนกตามภาวะสุขภาพจติผู้สูงอาย ุ

ภาวะสุขภาพจิต ไม่เลย 

n(%) 

เล็กนอ้ย 

n(%) 

มาก 

n(%) 

มากที่สุด 

n(%) 

1. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมาย (มีคุณค่ามีประโยชน์) 2(6.3) 6(18.8) 7(21.9) 17(53.1) 

2. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข 0(0.0) 6(18.8)  10(31.3) 16(50.0) 

3. ท่านรู้สึกกังวลใจ 19(59.4) 7(21.9) 1(3.1) 5(15.6)  

4. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเขา้กับบุคคลอื่น  0(0.0) 5(15.6) 17(53.1) 10(31.3) 

5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน 0(0.0) 4(12.5) 15(46.9) 13(40.6) 

6. ท่านเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ท่านสามารถแก้ไข

ได ้

1(3.1) 4(12.5) 14(43.8) 13(40.6) 

7. ท่านสามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาทีย่ากจะ 

   แก้ไข (เมื่อมีปัญหา)   

1(3.1) 5(15.6) 14(43.8) 12(37.5) 

8. ท่านรู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอ่ืน 2(6.3) 2(6.3) 13(40.6) 15(46.9) 

9. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 1(3.1) 2(6.3) 12(37.5) 17(53.1) 

10. ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง 1(3.1) 1(3.1) 10(31.3) 20(62.5) 

11. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง  0(0.0) 1(3.1) 7(21.9) 24(75.0) 

12. ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ในสงัคมคอยช่วยเหลือท่าน

เมื่อท่านต้องการ 

4(12.5) 6(18.8) 14(43.8) 8(25.0) 

13. สมาชิกในสถานสงเคราะหม์ีความรักและผูกพันต่อกัน 2(6.3) 5(15.6) 15(46.9) 10(31.3) 

14. ถ้าท่านป่วยท่านมั่นใจว่าสถานสงเคราะห์แห่งนี้จะดูแล

ท่านเป็นอย่างด ี

1(3.1) 5(15.6) 16(50.0) 10(31.3) 

15. สมาชิกในสถานสงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือท่าน 0(0.0) 2(6.3) 20(62.5) 10(31.3) 

ระดับสุขภาพจิต  n(%)   

   ต่ ากว่าคนท่ัวไป (0-42 คะแนน)  4(12.5)   

   เท่ากับคนทั่วไป (43-49 คะแนน)  11(34.4)   

   ดีกว่าคนท่ัวไป (50-60 คะแนน)  17(53.1)   

   ค่าเฉลี่ย(SD)= 48.7 (5.6),        
   คะแนนต่ าสุด = 32, คะแนนสูงสุด = 57) 
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  3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
               ปัจจัยที่มึความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 

ส่วน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสุขภาพจิต และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสขุภาพกับระดบั

สุขภาพจิต 

     3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  

           ผลการศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถาน

สงเคราะห์ พบว่า ระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามช่วงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% (2 = 7.924, df = 4, p<.05) จากข้อมูลสนับสนุนพบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 60-69 ปีมีสัดส่วนของผู้

มีสุขภาพจิตที่สูงกว่าคนท่ัวไป ร้อยละ 60.0 มากกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 46.2 และผู้สูงอายุในกลุ่ม

อายุ 80-89 ปี ร้อยละ 55.6 ระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้แตกต่างกันไปตามเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับความเช่ือมั่น 95% (2 = 0.153, df = 2, p<.05) ผู้สูงอายุเพศหญิง มีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตที่สูงกว่าคน

ทั่วไป ร้อยละ 56.2 มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 50.0 ระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตาม

ภูมิล าเนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (2 = 0.371, df = 2, p<.05) ผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนา

ภาคอื่นๆ มีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตที่สูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 58.3 มากกว่าผู้สูงอายุมีภูมิล าเนาภาคใต้ มีสัดส่วน

ของผู้มีสุขภาพจิตที่สูงกว่าคนท่ัวไป ร้อยละ 50.0  และพบว่าระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามการมี

รายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (2 = 0.529, df = 2, p<.05) ผู้สูงอายุที่มีรายได้ มี

สัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตที่สูงกว่าคนท่ัวไป ร้อยละ 66.7 มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ มีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตที่

สูงกว่าคนท่ัวไป ร้อยละ 51.7 

  ผลการทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างระดับสุขภาพจิตกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ โดยใช้ไคส

แควร์ (Chi-square test) พบว่า  

  1. ปัจจัยด้านเพศ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.928)  

 2. ปัจจัยด้านอายุ พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.094)  

 3. ปัจจัยด้านศาสนา พบว่า ศาสนาไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             

(p = 0.445)  

 4. ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.184)  

 5. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.640)  
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 6. ปัจจัยด้านภูมิล าเนา พบว่า ภูมิล าเนาไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         

(p = 0.831)  

 7. ปัจจัยด้านการมีรายได้ พบว่า การมีรายได้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ    (p = 0.768) ดังตาราง 4 

ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  

ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับสุขภาพจติเมื่อเทยีบกับคนปกติ รวม 

n(%) 

df 2  p 

ต่ ากว่า 

n(%)  

เท่ากัน 

n(%) 

สูงกว่า 

n(%) 

 1. เพศ        

    - ชาย  2(12.5) 6(37.5) 8(50.0) 16(100.0) 2 0.153 0.928 

    - หญิง 2(12.5) 5(31.2) 9(56.2) 16(100.0)    

2. กลุ่มอายุ (ปี)        

     - 60-69 1(10.0) 3(30.0) 6(60.0) 10(100.0) 4 7.924 0.094 

     - 70-79 0(0.0) 7(53.8) 6(46.2) 13(100.0)    

     - 80-89 3(33.3) 1(11.1) 5(55.6) 9(100.0)    

3. ศาสนา        
    - พุทธ  4(13.8) 10(34.5) 15(51.7) 29(100.0) 4 3.723 0.445 

    - ศาสนาอ่ืนๆ (คริสต์และอิสลาม) 0(0.0) 1(100.0) 2(100.0) (100.0)    

4. สถานภาพสมรส        
    - โสด 1(16.7) 2(33.3) 3(50.0) 6(100.0) 8 11.316 0.184 

    - สมรส 1(16.7) 0(0.0) 5(83.3) 6(100.0)    

    - หม้าย 0(0.0) 5(55.6) 4(44.4) 9(100.0)    

    - หย่า 0(0.0) 1(20.0) 4(80.0) 5(100.0)    

    - แยกกันอยู่ 2(33.3) 3(50.0) 1(16.7) 6(100.0)    

5. ระดับการศึกษา        
    - ไม่ได้รับการศึกษา 0(0.0) 4(44.4) 5(55.6) 9(100.0) 6 4.272† 0.640 

    - ประถมศึกษา 3(25.0) 3(25.0) 6(50.0) 12(100.0)    

    - มัธยมศึกษา/ปวช. 1(10.0) 4(40.0) 5(50.0) 10(100.0)    

    - อนุปริญญา/ปวส. 0(0.0) 0(0.0) 1(100.0) 1(100.0)    
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ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับสุขภาพจติเมื่อเทยีบกับคนปกติ รวม 

n(%) 

df 2  p 

ต่ ากว่า 

n(%)  

เท่ากัน 

n(%) 

สูงกว่า 

n(%) 

6. ภูมิล าเนา        
    - ภาคใต้  3(15.0) 7(35.0) 10(50.0) 20(100.0) 2 0.371† 0.831 

    - ภาคอื่นๆ 1(8.3) 4(33.3) 7(58.3) 12(100.0)    

7. การมีรายได ้        

    - ไม่มี 4(13.8) 10(34.5) 15(51.7) 29(100.0) 2 0.529† 0.768 

    - มี 0(0.0) 1(33.3) 2(66.7) 3(100.0)    
     *p0.05, †Fisher’s Exact Test 

 

    3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะสุขภาพกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 

  ผลการทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างระดับสุขภาพจิตกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาน

สงเคราะห์พบว่า 

 1. ปัจจัยด้านค่าดัชนีมวลกาย พบว่า ค่าดัชนีมวลกายไม่มคีวามสัมพนัธ์ต่อระดับสุขภาพจติ อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.686)  

 2. ปัจจัยด้านโรคประจ าตัว พบว่า โรคประจ าตัวไม่มคีวามสมัพันธ์ตอ่ระดับสุขภาพจิต อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ (p = 0.533)  

 3. ปัจจัยด้านการตรวจรา่งกายประจ าปี พบว่า การตรวจร่างกายประจ าปีไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดบั

สุขภาพจิต อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p = 0.330)  ดังตาราง 5 

 ตาราง 5 ความสมัพันธ์ระหวา่งปัจจัยด้านภาวะสุขภาพกับสุขภาพจติของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  

ภาวะสุขภาพ ระดับสุขภาพจติเมื่อเทยีบกับคน

ปกติ 

รวม 

n(%) 

df 2  p 

ต่ ากว่า 

n(%)  

เท่ากัน 

n(%) 

สูงกว่า 

n(%) 

 1. ค่าดัชนีมวลกาย        

    ไม่ปกติ (ต่ ากว่าและสูงกว่าปกติ) 2(13.3) 4(26.7) 9(60.0) 15(100.0) 2 0.755† 0.686 

    ปกติ (18.5.-22.9 กิโลกรัม/ตร.เมตร) 2(11.8) 7(41.2) 8(47.1) 17(100.0)    
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ภาวะสุขภาพ ระดับสุขภาพจติเมื่อเทยีบกับคน

ปกติ 

รวม 

n(%) 

df 2  p 

ต่ ากว่า 

n(%)  

เท่ากัน 

n(%) 

สูงกว่า 

n(%) 

2. โรคประจ าตัว        

    ไม่มี 2(20.0) 4(40.0) 4(40.0) 10(100.0) 2 1.260† 0.533 

    มี 2(9.1) 7(31.8) 13(59.1) 22(100.0)    

3. การตรวจสุขภาพประจ าป ี        

    ตรวจเป็นประจ าทุกปี 1(9.1) 3(27.3) 7(63.6) 11(100.0) 4 4.607† 0.330 

    ตรวจเป็นบางครั้งและไมเ่คยตรวจ 3(14.33) 8(38.1) 10(47.6) 21(100.0)    

*p0.05, †Fisher’s Exact Test 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะ

สุขภาพจิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธก์ับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา โดย

ใช้แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool หรือ T-GMHA-

15) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คะแนนสุขภาพจิตสูงสุด คือ ผู้สูงอายุรู้สึกภูมิใจ         

ในตนเอง โดยตอบมากท่ีสุด ร้อยละ 75.0 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ

ชายแดนใต้ (อุบลทิพย์ ไชยแสง, 2561) พบว่า ผู้สูงอายุมีการยอมรับตนเอง มากที่สุด  และระดับสุขภาพจิตของ

ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 53.1 ระดับสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 34.4 และ

ระดับสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไปร้อยละ 12.5 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับสุขภาพจิตเท่ากับ 48.72 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 5.584 สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย (รักษพล  

สนิทยา, 2555) พบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตดีเป็นสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 46.06 และสอดคล้องกับการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (เกสร มุ้ยจีน, 2558) พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสุขภาพจิตเท่ากับ 43.48 ซึ่งแปล

ผลอยู่ในเกณฑ์สุขภาพจิตเท่ากับคนท่ัวไป  

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลา การ

ทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ พบว่า 

ระดับสุขภาพจิตของกลุ่มช่วงอายุ 60-69 ปี อยู่ในระดับดีกว่ากลุ่มช่วงอายุ 70 – 79 และกลุ่มช่วงอายุ 80-89 ซึ่ง
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สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องการดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย (พิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว และรติพร 

ถึงฝั่ง, 2559) พบว่า ระดับความสุขของผู้สูงอายุไทยในกลุ่มช่วงอายุ 60 – 69 ปีมีค่าเฉลี่ยดีกว่า กลุ่มช่วงอายุ 70 – 

79 ปีและ 80 ปีขึ้นไป ส าหรับด้านภูมิล าเนา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาในภาคอื่นๆ  มีระดับสุขภาพจิตดีกว่า

ผู้สูงอายทุี่มีภูมิล าเนาในภาคใต้ ร้อยละ 58.3 และร้อยละ 50.0 ตามล าดับ  

  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา และการมีรายได้ 

และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (เกสร มุ้ยจีน, 2558)  พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ

สมรสส่งผลให้ระดับสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านรายได้ส่งผลให้

ระดับสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้น Pearl S. (1985) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ: การใช้บริการสุขภาพและบริการสุขภาพจิต พบว่า ภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ดีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ และ Trollor (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความชุกของความผิดปกติทาง

จิตในผู้สูงอายุในออสเตรเลีย พบว่า การมีอายุท่ีมากขึ้นและไม่เคยแต่งงานมีผลท าให้ปัญหาทางอารมณ์ลดน้อยลง  

ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติการ ควรให้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุท่ีครอบคลุม

ทั้งด้านร่างกายและด้านจติใจ เนื่องจากมีผู้สูงอายุท่ีมโีรคประจ าตัวคอ่นข้างสูง คือ ร้อยละ 68.8 ควรสง่เสริม

กิจกรรมนันทนาการหรือจติบ าบัดแก่ผู้สูงอายุท่ีมีคะแนนระดับสุขภาพจิตต่ ากว่าคนท่ัวไป และส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีมี

ความสามารถดา้นต่างๆ ได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผูสู้งอายุมีบทบาททางสังคมและเป็นท่ียอมรับมากขึ้น  

       2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครั้งต่อไป ผู้วจิัยควรศึกษาเพิ่มเติมด้านระยะเวลาที่เข้าพักอาศัยของ

ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหฯ์ ซึ่งคาดว่าจะมคีวามสมัพันธ์กับภาวะสขุภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะหฯ์ 

  3. การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตควรเน้นในกลุ่มผู้สูงอายเุพศชาย และผูสู้งอายุในกลุม่อายุ 70-79 

ปี เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้มสีุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติและต่ ากว่าคนปกติมากกว่ากลุม่อื่นๆ โดยควรเน้นเรื่อง การ

จัดการความเครียด การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยกันเอง และผูสู้งอายุกลุม่นี้ควรจะได้รับการสรา้งเสริม

ภาวะโภชนาการเป็นการเร่งด่วน 
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การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวา 

Development of a Optimal Fuel Briquette Production Process From Water Hyacinth 

อดุลยส์มาน สุขแก้ว1*, อาอีซะห์ แกแซแอ2 ,มูฮ ามดัคอยรี หะยีบากา1, , ฟาอิซ อีแต2 

Adulsman Sukkaew1*,  Aresah Kaesaeear2, Muhammadkhoiree Hayeebaka1, , Faiz Etae2 

บทคัดย่อ  
            วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการน าผักตบชวามาผ่านกระบวนการแปร
สภาพด้วยวิธีการเผาไหม้ แล้วขึ้นรูปเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่งโดยใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสานในอัตราส่วนของ
ผักตบชวาต่อแป้งมันส าปะหลังเท่ากับ 10:1, 5:1 และ 3:1 ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่าการใช้อัตราส่วนที่  5:1 
เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด โดยวัสดุสามารถยึดเกาะได้ดีเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่นๆ จากนั้นน าเช้ือเพลิงที่
คัดเลือกได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน ASTM  D3286 พบว่าแท่งเชื้อเพลิงท่ีได้จากผักตบชวา
มีค่าความร้อนอยู่ในช่วงระหว่าง  4,475.87 -5,326.79 kcal/kg และมีปริมาณความช้ืน ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณสาร
ระเหย  และคาร์บอนคงตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.25-2.34, 2.13-4.57, 75.86-87.90  และ 4.78-13.55 ตามล าดับ 
เพราะฉนั้นการใช้ผักตบชวาจึงมีศักยภาพท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่งสู่การเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนในอนาคตได้  
ค าส าคัญ: เชื้อเพลิงอัดแท่ง, ผักตบชวา, การเผาไหม้ 

Abstract  
           The objective of this research was to study the optimum ratio of water hyacinth processing 
through the combustion process. Then forming was compressed fuel rod using tapioca starch as a 
binder, In the ratio of water hyacinth to cassava flour 10:1, 5:1 and 3:1 respectively.  It was found 
that the ratio of 5:  1 gave the best results in providing briquette fuel with the best adhesion 
compared to other ratios. After that, the selected fuels were analyzed for fuel properties according 
to ASTM  D3286 standards. It was found that the fuel briquette production from the water hyacinth 
had the heat values in the range of 4,475.87 to 5,326.79 Kcal/kg and the moisture content, Ashes 
content, volatile substances and carbon remained stable content range were 1.25-2.34, 2.13-4.57, 
75.86-87.90 and 4.78-13.55 percentage, respectively. The study found that the water hyacinth has 
sufficient potential to be used as a briquette fuel to become a renewable energy in the future.  
Keywords: Fuel Briquette, Water Hyacinth, Combustion  
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บทน า  
           พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ในประเทศไทยมีอัตรา
การใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในความจ าเป็นของพลังงานต้องมีแหล่งทรัพยากรพลังงานที่เพียงพอกับ
ความต้องการ หนึ่งในแหล่งทรัพยากรพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานกลุ่มชีวมวลกลุ่มฟืนและแกลบ มีอัตรา
อัตราการประยุกต์ใช้สูงถึงร้อยละ 10.1 ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด การใช้เชื้อเพลิงประเภทฟืนไม้
เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้ นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง
ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ีดินทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทนเพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว แหล่งพลังงานทดแทนท่ีหาได้ง่ายและมีศักยภาพสูงในประเทศไทย คือ พลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลสามารถช่วยลดการใช้
เช้ือเพลิงฟืนไม้ได้และยังช่วยแก้ปัญหาการก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้ การใช้พลังงานจากชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เนื่องจาก
ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  สุ ท ธิ ต ล อ ด วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต  มี ค่ า เ ท่ า กั บ ศู น ย์   
ชีวมวลจึงเป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็น
พลังงานที่นิยมรูปแบบหนึ่ง คือ การอัดขึ้นรูปเป็นแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นวิธีที่มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและสามารถ
ท าได้ง่ายในชุมชน ได้เช้ือเพลิงที่จุดติดไฟท าได้ง่ายกว่าฟืนและถ่านและยังเป็นพลังงานสะอาด ได้มีการวิจัยทดลอง
น าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เช่น เปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด 
ขี้เถ้าแกลบผสมผักตบชวาและกะลามะพร้าว (Ku Ahmad, et al., 2019) ซึ่งเช้ือเพลิงที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้มี
สมบัติสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนฟืนไม้ได้เป็นอย่างดี ผักตบชวาเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีปริมาณมาก โดยปัจจุบัน
วิธีการจัดการผักตบชวาสามารถท าได้โดยการน าไปใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงโค แพะ ไก่ และเป็ด และแปรรูปเป็น
พลังงานได้จากการอัดขึ้นรูปเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล แล้วศึกษาความเป็นไปได้ในการน าวัชพืชผลิตถ่านเชื้อเพลิง ศึกษา
คุณสมบัติและองค์ประกอบของถ่านอัดแท่งผักตบชวา ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวา โดยท าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในสภาวะต่างๆระหว่างผักตบชวา
ที่ผ่านการเผาไหม้กับแป้งที่เป็นตัวผสาน แล้วท าการวิเคราะห์ปริมาณความร้อน ปริมาณความช้ืน ปริมาณขี้เถ้า 
ปริมาณสารระเหย  และคาร์บอนคงตัวอยู่ เพื่อสามารถเป็นใช้ทดแทนเช้ือเพลิงทดแทนกลุ่มเช้ือเพลิงพลังงาน
ประเภทอ่ืนๆ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิเคราะห์วัตถดุิบที่ใช้ในการอัดแท่งเชื้อเพลิง 

 การอัดแท่งเชื้อเพลิงในงานวิจัยนี้ใช้วิธีอัดขึ้นรูป โดยใช้น้ าแป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสาน  เนื่องจากแป้ง

มันส าปะหลังเป็นตัวประสานท่ีสามารถยึดเกาะวัสดุให้เป็นเนื้อเดียวและเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพได้วัตถุดิบที่ใช้ใน

การอัดแท่งเชื้อเพลิงได้แก่ ผักตบชวาบดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเช้ือเพลิง และแป้งมันส าปะหลังซึ่งท าหน้าที่เป็นตัว

ประสาน โดยวัดค่าความร้อนของวัตถุดิบตามมาตรฐาน ASTM  D3286 (Ajimotokan, et al., 2019)  
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การอัดแท่งเชื้อเพลิง 

น าผักตบชวาจากสวนของเกษตรกรที่เหลือท้ิงมาผึ่งแดดประมาณ  3-5 วัน ให้แห้ง จากนั้นน ามาเข้าเครื่อง

ย่อยผ่านตะแกรงขนาด 1.8 มิลลิเมตร และเก็บผักตบชวาที่ย่อยบรรจุใส่ภาชนะบรรจุตัวอย่าง  ส่วนการเตรียมตัว

ประสานน้ าแป้งมันส าปะหลัง โดยการเตรียมแป้งมันส าปะหลังและน้ าในสัดส่วน แป้งมันส าปะหลัง  80 กรัม ต่อน้ า 1 

ลิตร มาให้ความร้อน และกวนจนมีลักษณะเหนียวข้นเป็นแป้งเปียก แล้วทดลองอัดแท่งเชื้อเพลิงโดยใช้อตัราสว่นผสม

ผักตบชวาบดตากแห้งต่อน้ าแป้งมันส าปะหลังในอัตราส่วนผักตบชวากับแป้งมันส าปะหลัง 10:1, 5:1 และ 3:1 

ตามล าดับ 

 น าผักตบชวาผสมน้ าแป้งมันส าปะหลังที่เตรียมไว้ด้วยอัตราส่วนต่างๆ ไปอัดแท่งเชื้อเพลิงอัดแทง่ใหอ้ยูใ๋นรปู

ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้วน าไปผึ่งแดดเพื่อลดความช้ืนและท าให้เชื้อเพลิง

ประสานกัน โดยวางบนพ้ืนปูนซีเมนต์กลางแจ้งเพื่อรับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ใช้เวลาผึ่งแดดประมาณ 5-7 

วัน และอบต่อที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีน้ าหลักคงที่ (Mendoza Martinez, et al., 2019) 

การวิเคราะหค์วามเหมาะสมทางเทคนิคของการผลติแท่งเชื้อเพลิง 

การวิเคราะห์สมบัติด้านเช้ือเพลิงของแท่งเช้ือเพลิงน าเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไปวิเคราะห์หาสมบัติด้าน

เชื้อเพลิง โดยวิเคราะห์ค่าความร้อน ท าการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM  D3286 ปริมาณความชื้นวิเคราะห์ตาม

วิธีมาตรฐาน ASTM  D3173 ปริมาณเถ้าวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM  D3174 ปริมาณสารระเหยวิเคราะห์

ตามมาตรฐาน ASTM  D3175 และคาร์บอนคงตัว วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D3176 (Navalta, et al., 2019 

; Song, et al., 2019 ; Wang, et al., 2019) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบในการอัดแท่งเช้ือเพลิง พบว่าค่าความร้อนของผักตบชวาบด น้ า และแป้งมัน

ส าปะหลังที่วัดตามมาตรฐาน ASTM  D3286 เท่ากับ 4,475.87 -5,326.79 kcal/kg ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ

ด้านเช้ือเพลิงของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวา พบว่า ค่าความร้อนของแท่งเช้ือเพลิงที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 

4,117-4,426 cal/g เมื่อพิจารณาค่าความร้อนจะพบว่าค่าความร้อนของแท่งเช้ือเพลิงในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ มีค่า

ใกล้เคียงกัน ไม่มีแนวโน้มระหว่างอัตราส่วนผสมอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของผักตบชวาและแป้งมัน

ส าปะหลังในแท่งเช้ือเพลิงแห้ง จะพบว่าปริมาณแป้งมันส าปะหลังในแท่งเช้ือเพลิงที่ตากแห้งแล้วมีสัดส่วนเพียง

ประมาณ 3-15 % โดยน้ าหนัก  

 ผลการอัดแท่งเชื้อเพลิง 

      เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถอัดขึ้นรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้ทุกอัตราส่วนผสม จากการตรวจสอบด้วยสายตา พบว่า

แท่งเช้ือเพลิงที่ได้มีความแน่นและสามารถคงรูปได้ดีตั้งแต่อัตราส่วนผสมผักตบชวา: แป้งมันส าปะหลัง เท่ากับ 5 :1 
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โดยความเหนียวจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ าแป้งมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อน าไปผึ่งแดดแล้ว แท่งเชื้อเพลิง

ที่ได้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันทุกอัตราส่วน เมื่อทดลองบีบด้วยมือจะไม่กะเทาะแตกออกจากกัน ตัวอย่างแท่ง

เชื้อเพลิงแสดงอยู่ในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากผักตบชวา 

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคของการผลติแท่งเชื้อเพลิง  

     ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของแท่งเชื้อเพลงิจากถ่านผักตบชวาบดกับแป้งมันส าปะหลัง 

   องค์ประกอบของเชื้อเพลิง อัตราส่วนท่ี1 

10:1 

อัตราส่วนท่ี 2 

5:1 

อัตราส่วนท่ี 3 

3:1 

ปริมาณค่าความชื้น (%) 2.34 1.34 1.25 

ปริมาณค่าขี้เถ้า (%) 2.31 3.45 4.57 

ปริมาณสารระเหย (%) 75.86 87.90 79.63 

ปริมาณคาร์บอนคงตัว (%) 4.78 13.55 10.75 

จากตารางที่ 1 จะพบว่าค่าความช้ืน ค่าขี้เถ้า ค่าสารระเหย และค่าคาร์บอนคงตัวของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล

ที่อัตราส่วนการผสมต่าง ๆ มีค่าอยู่ในช่วง 3 ร้อยละ 1.25-2.34, 2.13-4.57, 75.86-87.90  และ 4.78-13.55 

ตามล าดับ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการต้มน้ าของเช้ือเพลิงอัดแท่ง พบว่า

เชื้อเพลิงอัดแท่งสามารถจุดติดไฟได้ง่ายโดยสัดส่วนติดไฟอยู่ระหว่าง 50.5-78.2 นาที ระยะเวลาที่มีกลิ่นและควันอยู่

ในช่วงเวลาประมาณ 2-5 นาทีแรกของการเผาไหม้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการน าผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งโดยวิธีการอัด โดยใช้น้ าและแป้งมัน

ส าปะหลังเป็นตัวประสาน พบว่าประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจาก
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ผักตบชวา โดยใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดจากผักตบชวาต่อแป้งมันส าปะหลังเท่ากับ 5:1  มีค่าความร้อน 

5,326.79 kcal/kg  ปริมาณความชื้น 1.34 ปริมาณขี้เถ้า 3.45 ปริมาณสารระเหย 87.90 และมีปริมาณคาร์บอนคง

ตัว 13.55 ร้อยละโดยน้ าหนัก  

กิตติกรรมประกาศ  

 ในงานวิจัยนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

ที่คอยอบรมสั่งสอน ช้ีแนะ แนวทางในการท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนคอยช่วยเหลือทางด้านวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้  นอกจากนี้ทางผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ หลักสูตรเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีได้อ านวยความสะดวกใน

เรื่องสถานท่ีส าหรับด าเนินงานวิจัย  

เอกสารอ้างอิง  
Ajimotokan, H. A., Ehindero, A. O., Ajao, K. S., Adeleke, A. A., Ikubanni, P. P., & Shuaib-Babata, Y. L. 

( 2019) .  Combustion characteristics of fuel briquettes made from charcoal particles and 

sawdust agglomerates. Scientific African, 6, e00202.  

Ku Ahmad, K. Z., Sazali, K., & Kamarolzaman, A. A. (2018). Characterization of fuel briquettes from 

banana tree waste. Materials Today: Proceedings, 5(10, Part 2), 21744-21752.  

Mendoza Martinez, C. L., Sermyagina, E., de Cassia Oliveira Carneiro, A., Vakkilainen, E., & Cardoso, 

M. (2018). Production and characterization of coffee-pine wood residue briquettes as an 

alternative fuel for local firing systems in Brazil. Biomass and Bioenergy, 123, 70-77.  

Navalta, C. J. L. G., Banaag, K. G. C., Raboy, V. A. O., Go, A. W., Cabatingan, L. K., & Ju, Y.-H. (2020). 

Solid fuel from Co-briquetting of sugarcane bagasse and rice bran. Renewable Energy, 147, 

1941-1958.  

Song, X. , Zhang, S. , Wu, Y. , & Cao, Z.  (2019) .  Investigation on the properties of the bio-briquette 

fuel prepared from hydrothermal pretreated cotton stalk and wood sawdust. Renewable 

Energy.  

Wang, T. , Li, Y. , Zhi, D. , Lin, Y. , He, K. , Liu, B. , & Mao, H.  ( 2019) .  Assessment of combustion and 

emission behavior of corn straw biochar briquette fuels under different temperatures. 

Journal of Environmental Management, 250, 109399.  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
196 

 
 

การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดขนุนและผงซังขนุนในไอศกรีมและโคนไอศกรีม 

Utilization of Jackfruit Seeds Flour and Jackfruit Pulp Powder in Ice Cream and 
Ice Cream Cone 

นพดล ไชยเซ่ง2, เกษศิลป์  ด าม2ี , จุฑามาศ โพธ์ิสสีด2 , และ สรุีย์พร กังสนันท์1* 

Noppadon Chaiseng2, Ketsin Dammee2, Jutamas Phoseesod2, and Sureeporn Kangsanant1* 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมผงซังขนุนในไอศกรีมและโคนไอศกรีม และทดแทนแป้งสาลี

ด้วยแป้งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม รวมถึงการศึกษาต้นทุนในการผลิต โดยในการวิจัยมีศึกษาการเสริมผง

ซังขนุนในไอศกรีมที่ระดับร้อยละ 2 4 6 และ 8 ส่วนในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมศึกษาศึกษาการเสริมผงซังขนุนที่

ระดับร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 และการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนที่ระดับร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 

จากนั้นทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการ 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อ

สัมผัส และความชอบรวม ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการเสริมผงซังขนุนที่เหมาะสมในไอศกรีมคือระดับร้อยละ 2 

การทดแทนแป้งเมล็ดขนุนในโคนไอศกรีม พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงที่สุดที่ระดับการทดแทนร้อยละ 50 

(p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการทดแทนอ่ืน นอกจากน้ีการเสริมผงซังขนุนในโคนไอศกรีม พบว่า ปริมาณการ

เสริมซังขนุนในโคนไอศกรีมที่ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดที่ระดับร้อยละ 2 ต้นทุนในการผลิตไอศกรีมเสริม

ซังขนุนมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 2.2 บาทต่อก้อน และโคนไอศกรีมที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุน ร้อยละ 

50 และเสริมซังขนุนร้อยละ 2 มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 1.7 บาทต่อโคน 

ค าส าคัญ: เมล็ดขนุน, ซังขนุน, ไอศกรีม, โคนไอศกรีม 
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Abstract  

This research objected to study the supplementation of in jackfruit pulp powder ice cream, 

jackfruit seed flour in ice cream cones and production cost. In the research, jackfruit pulb powder 

was studied in ice cream at a levels 2, 4, 6 and 8 percent.  In the ice cream cone product, the 

studies of the supplementation of jackfruit pulb powder at the levels of 2, 4, 6, 8 and 10 and 

substitution of wheat flour with jackfruit seed flour at the levels of 10, 20, 30, 40 and 50 percent. 

A 9- point hedonic scale was used for overall liking test on appearance, color, taste, texture and 

overall acceptability.  The results showed that the optimum amount of jackfruit pulb powder 

supplemented in ice cream was two percent.  The ice cream cone supplemented with jackfruit 

seed flour at 50 percent received non significantly acceptant score compeared to other levels 

(p>0.05) and the optimum amount of jackfruit pulb powder supplemented in ice cream cone was 

2 percent. The ice cream with 2 percent jackfruit pulb powder had production cost of 2.2 baht per 

scoop and ice cream cone with 50% jackfruit seed flour and 2% jackfruit ice cream has a production 

cost of 1.7 baht per cone. 

Keywords: Jackfruit seed, Jackfruit pulp powder, Ice cream, Ice cream cone  

บทน า  
ไอศกรีม (ice cream) เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ประกอบด้วยครีม นม น้ าตาล สารที่ให้กลิ่นรส เจลาตินหรือสาร

ที่ท าให้คงตัวและอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งอาจใช้ไข่แดงและเติมหางนมผงลงไป น าส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันแล้วจึงน าไป

ปั่นที่อุณหภูมิต่ า (รัชนี ตันฑะพานิชกุล, 2542) ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคไอศกรีมนั้นเป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลาย ไอศกรีมเป็นของหวานชนิดหนึ่งที่มีกลิ่น รสชาติ และสีสันให้เลือกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย และโดยการบริโภคไอศกรีมนิยมการรับประทานควบคู่กับโคนไอศกรีม โดยโคน

ไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแครกเกอร์ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนมปังกรอบ มี

ลักษณะเนื้อกรอบ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมีหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพในการบริโภคไอศกรีม 

จึงได้มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ได้ศึกษาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพ โดยการน าวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรมา

เป็นส่วนผสม เช่น มะขาม ขิง เสาวรส เป็นต้น (นันทพร  อัคนิจ, 2554) เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายและเพิ่ม

ประโยชน์ให้แก่ไอศกรีมผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะน าเมล็ดขนุนและซังขนุนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่นิยมรับประทานแต่ยังคงมี

คุณค่าทางโภชนาการอยู่มาก โดยแป้งเมล็ดขนุนมีปริมาณใยอาหารสูง (ภัศรา ก๋งอุบล และสุชานุช ดีจริง, 2557) 
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นอกจากน้ีซังขนุนเป็นส่วนท่ีอุดมไปด้วยใยอาหาร โดยมีปริมาณใยอาหาร 7.51 กรัมต่อซังขนุนแห้ง 100 กรัม  (สุภิญ

ยาฐ์ ชินชัย, 2536)  

ขนุน  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีกลิ่นและ
รสชาติเฉพาะตัว ภายในผลขนุนประกอบไปด้วยส่วนของเนื้อขนุน เมล็ดขนุน และซังขนุน ขนุนสุกมีกลิ่นรสเฉพาะตัว
ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหอมหวาน มีใยอาหารเมื่อรับประทานจะช่วยระบาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมรับประทาน
เนื้อขนุนสด ส่วนที่ไม่นิยทรับประทานได้แก่ ส่วนของเมล็ดและซังขนุน ซึ่งยังคงคุณค่าทางโภชนาการแต่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์น้อย เมล็ดขนุนมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นแหล่งพลังงานท่ีดี เมล็ดขนุน 100 กรัม ให้พลังงาน 
153 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 5.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 32.2 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม (สุภาภรณ์ ปิติพร, 2562) และซังขนุน 
มีลักษณะเป็นเส้นใย มีกลิ่นหอม รสหวาน  โดยซังขนุน 100 กรัม ให้พลังงาน 122 แคลอรี่  โปรตีน 1.40 กรัม  
คาร์โบไฮเดรต 29.20 กรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 13 กรัม เบต้าแคโรทีน 13 กรัม (จันทนา ขัดเต๋า 
พรพรรณ ไตรปิ่นเพชร และกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, 2554) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเมล็ดขนุนและซังขนุนมาใช้
ประโยชน์โดยเตรียมเมล็ดขนุนในรูปแบบของแป้งและเตรียมซังขนุนในรูปแบบของผงซังขนุน โดยศึกษาทดแทนแป้ง
สาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนและการเสริมผงซังขนุนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
เมล็ดขนุนและซังขนุน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ และยังสามารถเป็นแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากเมล็ดขนุนและซังขนุนในผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.การเตรียมซังขนุน 

น าซังขนุนมาล้างท าความสะอาด ล้างแล้วพักไว้ใหส้ะเด็ดน้ า ปั่นซังขนุนกับน้ าในสัดส่วน 1:1 แล้วน าไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 14 ช่ัวโมงด้วยตู้อบแห้งแบบลมร้อน หลังจากนั้นบดใหล้ะเอียดอีก
ครั้งด้วยเครื่องบดอาหาร และร่อนผ่านตระแกรง 100 เมซ เก็บรักษาในภาชนะท่ีแห้งและปิดสนิท  

2.การเตรียมแป้งเมล็ดขนุน 
น าเมล็ดขนุนมาล้างท าความสะอาด ต้มในน้ าเดือด ในอัตราส่วนเมล็ดขนุน 1 กิโลกรัมต่อน้ า 4 ลิตร เป็น

ระยะเวลา 30 นาที ลอกเปลือกหุ้มเมล็ดสีขาวครีมและสีน้ าตาลออกจนหมด ล้างน้ า หั่นเป็นแผ่นปนาประมาณ 1 
มม. และน าไปอบแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง น ามาบด
ด้วยเครื่องบดแล้วร่อนด้วยตะแกรง 100 เมซ เก็บรักษาในภาชนะปิดสนิทและแห้ง 

3. ศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

น าซังขนุนมาเป็นส่วนผสมของการผลิตไอศกรีม โดยน าผงซังขนุนมาเสริมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ระดับร้อย

ละ 2, 4, 6 และ 8 ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมด และทดสอบการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส ลักษณะปรากฏ สี 

กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความเนียนของไอศกรีม) และความชอบรวม โดยผู้ประเมินเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 30 คน ใช้วิธี  9-point hedonic scale  ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่

ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุดเพื่อท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป 
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4. ศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม 

น าซังขนุนที่ได้จากการผลิตผงซังขนุนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตโคน โดยน าผงซังขนุนมาเสริมใน

ผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมที่คัดเลือกได้จากข้อท่ี4 ที่มีปริมาณ 2, 4, 6, 8 และ 10 ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมด  ทดสอบ

การยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ โดยผู้ประเมิน

ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการใช้ คะแนนความชอบ 9-point hedonic 

scale  ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุดเพื่อท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป 

5. ศึกษาปริมาณการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม 

 น าแป้งเมล็ดขนุนที่มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม โดยทดแทนแป้งเมล็ดขนุนในโคน

ไอศกรีม ที่มีปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ของปริมาณแป้งสาลีทั้งหมด และทดสอบการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความกรอบ) และความชอบ โดยผู้ประเมินที่

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการใช้ คะแนนความชอบ 9 -point hedonic 

scale  ท าการคัดเลือกระดับการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนที่ผู้บริโภคได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุดเพื่อท าการ

ทดลองในขั้นตอนต่อไป 

6. ศึกษาต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม 

น าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากเมล็ดขนุนและซังขนุนมาค านวณหาต้นทุน ตามวิธีการ 

(ลักขณา  ตันเจริญ, 2533) มีสูตรโดยทั่วไป คือ  

ต้นทุนการผลิต =  วัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

7. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้ด้วยวิธี ANOVA ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1.ศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
การศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม โดยศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนที่

ระดับร้อยละ 2, 4, 6, และ 10  ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนการยอมรับ 9 ระดับ  

(9-point hedonic scale) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณซังขนุนเพิ่มขึ้นผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับด้าน

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
200 

 
 

โดยผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับระดับการทดแทนซังขนุนที่ระดับร้อยละ 2 สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณซังขนุนในไอศกรีมท าให้ไอศกรีมมีรสชาติที่เปรี้ยวมากขึ้น ท้ังนี้การเสริมซังขนุนเพื่อเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เนื่องจากซังขนุนมีคุณทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน 122 แคลลอรี่ โปรตีน 

1.40 กรัม คาร์โบไฮเดรต 29.20 กรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 13 กรัม เบต้าแคโรทีน 13 ไมโครกรัม 

และใยอาหาร 7.51 กรัม (จันทนา ขัดเต๋า พรพรรณ ไตรปิ่นเพชร และกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, 2554; สุภิญยาฐ์ ชินชัย, 

2536) จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงคัดเลือกไอศกรีมที่มีการเสริมซังขนุนร้อยละ 2 เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 

ตารางที่ 1  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมเสรมิซังขนุน 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

ปริมาณซังขนุนในไอศกรีม (%) 

2 4 6 8 

ลักษณะปรากฏ 7.50±0.73a 7.03±0.85b 6.93±0.82b 6.93±0.78b 

ส ี 7.40±0.81a 7.16±0.64ba 6.80±0.80cb 6.73±0.78c 

กลิ่น 7.20±0.85a 6.70±0.72b 6.60±0.67b 6.60±0.72b 

กลิ่นรส 7.23±0.67a 6.56±0.77b 6.40±0.77b 6.33±0.60b 

รสชาต ิ 7.23±0.72a 6.30±0.65b 6.30±0.65b 6.30±0.53b 

เนื้อสัมผัส 7.40±089a 6.96±0.85b 6.86±0.81b 6.86±0.68b 

ความชอบโดยรวม 7.66±0.66a 7.03±0.76b 6.53±0.62c 6.53±0.68c 

หมายเหตุ -ข้อมูลแสดงค่าเฉลีย่ ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=30) 

             -อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 
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2. การศึกษาปริมาณการเสริมซังขนนุในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม 
ตารางที่ 2  คะแนนการยอมรับทางประสาทสมผัสัของโคนไอศกรีมเสรมิซังขนุน 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

สูตรการเสริมซังขนุนในโคนไอศกรีม (%) 

2 4 6 8 10 

ลักษณะที่ปรากฏ 7.24±1.42a 6.86±1.39ab 6.92±1.33ab 6.64±1.27b 6.50±1.41b 

ส ี 7.40±1.37a 7.06±1.01ab 6.80±1.39b 6.68±1.05b 6.60±1.41b 

กลิ่นns 6.74±1.78 6.74±1.17 6.62±1.38 6.32±1.68 6.18±1.42 

กลิ่นรส 6.92±1.62a 6.86±1.24a 6.72±1.49ab 6.28±1.66ab 6.20±1.57b 

รสชาติ 7.16±1.55a 6.98±1.11ab 6.98±1.39ab 6.40±1.47cb 6.18±1.69c 

เนื้อสัมผัส 7.00±1.61a 7.10±1.40a 6.90±1.40a 6.54±1.47ab 6.20±1.76b 

ความชอบโดยรวม 7.24±1.49a 7.12±1.23ab 7.00±1.49ab 6.68±1.25ab 6.56±1.47b 

หมายเหตุ - ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           

   - ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=50)           

             - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
จากตารางที่ 2 การศึกษาปริมาณการเสริมซังขนุนที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม ด้วย

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 9-point hedonic scale พบว่า เมื่อเพิ่มซังขนุนในโคน ไอศกรีมผู้ทดสอบให้คะแนน

การยอมรับทางประสามสมัผสั ด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับการ เสริมซังขนุนร้อยละ 2 สูงที่สุด นอกจากนี้ยัง

พบว่าคะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัสสามารถเสริมซังขนุน ได้ถึงระดับร้อยละ 6 แต่คะแนนการยอมรับด้านกลิ่น

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥.05) เมื่อปริมาณการเสรมิซังขนุนเพิ่มข้ึน จากผลการศึกษาพบว่า 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณซงัขนุนท้าให้ สีของโคนมีสีเข้มขึ้น รสชาติของโคนไอศกรีมมีความเปรี้ยวของซังขนุนท้าให้

รสชาติของโคนไอศกรีม เปลี่ยนไปเล็กน้อย จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกโคนไอศกรีมเสริมซัง

ขนุนท่ีร้อยละ 2 เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
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3.ศึกษาปริมาณการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีม 

ตารางที่ 3  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของโคนไอศกรีมทดแทนแป้งเมล็ดขนุน 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

สูตรทดแทนแป้งเมล็ดขนุนในโคนไอศกรีม (%) 

10 20 30 40 50 

ลักษณะที่ปรากฏns 7.93±0.73 7.96±0.96 7.73±0.82 7.70±0.95 7.90±0.84 

สnีs 7.93±0.82 7.93±0.82 7.76±0.93 7.66±0.84 7.93±0.90 

กลิ่นns 7.93±0.63 8.00±0.83 7.80±0.76 8.13±0.73 8.16±0.64 

กลิ่นรสns 7.86±0.86 8.06±0.69 7.93±0.78 7.90±0.95 8.10±0.75 

รสชาติns 8.10±0.88 8.03±0.99 8.16±0.98 8.13±0.77 7.90±0.71 

เนื้อสัมผัสns 8.16±0.79 7.96±0.92 8.03±0.88 8.03±0.88 7.93±0.82 

ความชอบโดยรวมns 8.20±0.76 8.36±0.55 8.23±0.67 8.26±0.63 8.23±0.72 

หมายเหตุ - ns หมายถึงค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             

 - ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=30) 

การศึกษาปริมาณแป้งเมล็ดขนุนที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โคนไอศกรีม โดยศึกษาระดับการ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนที่ระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40, และ 50 (ตารางที่ 3) ทดสอบการยอมรับด้วย

วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ 

เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโคนไอศกรีมที่มีการทดแทน

แป้งเมล็ดขนุนที่ระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40, และ 50 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) และเมื่อ

เพิ่มปริมาณแป้งเมล็ดขนุนท าให้ค่าการพองตัว ของแป้งเพิ่มขึ้นท าให้ส่วนผสมมีความหนืด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมล็ด

ขนุนมีโปรตีนสูงท าให้ขั้นตอนการอบแป้งมีปริมาณของโปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้โปรตีนจับกับโมเลกุลของแป้งจึง

ท าให้แป้งไม่สามารถขยายตัวได้ (ปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก นงนุช รักสกุลไทยและดวงเดือน กุลวิลัย , 2541) ผลิตภัณฑ์

โคนไอศกรีมที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนสามารถเพิ่มระดับการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนได้ถึงร้อยละ 50 

ทั้งนี้แป้งเมล็ดขนุนมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งให้พลังงาน 153 กิโล แคลอรี โปรตีน 5.5 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 32.2 กรัม ฟอสฟอรัส 105 มิลลิกรัม วิตามิน บี 1 1.74 มิลลิกรัมและ ไนอะซิน 3.2 มิลลิกรัม 

นอกจากนี้จากการศึกษาการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์บราวนี่ พบว่า บราวนี่ที่มีการทดแทน

แป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนปริมาณร้อยละ 35 มีพลังงานและคาร์โบไฮเดรตลดลงแต่มีแคลเซียมและใยอาหาร

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ไม่มีการใช้แป้งเมล็ดขนุน (ภัศรา ก๋งอุบล และสุชานุช ดีจริง , 2556) ดังนั้นจึง

คัดเลือกโคนไอศกรีมทดแทนแป้งเมล็ดขนุนท่ีร้อยละ 50 เพื่อใช้ในการทดลองขั้นตอนต่อไป  
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ภาพที่ 1 โคนไอศกรีมทีมีแป้งเมลด็ขนุนทดแทนแป้งสาล ี

4.ศึกษาต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมซังขนุน 

ตารางที่ 4  การคิดต้นทุนการผลติไอศกรมีจากที่มีการเสริมซังขนุน 2% 

 

 

วัตถุดิบ 

 

 

 

ราคา(บาท) 

น้ าหนัก 

(กรัม/การผลิต 1 คร้ัง 

ต้นทุน 

(บาท/การผลิต 1 คร้ัง) 

สูตรมาตรฐาน 

ไอศกรีม 

สูตรเสริม 

ซังขนุน 2% 

สูตรมาตรฐาน

ไอศกรีม 

สูตรเสริม 

ซังขนุน 2 % 

นมข้นจืด 

วิปปิ้งครีม 

น้ าตาลทราย 

เกลือ 

ไข่ไก่(ไข่แดง) 

เจลาติน 

กลิ่นวนิลา 

น้ าเปล่า 

ซังขนุน 

22 (405 g) 

130 (1,000 g) 

22 (1,000 g) 

4 (220 g) 

4 (50 g) 

79 (100 g) 

25 (148 g) 

13 (1,500 g) 

- 

500 กรัม 

250กรัม 

160 กรัม 

0.5 กรัม 

45 กรัม 

5 กรัม 

2 กรัม 

120 กรัม 

- 

500 กรัม 

250 กรัม 

160 กรัม 

0.5 กรัม 

45 กรัม 

5 กรัม 

2 กรัม 

120 กรัม 

20 กรัม 

27.16 บาท 

32.5 บาท 

3.52 บาท 

0 บาท 

3.6 บาท 

3.93 บาท 

0.33 บาท 

1.04 บาท 

- 

27.16 บาท 

32.5 กรัม 

3.52 บาท 

0 บาท 

3.6 บาท 

3.93 บาท 

0.33 บาท 

1.04 บาท 

1 บาท 

รวม    72.08 บาท 73.05 บาท 
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การคิดต้นทุนในการผลิต ค านวณจาก วิธีการของ ลักขณา ตันเจริญ (2553) คือ 

ซังขนุนสด 1 กิโลกรมั ไดซ้ังขนุนอบแห้ง 300 กรัม 

ค่าไฟ  14 ชม คิดเป็น 15 บาท  

ต้นทุนการผลิตไอศกรีมสูตรมาตรฐาน 

ต้นทุนการผลิต = ค่าแรงทางอ้อม + ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต : ข้ันตอนการปั่นไอศกรมีใช้เวลา 2 ชม. = 75 + 72.08 

       = 147.08 บาท 

จะไดไ้อศกรมีประมาณ  65 ก้อน      = 147.08/65 

            =  2.2 บาท/ก้อน 

ต้นทุนการผลิตไอศกรีมเสริมซังขนุน 2% 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต : ข้ันตอนการปั่นไอศกรมีใช้เวลา 2 ชม. 

ต้นทุนการผลิต = ค่าแรงทางอ้อม + ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ = 75 + 73.05  

         = 148.05 บาท 

จะไดไ้อศกรมีประมาณ  65 ก้อน      = 148.05/65 

         =  2.2 บาท/ก้อน 
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ตารางที่ 5  การคิดต้นทุนการผลติโคนไอศกรีมจากท่ีมีทดแทนแป้งเมลด็ขนุน 50% และเสริมซังขนุน 2% 

 

 

วัตถุดิบ 

 

 

ราคา 

น้ าหนัก 

(กรัม/การผลิต 1 คร้ัง 

ต้นทุน 

(บาท/การผลิต 1 คร้ัง 

สูตรมาตรฐาน 

โคนไอศกรีม 

สูตรแป้งเมล็ด

ขนนุ 50% + ซัง

ขนนุ 2% 

สูตรมาตรฐาน 

โคนไอศกรีม 

สูตรแป้งเมล็ด

ขนนุ 50% + ซัง

ขนนุ 2% 

แป้งสาล ี

แป้งเมล็ดขนุน 

เกลือ 

น้ าตาลทราย 

กะท ิ

น้ าปูนใส 

ไข่ไก ่

น้ าเปล่า 

ซังขนุน 

25 (1,000 g) 

60 (1,300 g) 

4 (220 g) 

22 (1,000 g) 

53 (1,000 g) 

- 

4 

13 (1,500 g) 

- 

130 กรัม 

- 

1 กรัม 

61 กรัม 

113 กรัม 

20 กรัม 

1 ฟอง 

10 กรัม 

- 

65 กรัม 

65 กรัม 

1 กรัม 

61 กรัม 

113 กรัม 

20 กรัม 

1 ฟอง 

10 กรัม 

7 กรัม 

3.25 บาท 

- 

0.01 บาท 

1.34 บาท 

6 บาท 

- 

4 บาท 

0.08 

- 

1.13 บาท 

3 บาท 

0.01 บาท 

1.34 บาท 

6 บาท 

- 

4 บาท 

0.08 บาท 

0.35 บาท 

รวม 14.60 บาท 14.57 บาท 

ต้นทุนการผลิตโคนไอศกรีมสูตรมาตรฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต : ข้ันตอนการท าโคนใช้เวลา 2 ชม. 

ต้นทุนการผลิต = ค่าแรงทางอ้อม + ค่าวัตถุดิบในการผลิต = 75 + 14.60 

                = 89.6 บาท 

 1 สูตรจะไดโ้คนไอศกรีม 50 อัน = 89.6/50 

                  = 1.7 บาท/โคน 

ต้นทุนการผลิตโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนนุ 50% และซังขนุน 2% 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต : ข้ันตอนการท าโคนใช้เวลา 2 ชม. 

ต้นทุนการผลิต = ค่าแรงทางอ้อม + ค่าวัตถุดิบ = 75 + 14.57 

         = 89.57 บาท 
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 จะไดโ้คนไอศกรีม 50 โคน = 89.57/50 

          = 1.7 บาท/โคน 

* รวมต้นทุนท่ีได้จากไอศกรมีและโคน = ไอศกรีม + โคน 

             = 2.2 + 1.7  รวม  

                        = 3.9 บาท  

 จากการค านวณต้นทุนในการผลิตไอศกรีมสูตรที่มีการเสริมซังขนุนร้อยละ 2 มีต้นทุนสูงกว่าสูตรมาตรฐาน

เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามสูตรที่มีการเสริมซังขนุนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายท าหน้าที่

ของทางเดินอาหารส่วนต้น ช่วยในการขับถ่ายของล าไส้ใหญ่ ผลดีต่อเยื่อบุผิวในล าไส้ ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลและ

ไขมันในเลือด ส่วนต้นทุนการผลิตโคนไอศกรีมที่มีการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนร้อยละ 50 และเสริมซังขนุนร้อยละ 2 

มีต้นทุนต่ ากว่าสูตรมาตรฐานเพียงเล็กน้อย และสูตรที่มีการทดแทนแป้งเมล็ดขนุนและเสริมซังขนุนก็มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง โดยแป้งเมล็ดขนุนมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นแหล่งพลังงานท่ีดี ซึ่งให้พลังสูงถึง 153 กิโลแคลอรี่ 

มีโปรตีน 5.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 32.2 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม (วิวรณ์  วงศ์อรุณา, 2561) แป้งเมล็ดขนุนสามารถน าไป

ทดแทนในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีได้ เนื่องจากแป้งเมล็ดขนุนสามารถดูดซึมน้ าได้ดีกว่าแป้งสาลี และผง

ซังขนุนมีกลิ่นที่เป็นเอกลัษณ์สามารถน ามาเสริมในผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆได้ ท าให้ขนมมีกลิ่น และกลิ่นรสที่แปลกใหม่ 
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การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด     

Utilization of Soybean Meal Powder Substituted Wheat Flour in  

Fried Pun Klib Product 

พรชัย พุทธรักษ์1*, วันฉัตร ศิริสาร1, ขนิษฐา อโนทัย2 และบุญดาริกา จามจุร2ี

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pornchai Puttarak1*, Wanchat Sirisarn1, Kanitta Anothai2 and Boondarika Jmajuree2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของไส้ปั้นขลิบทอด และปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่

เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด ด้วยวิธีการทดแทนกากถั่วเหลืองผงในปริมาณร้อยละ 

10, 20, 30, 40, และ 50 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale จากการศึกษา พบว่า 

สูตรไส้ปั้นขลิบทอดที่ประกอบด้วย เนื้อปลา 250 กรัม รากผักชี 4 กรัม กระเทียม 6 กรัม พริกไทย 2 กรัม เกลือ 4 

กรัม น้ าตาลปี๊บ 100 กรัม น้ าตาลทราย 50 กรัม ถั่วสิสง 50 กรัม หอมแดง 100 กรัม น้ าเปล่า 50 กรัม และน้ ามัน

พืช 25 กรัม ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐาน และได้รับคะแนนยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด มีคะแนนอยู่ในช่วง

ชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์

ปั้นขลิบทอด พบว่า ปริมาณกากถั่วเหลืองผง ร้อยละ 20 ผู้ทดสอบให้คะแนนยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมี

คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก  

ค าส าคัญ: กากถ่ัวเหลือง, ปั้นขลิบทอด  
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Abstract  
 The objective of this research is to study the standard formula of Pun Klib Tord.  The 
amount of soybean meal powder for substituting wheat flour by 10, 20, 30, 40, and 50 percent in 
the product of Pun Klib Tord with 9-point hedonic scale sensory quality tests. 250 grams of steamed 
mackerel meat, 4 grams of coriander root, 6 grams of garlic, 2 grams of pepper, 4 grams of salt, 100 
grams of palm sugar, 50 grams of soy beans, 50 grams of sugar, 50 grams of water, 100 grams of 
shallot and 25 grams of water. Standard formula had the highest sensory acceptance score which 
has scores in the medium to high level.  When studying the optimum amount of soybean meal 
powder for substituting of wheat flour in Pun Klib Tord products, it was found that 20 percent of 
soybean flour content had the highest sensory score in which, had the molerate acceptance scores.  

Keywords: Soybean Meal, Fried Pun Klib 

บทน า  

 ปั้นขลิบทอดเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกะหรี่ปั๊บ แต่ต่างกันที่มีขนาดเล็กกว่า และไม่มี

ลวดลายเป็นช้ัน ๆ ไส้ที่นิยมมีอยู่ 2 ไส้ คือ ไส้ไก่ และไส้ปลา ลักษณะของแป้งจะมีความกรอบและแข็งมากกว่า

กะหรี่ปั๊บ พอดีค า นิยมรับประทานควบคู่กับน้ าชาหรือเครื่องดื่ม (ทัศนีย์  โรจนไพบูลย์ และอโนทัย โรจนไพบูลย์, 

2542) ในปัจจุบันหาซื้อได้ค่อนข้างง่าย แต่เนื่องจากปั้นขลิบมีส่วนประกอบของแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งท า

ให้มีต้นทุนในการผลิตสูงผู้วิจัยจึงคิดที่น ากากถ่ัวเหลืองเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเต้าหู้ ส่วนใหญ่มักน าไปแปรรูป

เป็นอาหารสัตว์หรือขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งจะขายได้ในราคาต่ า กากถั่วเหลืองมีโปรตีนถึงร้อยละ 45-50 

การน ากากถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นกากถั่วเหลืองผง จะเป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ได้

หลากหลายมากข้ึน (ยุพร  พืชกมุทร, 2548)   

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะค้นหาสูตรพื้นฐานไส้ปั้นขลิบทอดและเห็นความส าคัญที่จะใช้

ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ สามารถเพิ่มคุณค่าของกากถ่ัวเหลือง และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของไส้ปั้นขลิบทอด 
2. เพื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาสูตรพื้นฐานของไส้ปั้นขลิบทอด 

 คัดเลือกสูตรพื้นฐานโดยการน าสูตรพื้นฐานไส้ปั้นขลิบทอดทั้ง 3 สูตร มาทดสอบการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale โดยผู้ทดสอบชิมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จ านวน 30 คน ท าการ

ทดสอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เพื่อคัดเลือกเป็นสูตรมาตรฐานใน

การทดลองขั้นต่อไป โดยมีส่วนผสมและขั้นตอนการเตรียมไส้ปั้นขลิบทอด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของสูตรพื้นฐานในการท าไส้ปั้นขลิบทอดไส้ปลา 3 สูตร 

ส่วนผสม  ปริมาณส่วนผสม (กรัม)  

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

เนื้อปลา 250 250 250 

รากผักชี 4 4 4 

กระเทียม 5 6 6 

พริกไทย 

ข่า 

6 

5 

1 

- 

2 

- 

เกลือ - 4 4 

น้ าปลา 35 - - 

น้ าตาลปี๊บ 120 150 100 

น้ าตาลทราย - 50 50 

ถั่วสิสง 50 50 50 

หอมใหญ่    40 100 - 

หอมแดง 50 125 100 

น้ าเปล่า 

น้ ามันพืช 

- 

25 

- 

25 

50 

25 

ที่มา: สูตรที่ 1 จาก เอี่ยมวิวัฒน์กิจ ชูเรืองสุข (2559) 

       สูตรที่ 2 จาก Food MThai (2561) 

       สูตรที่ 3 จาก นิตยสาร M&M แม่และเด็ก (2543)   
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           1.1 วิธีการเตรียมไส้ปั้นขลิบทอด 

น าปลาไปล้างให้สะอาดแล้วน าไปนึ่งจนสุก 

 

น าไปโขลกให้เนื้อปลาขึ้นฟู 

 

น าเนื้อปลาไปผดัจนแห้ง 

 

น าส่วนผสมทั้งหมด (ยกเว้นเนื้อปลา) ไปผดัรวมกัน 

 

ผัดจนส่วนผสมและเครื่องปรุงเป็นสีน้ าตาลอ่อนเหนียวข้น 

 

ใส่เนื้อปลาลงผัดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดี ชิมรสชาติ แล้วปั้นเป็นก้อนกลม น้ าหนักก้อนละ 4 กรัม  

           ที่มา : เอี่ยมวิวัฒน์กิจ ชูเรอืงสุข (2559) 

                1.2 วิธีการเตรียมแป้งปัน้ขลิบทอด    

        ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สูตรมาตรฐานแป้งปั้นขลิบทอดของ พรชัย  พุทธรักษ์ (2559) อ้างถึงใน    

โนลือมา  สาเม๊าะ และฟารีดา  สือแม (2559) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 สูตรมาตรฐานแป้งปั้นขลิบทอด    

ส่วนผสมแป้งปัน้ขลิบทอด ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

แป้งสาลีเอนกประสงค์ 500 

น้ ามันพืช 125 

น้ าตาลทราย 50 

น้ าเปล่า 200 

วิธีการท าแป้งปั้นขลิบทอด 

ร่อนแป้งสาลี ผสมแป้ง น้ าตาลทราย และน้ ามันให้เข้ากัน 

 

นวดส่วนผสมทุกอย่างจนเป็นเนื้อเดียวกัน พักแป้ง 15 นาที 

 

แบ่งแป้งเป็นก้อนกลม น้ าหนัก 5 กรัม แผ่ให้บาง ห่อด้วยไส้ที่ป้ันไว้ ขลิบริม 

2. ศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลติภณัฑ์ปั้นขลิบทอด 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของกากถ่ัวเหลือง 

 

ที่มา: สุกัญญา  จัตตุพรพงษ์ (2539) 

ส่วนประกอบ                                                                          ปริมาณ (ร้อยละ) 

ความช้ืน 10 

โปรตีน 44 

ไขมัน 1 

เยื่อใย 7.0 

เถ้า 6.0 

แคลเซียม 0.25 

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได ้ 0.20 
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 2.1 วิธีการเตรียมกากถ่ัวเหลืองผงเพื่อใช้ในการทดแทนแป้งสาลี 

น ากากถั่วเหลืองจ านวน 4 กิโลกรมั มาต้มในน้ าเดือดปริมาณ 1,500 ลิตรที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 10 นาที แล้วกรองจนสะเด็ดน้ า 

 

น ากากถั่วเหลืองที่ไดม้าอบแห้งด้วยอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-12 ช่ัวโมง  

 

น ากากถั่วเหลืองมาบดละเอียดโดยเครื่องบดละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 mesh 

 

น าแป้งกากถ่ัวเหลืองผงมาทดแทนแป้งสาลีในแป้งปั้นขลิบสูตรพื้นฐาน 

 ที่มา:  ดดัแปลงมาจาก สิรริัตน์  จงฤทธิพร และคณะ (2556) 

 2.2 วิธีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผง 

                 ผลิตแป้งปั้นขลิบทอดที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผง โดยใช้กากถั่วเหลืองผงทดแทนที่

ปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40, และ 50 (โดยน้ าหนักแป้ง) แล้วท าการผลิตแป้งปั้นขลิบทอดตามสูตรมาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดย

ผู้ทดสอบชิมเป็นผู้เ ช่ียวชาญด้านอาหาร จ านวน 30 คน ด้วยวิธี 9-point hedonic scale จากนั้นน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบข้อมูลทางด้วยสถิติ One-Way ANOVA ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอดที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงที่

ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด 

ผลการวิจัย  
 

1. ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของไส้ปั้นขลิบทอดจากสูตรพื้นฐาน 3 สูตร 

    จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของไส้ปั้นขลิบทอด 3 สูตร ด้วยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส       
9-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมของไส้ปั้นขลิบทอด สูตรที่ 3 สูงกว่า สูตรที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมี
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คะแนนการยอมรับสูงกว่า สูตรที่ 2 ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น และรสชาติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในส่วนของคะแนนการยอมรับด้านด้านกลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับไส้ปั้น
ขลิบทอด ทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

    ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกไส้สูตรที่ 3 ซึ่งมีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุด มีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก มาท าการทดลองในวัตถุประสงค์
ต่อไป 

 
ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกสูตรพื้นฐานของไส้ปั้นขลิบทอดจากสูตร 3 สูตร 

หมายเหตุ - ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 2. ผลการศึกษาปริมาณกากถั่วเหลือผงที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด 

 

10 20 30 40 50 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอดที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผง 

ลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 7.20±0.80b 7.43±0.85b 7.73±0.69a 

ส ี 7.10±0.80b 7.36±0.88ab 7.66±0.84a 

กลิ่น 7.10±0.80b 7.23±0.85b 7.70±0.65a 

กลิ่นรส 7.10±0.84a 7.13±1.07a 7.56±0.67a 

รสชาต ิ 6.30±0.74b 7.43±0.77 b  7.66±0.80 a 

เนื้อสัมผัส 7.13±0.81a 7.36±0.88a 7.46±0.89a 

ความโดยชอบรวม 7.06±0.78b 7.26±0.90ab 7.60±0.85a 
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จากการศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด                       

ที่ปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และและความชอบโดยรวม ของแป้งปั้นขลิบทอดที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงที่ปริมาณ 

ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีคะแนนการยอมรับสูงกว่าการ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงที่ปริมาณร้อยละ 30,  40 และ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสูตรกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีที่ปริมาณร้อยละ  20 ซึ่งมีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส  และความชอบโดยรวม อยู่ ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก                                   

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 5 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอดที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วย 

  กากถ่ัวเหลืองผง 

ลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

ปริมาณกากถั่วเหลืองผง (ร้อยละ) 

10 20 30 40 50 

ลักษณะปรากฏ 7.56±0.72a 7.46±0.81 a 6.83±0.94b 6.56±0.81b 6.43±0.72b 

ส ี  7.46±0.73 a 7.50±0.90 a 7.10±0.84ab 6.73±0.86b 6.76±0.77b 

กลิ่น 7.60±0.62 a 7.46±0.81 a 7.10±0.84b 6.80±0.80cd 6.63±0.71d 

กลิ่นรส 7.43±0.72 a 7.43±0.81 a 7.00±0.74b 6.53±0.62c 6.60±0.85c 

รสชาต ิ 7.56±0.89 a 7.43±0.93ab 7.00±0.90bc 6.73±0.82c 6.60±0.72c 

เนื้อสัมผัส 7.50±0.62 a 7.36±0.92 a 6.83±0.91b 6.50±0.90b 6.46±0.81b 

ความโดยชอบรวม 7.60±0.62 a 7.43±0.89 a 6.96±0.85b 6.63±0.85bc 6.53±0.77c 

หมายเหตุ - ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบว่า สูตรไส้ปั้นขลิบทอดที่ประกอบด้วย เนื้อปลา 250 กรัม รากผักชี 4 กรัม กระเทียม 6 
กรัม พริกไทย 2 กรัม เกลือ 4 กรัม น้ าตาลปี๊บ 100 กรัม น้ าตาลทราย 50 กรัม ถ่ัวสิสง 50 กรัม หอมแดง 100 กรัม 
น้ าเปล่า 50 กรัม และน้ ามันพืช 25 กรัม ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรมาตรฐาน และได้รับคะแนนยอมรับทาง  
ประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก 
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 ปริมาณกากถั่วเหลือผงที่เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด พบว่า ปริมาณ
กากถ่ัวเหลืองผงร้อยละ 10 ผู้ทดสอบให้คะแนนยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก แต่ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่ ร้อยละ 20 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกสูตร 
กากถ่ัวเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีที่ปริมาณร้อยละ 20 ในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด 
 

การอภิปรายผล 
 เมื่อศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด พบว่า 
การทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ท าให้เนื้อแป้งปั้นขลิบมีความแข็ง และแห้งมาก เมื่อ
น าไปทอดแป้งจะแตก ทั้งนี้เป็นเพราะโปรตีนกลูเต็นที่อยู่ในแป้งสาลีลดลงท าให้แป้งดูดซับน้ ามากขึ้น แต่ท าให้มี
ความยืดหยุ่นน้อยลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการทดแทนแป้งสาลีที่ปริมาณ ร้อยละ 20 ซึ่งมีคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก  
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองผงที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด พบว่า 

ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้ปั้นขลิบทอดให้มีความหลากหลายมากข้ึน และควรศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด เพื่อน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในการจัดจ าหน่ายต่อไป 
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  สภาวะสุขภาพช่องปาก ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ORAL HEALTH STATUS ORAL HEALTH, KNOWLEDGE AND ORAL HEALTH CARE BEHAVIOR 

AMONG GRADE 4-6 STUDENT, MAIKHOA SUB-DISTRICT, TALANG DISTRICT, PHUKET 

บีบิลฮัม หลงมสุอ1*, รุสลีซา อาหะมะ2, อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ3 , จ านรรจ์ พีระศุภวัต4, สาศิณีย์ เสนาบุญ5 

Uraiwan Krainara Muranishi1*, Beebilham Longmuso2, Ruslisa Ahama3, Jamnun Perasupawat 4, 

Sasinee Senabun5 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปาก ระดับความรู้และพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากมากท่ีสุดจ านวน 49 คน เครื่องมือ
วิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก และแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผ่านการทดสอบดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ความรู้และพฤติกรรมด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากมาก เป็นดังนี้ มีโรคฟันผุ ร้อยละ 87.8 
และโรคเหงือกอักเสบทั้งหมด ร้อยละ 73.5 ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 53.1 ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 63.3 และความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก พบว่า ความรู้การดูแล
สุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = 
0.342, P-value = 0.016 โรงเรียน ผู้ปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงควรร่วมมือให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปากและส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในกลุ่มเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สุขภาพช่องปาก
ดีขึ้นได้ 
ค าส าคัญ: สภาวะสุขภาพช่องปาก, ความรู้, พฤติกรรม, การดูแลสุขภาพช่องปาก  

 
1-2 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
3อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
4 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลไม้ขาว 
5 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลไมข้าว 
*Corresponding author, E-mail: russliza1234@gmail.com 
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Abstract  
This study aim to examine oral health status, knowledge and oral health care behavior 

among grade 4-6 student, Maikhoa sub-district, Talang district, Phuket and examine the 
correlation between knowledge and behavior The student was selected by purposive sampling 
technique as the school with highest oral health problem in this area. The reseach instrument 
include the oral health examination  and oral health knowledge and behavior questionair with 
approve index of item – objective congruence (IOC= 0.98)  The data was analysed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The correlation was analysed by Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 The result showed student with higher oral health problem such as dental caries ( 87.8%) 
and gingivitis ( 73.5%) respectively. Most student have moderate level of knowledge ( 53.1%) and 
moderate level of oral health care behavior (  63. 3%)  The correlation between knowledge and 
behavior showed that knowledge related to oral health care behavior with a statistically significant.  
(r = 0.342, P-value = 0.016) School, parent and health promotion hospital should coparate for oral 
health care education and promote teeth brushing behavior among student continuously that 
would be helpful for oral health status. 

Keywords: oral health status, knowledge, behavior, oral health care 
 

บทน า  
สุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งส าคัญต่อความเป็นอยู่ท่ีดี  ฟันที่แข็งแรงจะช่วยให้รับประทานอาหารได้

สะดวก ช่วยให้บุคลิกดูดี และพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดค า พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปากในปัจจุบันมี
หลายรูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามกลุ่มวัยและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการ
หนึ่งที่ท าให้ได้ข้อมูลสภาวะในช่องปาก พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากคือการส ารวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก (มารุต  ภู่เพนียด, 2562)  โรคฟันผุเป็นโรคที่พบท่ัวไปในทุกวัย ปัจจัย 4 ประการที่ท าให้เกิดโรคฟันผุ ได้แก่ 
แผ่นคราบจุลินทรีย์ อาหารประเภทแป้ง น้ าตาล ตัวฟัน และเวลา ซึ่งแบคทีเรียที่พบในช่องปากจะท าปฏิกิริยากับ
คราบ (Plaque) ท่ีติดค้างขจัดออกไปได้ไม่หมดอยู่ตามซอกฟันและผิวเคลือบฟัน เกิดเป็นกรดและย่อยสลายอาหาร
จ าพวกแป้งและน้ าตาล ท าให้ฟันสูญเสียแร่ธาตุและเกิดการท าลายโครงสร้างของฟันอาจท าให้ฟันแตกเป็นรู เป็นช่อง 
หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ท าการรักษา และถ้าลุกลามมากขึ้นอีก จะท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือฟันเป็นหนองจนอาจ
ต้องถอนฟันในที่สุด (โฉมไฉไล เอกจิตต์ , 2553) นักเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มที่จ าเป็นต้องได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ก าลังเปลี่ยนจากชุดฟันน้ านมเป็นฟันแท้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประถมศึกษาตอนปลายอายุ 10-12 ปี จะมีฟันแท้ขึ้นครบจ านวน 28 ซี่ (นัฐวุฒิ โนนเภา, 2561) และยังพบการเกิด
โรคในช่องปากที่เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ  จากการส ารวจภาวะทันตสุขภาพครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2560 แสดง
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ให้เห็นว่าในระดับประเทศเด็กนักเรียนอายุ 12 ปี มีสภาวการณ์เกิดฟันผุสูงถึงร้อยละ 52.0 และมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน 
อุด 1.4 ซี่ต่อคน เป็นฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 31.5  มีฟันอุดร้อยละ 31.1 และมีการสูญเสียฟันร้อยละ 3.0 
และมีสภาวะเหงือกอักเสบสูงกว่าการส ารวจในครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 จากร้อยละ 50.3 เป็นร้อยละ 66.3 และ
พฤติกรรมการแปรงฟันร้อยละ 86.5 แปรงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ส่วนการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
พบว่า ร้อยละ 13.3 ที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน ร้อยละ 31.4 แปรงบางวัน ร้อยละ 55.3 ตอบว่า
ไม่เคยแปรงเลยส าหรับการแปรงฟันก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่จะช่วยป้องกันโรคฟันผุ (ส านักทันตสาธารณสขุ 
กรมอนามัย, 2561)  

สภาวะทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในปี 2559-2561 พบว่าสภาวการณ์เกิดฟันผุใน
พื้นที่สูงกว่าในระดับประเทศ โดยสภาวการณ์เกิดฟันผุเป็นร้อยละ 55.17 , 68.97, 58.76 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 
1.17, 1.29, 2.04 ซี่ต่อคน และมีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 63.47 , 41.38, 52.57 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็น
ปัญหาการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการท าความสะอาดช่องปาก ซึ่งเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้จะมีฟัน
แท้ขึ้นครบ 28 ซี่และมีปัญหาโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต โดยเลือกโรงเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมากที่สุด เพื่อศึกษาระดับความรู้ และพฤติกรรม และได้น า
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนารูปแบบและโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนใน
พื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptiven Research) ระยะเวลาการศึกษาวิจัยอยู่ในช่วง

ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กนักเรียน ในเขตความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้ขาว คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเลือกโรงเรียนที่
นักเรียนมีปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากมากที่สุดในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กลุ่มตัวอย่าง 1 โรงเรียน จ านวน 49 คน แยกเป็นเพศชายจ านวน 25 คน และ
เพศหญิงจ านวน 24 คนที่มีความยินดีในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1. แบบบันทึกการตรวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก ฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้ขาว 2. แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดย
ศึกษาจาก แนวคิด และรายงานวิจัยต่างๆ จ านวน 1 ชุด ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือวิจัย (IOC)   โดยการปรับมาตรฐานจากทันตแพทย์เช่ียวชาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญงาน อาจารย์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และน ามาวิเคราะห์ เพื่ อหาความตรงของผู้ตรวจ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังน้ี 

ด้านที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9  ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ นักเรียนอาศัยอยู่กับ
ใคร  จ านวนมื้ออาหารหลัก  รับประทานขนมระหว่างมื้อ นักเรียนรับประทานอาหารว่ างระหว่างวันชนิดไหนบ่อย
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ที่สุด  นักเรียนดื่มเครื่องดื่มชนิดไหนบ่อยที่สุด นักเรียนแปรงฟันวันละกี่ครั้ง  ในรอบ1 ปีท่ีผ่านมานักเรียนไปพบทันต
บุคคลากรกี่ครั้ง             

ด้านที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 2 
ตัวเลือก คือ ถูก ผิด เกณฑ์การแปลผลระดับความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากพิจารณาโดยการน าเกณฑ์ของ บลูม 
(Bloom, 1967) มาปรัปใช้ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละระหว่าง 0 -33.33  หมายถึง นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนร้อยละระหว่าง 33.34-66.6   หมายถึง นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนร้อยละระหว่าง 66.7-100  หมายถึง นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน 10 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 3

ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฎิบติบางครั้ง ไม่ได้ปฎิบัติ ซึ่ง เกณฑ์การแปลผลระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากพิจารณาโดยการน าเกณฑ์ของ บลูม (Bloom, 1967) มาปรับใช้ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละระหว่าง 0 -6.66  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนร้อยละระหว่าง 6.67-13.33   หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนร้อยละระหว่าง 13.34-20  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลทั่วไป สภาวะสุขภาพช่องปาก ความรู้ พฤติกรรมที่ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptiven Research ) โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ทดสอบด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบ
แบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
   1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไป (N=49) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 

       ชาย       

       หญิง  

 

25 

24 

 

51.0 

49.0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

2.ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

       ปีที่ 4 

       ปีที่ 5 

       ปีที่ 6 

 

14 

11 

24 

 

28.6 

22.4 

49.0 

3.นักเรียนอาศัยอยู่ ๆกับใคร        

       พ่อแม่          

       พี่ชาย/พี่สาว  

       ปู่ ย่า ตา ยาย               

       ลุง ป้า น้า อา 

 

41 

0 

6 

2 

 

83.7 

0 

12.2 

4.1 

4.จ านวนมื้ออาหารหลัก     

       1 มื้อ/วัน    

       2 มื้อ/วัน  

       3 มื้อ/วัน 

 

4 

16 

29 

 

8.2 

32.7 

59.2 

5.รับประทานขนมระหว่างมื้อ 

       1 ครั้ง/วัน     

       2 ครั้ง/วัน    

       3 ครั้ง/วัน 

       มากกว่า 3 มื้อ/วัน 

 

5 

16 

12 

16 

 

10.2 

32.7 

24.4 

32.7 

6. นักเรียนรับประทานอาหารว่างระหว่างวันชนิดไหน 

       ขนมขบเคี้ยว      

       ขนมไทย  

       ผลไม ้        

       ช็อกโกแลต 

       เยลลี่                    

 

19 

2 

14 

9 

5 

 

38.8 

4.1 

28.6 

18.3 

10.2 

7.นักเรียนดื่มเครื่องดื่มชนิดไหนบ่อยที่สุด  

       น้ าอัดลม          

       น้ าหวาน       

       ชาที่ผสมนมข้นหวาน   

 

24 

15 

10 

 

49.0 

30.6 

20.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

8.นักเรียนแปรงฟันวันละกี่ครั้ง 

       1 ครั้งตอนเช้า 

       2 ครั้งตอนเช้า ก่อนนอน     

       3 ครั้งตอนเช้า เที่ยง ก่อนนอน 

 

16 

18 

15 

 

32.7 

36.7 

30.6 

9.ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมานักเรียนไปพบทันตบุคคลากรกี่

ครั้ง         

       1 ครั้ง/ปี 

       2 ครั้ง/ปี  

       มากกว่า 2 ครั้ง 

       ไม่เคย 

 

 

9 

4 

6 

30 

 

 

18.4 

8.2 

12.2 

61.2 

จากข้อมูลทั่วไปพบว่า นักเรียนชายและหญิงมีจ านวนใกล้เคียงกัน จ าแนกตามช้ันปีช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อย

ละ 28.6 ช้ันปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 22.4 และช้ันปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ คิดเป็นร้อย

ละ 83.7 รองลงมาอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย คิดเป็นร้อยละ 12.2 และอาศัยอยู่กับลุง ป้า น้า อา คิดเป็นร้อยละ 4.1 

รับประทานอาหารมื้อหลัก 3 มื้อต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 59.2  2 มื้อต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ 1 มื้อต่อวัน คิด

เป็นร้อยละ 10.6 รับประทานอาหารระหว่างมื้อมากกว่า 3 มื้อต่อวัน และ 2 มื้อต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 32.7  3 มื้อ

ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ 1 มื้อ ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10.2 อาหารว่างระหว่างมื้อที่นักเรียนรับประทานบ่อย

ที่สุดคือ ขนมขบเคี้ยว คิดเป็น   ร้อยละ 38.8 รองลงมา คือ ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.6  ช็อกโกแลต คิดเป็นร้อยละ 

18.3  เยลลี่ คิดเป็นร้อยละ 10.2 และอาหารระหว่างมื้อที่นักเรียนรับประทานน้อยที่สุด คือ ขนมไทย คิดเป็นร้อยละ 

4.1 เครื่องดื่มที่นักเรียนดื่มบ่อยที่สุด คือ น้ าอัดลม คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา คือ น้ าหวาน คิดเป็นร้อยละ 30.6 

และชาที่ผสมนมข้นหวาน คิดเป็นร้อยละ 20.4 นักเรียนส่วนใหญ่แปรงฟันวันละ 2 ครั้งต่อวันในตอนเช้าและก่อน

นอน คิดเป็นร้อยละ 36.7 แปรงฟันวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า คิดเป็นร้อยละ 32.7 แปรงฟันวันละ 3 ครั้งในตอนเช้า 

กลางวันและก่อนนอน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ในรอบ 1 ปีทีผ่านมานักเรียนไม่เคยไปพบทันตแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 

61.2 พบทันตแพทย์ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.4 พบทันตแพทย์มากกว่า 2 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ

พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นไร้อยละ 8.2 
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ตารางที่ 2 สภาวะสุขภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่าง (N=49) 

จากตารางพบว่า เด็กนักเรียนมีโรคฟันผุทั้งหมด ร้อยละ 87.8 เมื่อพิจารณาอัตราฟันผุตามช่วงช้ันพบว่าช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 100.0 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 87.5  และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 78.6 

ตามล าดับ  และมีโรคเหงือกอักเสบทั้งหมด ร้อยละ 73.5 แยกเป็นช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 100.0 ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 78.6 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 66.7 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (N=49) 

ระดับความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน ร้อยละ 

ระดับความรู้น้อย  10 20.4 
ระดับความรู้ปานกลาง 26 53.1 

ระดับความรูม้าก  13 26.5 

จากการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา นักเรียนที่
มีความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนักเรียนที่มีความรู้ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความรู้ในรายข้อพบว่า ข้อที่นักเรียนมีความรู้ ในระดับมากที่สุด คือ อาหารที่มีรสหวาน
ท าให้เกิดฟันผุ คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ โรคฟันผุมีสาเหตุมาจากเช้ือโรคในช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 75.5 
การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคฟันผุได้ คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส่วนข้อความรู้ที่นักเรียนตอบถูก
น้อยที่สุด คือ วิธีแปรงฟันท่ีถูกต้องคือแปรงถูไปถูมาให้ทั่วทุกซี่ ทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 18.4 

 

 

สภาวะสุขภาพชอ่งปาก 
มี ไม่ม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ฟันผ ุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

43 
11 
11 
21 

87.8 
78.6 
100.0 
87.5 

6 
3 
0 
3 

12.2 
21.4 

0 
12.5 

เหงือกอักเสบ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

36 
11 
12 
16 

73.5 
78.6 
100.0 
66.7 

13 
3 
0 
8 

26.5 
21.4 

0 
33.3 
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ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง (N=49) 

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก จ านวน ร้อยละ 

พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย (คะแนน 0-6.66)  6 12.2 

พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 6.67-13.33) 31 63.3 
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 13.34-20) 12 24.5 

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ต าบลไม้

ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือ พฤติกรรมอยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.5 และพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามล าดับ นอกจากนี้ผลการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนในรายข้อพบว่า ข้อที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุดคือ 

นักเรียนใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ  นักเรียนใช้เวลาในการแปรงฟันครั้ง

ละ 2-3 นาที คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนรายข้อที่ปฏิบัติเป็นประจ าน้อยที่สุดคือ นักเรียนใช้ไหมขัดฟันในการท าความ

สะอาดซอกฟันและด้านข้างของฟัน และเมื่อนักเรียนรับประทานของหวาน นักเรียนจะแปรงฟันหรือบ้วนปากทันที 

คิดเป็นร้อยละ 18.4 

ตารางที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก P-value ความสัมพันธ ์

ความรู้ 0.342 0.016 สัมพันธ์ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.342, P-value = 0.016) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนพบประเด็นที่มีความส าคัญดังนี้ เด็กนักเรียนมีการรับประทาน
ขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลมและน้ าหวาน และมีพฤติกรรมการแปรงฟันในแต่ละวันน้อย นอกจากนี้มีนักเรียนจ านวนมาก
ไม่เคยพบ  ทันตแพทย์เลย ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีควรส่งเสริมให้ความรู้ทางสุขศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะการ
รับประทานขนมขบเคี้ยวน้ าอัดลมและน้ าหวานมีผลท าให้เกิดโรคฟันผุได้ เนื่องจากในขนมขบเคี้ยวมีแป้งเป็นหลัก ใน
น้ าอัดลมและน้ าหวานมีปริมาณน้ าตาลอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมการแปรงฟันน้อยในแต่ละวัน ส่งผลให้มีการ
สะสมของคราบหินปูน ถ้าไม่ขจัดคราบเหล่านี้ออกไปในแต่ละวันจะเป็นตัวเร่งท าให้เกิดคราบหินปูนและฟันผุเร็วข้ึน 
และการที่นักเรียนไม่ไปพบทันตแพทย์เพื่อท าการรักษามีส่วนท าให้มีโรคเกี่ยวกับช่องปากเพิ่มขึ้น เพราะนักเรียนไม่
สามารถรักษาโรคในช่องปากในระยะเริ่มแรกได้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีฟันผุมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 87.8 และมีโรคเหงือก
อักเสบ ร้อยละ 73.5 พบว่าเด็กมีพฤติกรรมชอบรับประทานขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม การดูแลสุขภาพช่องปากไม่ถูก
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วิธี และเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยไปพบทันตแพทย์ เช่นเดียวกับการศึกษา พฤติกรรมการกินท่ีมีผลต่อสุขภาพช่องปากของ
เด็กวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครปฐม มีฟันผุมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 61.54 และมีโรคอักเสบน้อยกว่า ร้ อยละ 15.39 
เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมการรับประทานขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ นมรสหวาน นนเปรี้ยว นมปั่น ของหวาน ลูกอม 
ไอศกรีม น้ าอัดลม และเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยไปพบทันตแพทย์เลย (วิชัย ศรีค า, 2560) 

จากการศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.1 และ 63.3 ซึ่งความรู้การดูแล

สุขภาพช่องปากท่ีเด็กนักเรียนตอบถูกมากที่สุดคือ อาหารที่มีรสหวานท าให้เกิดโรคฟันผุ โรคฟันผุมีสาเหตุมาจากเช้ือ

โรคในช่องปาก การใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ช่วยป้องกันการเกิดโรคฟันผุ และความข้อความรู้ที่ตอบถูกน้อยที่สุด

คือ วิธีที่แปรงฟันที่ถูกต้องคือแปรงถูไปถูมาให้ทั่วทุกซี่ทุกด้าน และพฤติกรรมที่การดูแลสุขภาพช่องปากที่เด็ก

นักเรียนตอบถูกมากที่สุดคือ นักเรียนใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ นักเรียนใช้เวลาในการแปรงฟันครั้งละ 2-

3 นาที และพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติน้อยที่สุดคือ นักเรียนใช้ไหมขัดฟันในการท าความสะอาดซอกฟันและ

ด้านข้างของฟัน และเมื่อนักเรียนรับประทานของหวานนักเรียนจะแปรงฟันหรือบ้วนปากทันที ทักษะการแปรงฟันที่

ถูกวิธีมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณคราบจุลินทรีย์ และการเกิดโรคฟันผุ แม้นักเรียนจะมีพฤติกรรมแปรงฟัน

อย่างสม่ าเสมอเพียงใด แต่หากแปรงไม่ถูกวิธีก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดคราบจุลินทรีย์และโรคฟันผุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การแปรงฟันที่ถูกต้องนั้นต้องแปรงให้ทั่วครบทุกต าแหน่ง ในช่องปาก และขัดขจัดคราบเศษอาหาร

ออกให้หมด การป้องกันฟันผุจึงมีประสิทธิภาพ (มารุต  ภู่เพนียด , 2562)  ดังนั้นควรพัฒนาความรู้และพฤติกรรม

โดยการจัดโครงการหรือโปรแกรมสุขศึกษาซึ่งให้ความรู้ในเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี วิธีการใช้ไหมขัดฟัน พฤติกรรม

การดูแลสุขภาพช่องปาก เช่นเดียวกับการศึกษาประสิทธิผลของการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ก่อนเข้าร่วมโครงการมีความ

รู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ 51.1 พบว่าข้อค าถามที่ตอบถูกมากท่ีสุดคือ อาหารข้อใดท าให้เกิด

โรคฟันผุมากที่สุด (ปณัฐฐา สุธรรมประจักษ์, 2561)  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = 0.342, P-value = 

0.016) เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความรู้ในการดูแล

สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ( r = 0.763, p-value <0.01) 

(บรรพต โหมงโก้ว, 2560)   

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสะท้อนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน และ
ผู้ปกครองควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการดูแลช่องปากให้เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมทักษะการแปรงฟันที่
ถูกวิธีเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลช่องปากของเด็กนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงทางโรงเรียนและผู้ปกครองควรมี
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แนวทางในส่งเสริมเด็กนักเรียนให้ลดการบริโภคขนมหวาน น้ าหวาน น้ าอัดลมต่างๆอันจะส่งผลให้ปัญหาสภาวะช่อง
ปากของเด็กนักเรียนในพื้นที่ลดลง นอกจากนี้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยเพิ่มเติมถัดไป คือควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ และมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กช้ันประถมศึกษาของ
โรงเรียนอ่ืนๆในพ้ืนท่ีและควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปกครองต่อการฝึกทักษะบุตร
หลานในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

กิตติกรรมประกาศ  
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บรรพต โหมงโก้ว. (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนกัเรียนชัน้
 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. 
 วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, 2 (2). 23-24.  
 

https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=99
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ผลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์

ระหว่างพอลิโพรไพลีนกับยางครัมบ์ 

EFFECT OF COMPATIBILIZER ON MECHANICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC 

ELASTOMER FROM POLYPROPYLENE AND CRUMB RUBBER BLENDS 

ณัฐกร  ขุนทอง1, จุฑาทิพย์  อาจชมภ2ู,  เด่ียว  สายจันทร์2,  สุวัฒน์  รัตนพันธ์3* 

Nattakorn Khunthong1, Jutatip Artchomphoo2,  Diew Saijun2,  Suwat  Rattanapan3* 

 

บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ สารเพิ่มความเข้ากันได้ที่สนใจศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ 

ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 20 % โมล (ENR20) และ มาลิอิกแอนไฮไดรด์ (MA) แปรปริมาณที่ระดับ 

1, 3, 5, 7 และ 9 phr และศึกษาผลของสัดส่วนการเบลนด์ระหว่างพอลิโพรไพลีน (PP) และยางครัมบ์ (CRM) ที่ระดับ 

70/30, 50/50, และ 30/70 และ CRM ที่ใช้ขนาด 30 เมช การใช้ NR, MA และ ENR-20 ช่วยปรับปรุงให้สมบัติเชิงกล

ของ TPE เพิ่มขึ้น MA ที่ 3 phr จะให้สมบัติความทนทานต่อแรงดึงสูงที่สุด และ MA ช่วยปรับปรุงความทนทานต่อ

แรงดึงและการฉีกขาดของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (TPE) สูงกว่าสารเพิ่มความเข้ากันได้ชนิดอื่นๆ ความแข็งของ 

TPE ที่ได้อยู่ในช่วง 95-99 shore A สมบัติ %การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเพิ่มความเข้ากัน

ได้ที่เพิ่มมากข้ึน สัดส่วนของยางครัมบ์ที่เพิ่มขึ้นมีผลให้สมบัติเชิงกลของ TPE มีค่าลดลง และสมบัติความทนทานต่อ

แรงดึงของ TPE หลังบ่มเร่งจะมีค่าสูงขึ้นทั้งกรณีของใช้และไม่ใช้ MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้  

ค าส าคัญ: สารเพิ่มความเข้ากันได้, เทอรโ์มพลาสติกอิลาสโตเมอร์, พอลิโพรไพลีน, ยางครัมบ์ 
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Abstract  
This research is interested to study the effect of type and quantity of compatibilizer.  There 

are 3 types of compatibilizer to be studied:  natural rubber (NR) , 20% of epoxidized natural rubber 
(ENR20 ) , and maleic anhydride (MA)  varying at level 1 , 3 , 5 , 7  and 9  phr and study the effect of 
blending ratio between PP/CRM at 70/30, 50/50, and 30/70 and CRM using 30 mesh. It was found 
that the use of NR, MA, and ENR20 help to improve TPE's mechanical properties. The use of MA at 3 
phr will give the highest tensile strength.  The use of MA as compatibilizer will Improve the tensile 
and tear resistance of TPE higher than other types of compatibilizer.  The hardness of TPE obtained 
in the range of 95 -99  shore A.  Percentage change of properties after aging by oven was increased 
when increasing compatibilizer. The results showed that the higher the amount of crumb rubber the 
lower the mechanical properties of TPE.  Percentage change of tensile properties after aging by oven was 
increased both in the case of using and not using MA as compatibilizer. 

Keywords: Compatibilizer,  Thermoplastic Elastomer,  Polypropylene,  Crumb Rubber 

บทน า 
ปัจจุบันวัสดุ เทอร์ โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์  (Thermoplastic Elastomers:  TPEs) เป็นที่รู้จักใน

อุตสาหกรรมต่างๆกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสมบัติเด่น คือ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างยางและ

พลาสติก สามารถน าไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปและสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้เหมือนเทอร์โมพลาสติกในขณะที่มี

สมบัติยืดหยุ่นได้แบบยาง ณ อุณหภูมิที่น าไปใช้งานจากสมบัติเด่นดังกล่าวท าให้เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์มีการ

น ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางและเริ่มเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมการผลิตยางแบบเก่าคือการท ายางเช่ือมโยงหรือ

ยางวัลคาไนซ์ รวมทั้งสามารถน าไปใช้ทดแทนพอลิเมอร์อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการผสมเทอร์โม

พลาสติกและยางด้วยอัตราส่วนต่างๆกัน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติแตกต่างกันไปตามความต้องการ และ

กระบวนการผลิตเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ไม่ยุ่งยากมีขั้นตอนการผลิตน้อยกว่าเทอร์โมเซต สามารถใช้กับ

เครื่องมือแปรรูปเทอร์โมพลาสติกทั่วๆไปได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนในการเชื่อมโยง หรือวัลคาไนซ์ จากการที่

ยางเทอร์โมพลาสติกสามารถใช้ผลิตช้ินงานที่สมบัติได้เหมือนยางและยังใช้กระบวนการในการผลิตที่สั้นลง อีกท้ังยัง

น าของเสียในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ในทุกขั้นตอน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

ผลิต ท าให้ในปัจจุบันผู้ประบอกการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกนิยมเลือกใช้ยางเทอร์โมพลาสติกมาผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และ

อุปกรณ์ช่าง เป็นต้น พอลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) นับว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการ

น ามาผลิตเป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เนื่องจาก PP เป็นเทอร์โมพลาสติกที่จัดอยู่ในประเภทท่ีมีการใช้งานใน
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ปริมาณสูง และสามารถใช้งานได้หลากหลาย ในขณะที่ยางล้อรถยนต์ซึ่งเป็นผลผลิตจากยางธรรมชาติ มีอายุการใช้

งานจ ากัด ไม่มีการเสื่อมสลายได้เองตามธรรมชาติยากแก่การก าจัดเศษซาก โดยเฉพาะประเทศไทยยังไม่มีการก าจัด

ยางล้อรถอย่างเป็นระบบจึงก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีผู้ที่พยายามคิดค้นการน าเศษยาง

เหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของ “ยางครัมบ์” (crumb rubber, CRM) ซึ่งอยู่ในรูปผงที่มีหลายขนาดมักจะ

น าไปใช้เป็นสารตัวเติม เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตยางบางประเภท ปัจจุบันมีนักวิจัยพยายามที่จะคิดค้น

วิธีการน ายางครัมบ์มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ยางครัมบ์ในกระบวนการผลิตมากข้ึน ใช้

ยางครัมบ์ผสมกับพลาสติกรีไซเคิลเพื่อเตรียมเป็นวัสดุมุงหลังคา (ณัฐพงศ์ และคณะ, 2551) ใช้ยางครัมบ์เป็นสารตัว

เติมในของผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์  (สราวุธ และคณะ, 2559) และ ใช้

ยางครัมบ์จากยางสังเคราะห์ SBR ผสมกับพอลิโพรไพลีนรีไซเคิล (Kakroodi et al, 2012) ในปัจจุบันการศึกษาหรือ

การพัฒนาวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์มีการศึกษากันมาก และการพัฒนาวัสดุประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปใน

ลักษณะต้องการให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ TPE เป็นแบบเฟสของยางจะเป็นอนุภาคที่มีการวัลคาไนซ์กระจาย

ตัวอยู่ในเฟสของพลาสติกซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เสถียร และให้สมบัติเชิงกลทีดีขึ้น 

ยาง CRM เป็นยางผงภายในอนุภาคของยางผงเหล่านี้มีการวัลคาไนซ์อยู่แล้วคาดว่าเมื่อน ามาผสมกับ PP น่าจะได้ 

TPE ที่มีลักษณะที่เรียกว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ (Thermoplastic Vulcanized, TPV)  

ดังนั้นการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ระหว่าง PP กับ CRM เพื่อปรับปรุงสมบัติ

ด้อยของยางครัมบ์ และปรับปรุง PP ให้มีสมบัติการยืดหยุ่นให้ดีขึ้น ลดปัญหาการก าจัดขยะยางวัลคาไนซ์ และเป็น

แนวทางการผลิตเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อทดแทนเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ชนิดอื่นๆ 

ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางครัมบ์ และเป็นวัสดุต้นแบบส าหรับท าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ยางและสารเคมี  

พอลิโพรไพลีน (Polypropylene, PP) ลักษณะเป็นเม็ดสีขาวขุ่น มีความหนาแน่น 0.95 กรับต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร และมีจุดหลอมประมาณ 150-170 °C ยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) เป็นยางแท่ง (Standard 
Thai Rubber, STR 5L) ผลิตโดยองค์การส่วนยาง (นาบอน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยางครัมบ์ (Crumb 
Rubber, CRM) ลักษณะเป็นเม็ดสีด าเล็กๆ โดยเกรดที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีความหนาแน่น 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัท แสงไทยผลิตยาง จ ากัด ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Epoxidized Natural 
Rubber, ENR) เป็นยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีปริมาณหมู่อิพอกซิเดชัน 20 เปอร์เซ็นโมล (ENR20) เป็นชนิดที่
เตรียมในห้องปฏิบัติการ ใช้ท าหน้าที่เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ มาลิอิกแอนไฮไดรด์ (Maleic Anhydride, MA) 
ผลิตโดยบริษัท Alfa Aesar ใช้เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้  
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2. ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพ่ิมความเข้ากันได้ระหว่างพอลิโพรไพลีนและยางครัมบ์  
เตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (thermoplastic elastomers, TPEs) จากการเบลนด์ระหว่างพลาสติกพอ

ลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) และยางครัมบ์ขนาด 30 เมช (crumb rubber, CRM30) แปรชนิดสารเพิ่มความเข้า
กันได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 20 %โมล (ENR20) และ มาลิอิกแอนไฮไดรด์ (MA) 
โดยสารเพิ่มความเข้ากันได้แต่ละชนิดแปรปริมาณที่ระดับ 1, 3, 5, 7 และ 9 phr ใช้สัดส่วนระหว่าง PP/CRM เท่ากับ 
50/50 บดผสมด้วยเครื่องบดผสมแบบปิดขนาด 510 มิลลิลิตร ใช้ Fill factor เท่ากับ 0.7 และความเร็วการผสม 60 
รอบต่อนาที ขึ้นรูปเป็นแผ่นเรียบด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิก ทดสอบสมบัติความทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) และ
ความสามารถในการยืด ณ จุดขาด (elongation at break) ตามมาตรฐาน ASTM D 412 และความแข็ง ตามมาตรฐาน 
ASTM D 2240 ความต้านทานต่อการฉีกขาดมาตรฐาน ASTM D624 และสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมเนื่องจาก
อากาศร้อน (aging) ตามมาตรฐาน ASTM D537 ตามล าดับ 

3. ศึกษาผลของสัดส่วนการเบลนด์ระหว่าง PP/CRM ต่อสมบัติของ TPE  

เลือกสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองข้างต้น น ามาศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนการเบลนด์ ระหว่าง 
PP/CRM30 ที่ระดับ 70/30, 50/50, และ 30/70 ตามล าดับ น าไปทดสอบเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2  
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลของชนิดและปริมาณสารเพ่ิมความเข้ากันได้ระหว่าง PP และ CRM 

ผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ของ TPE จากคู่เบลนด์ระหว่าง PP และ CRM ใช้สารเพิ่มความเข้า

กันได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางธรรมชาติ (NR) มาลิอิกแอนไฮไดรด์ (MA) และยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 20 % โมล (ENR20) 

แปรปริมาณที่ระดับ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นโดยน้ าหนัก ใช้สัดส่วนระหว่าง PP/CRM30 เท่ากับ 50/50 ใช้ Fill 

factor เท่ากับ 0.7 และความเร็วการผสม 60 รอบต่อนาที ได้ผลการทดลองดังภาพ 1 – ภาพ 5 พบว่าการใช้ NR, 

MA และ ENR20 เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ทุกปริมาณจะช่วยให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงและความสามารถยืดได้

จนขาดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ (Jose et al., 2010; Toth et al., 2015) และเมื่อเปรียบเทียบการ

ใช้ทั้ง 3 ชนิดพบว่า MA ที่ 3 phr จะให้สมบัติความทนทานต่อแรงดึงสูงที่สุดคือ 13.99 MPa อันเนื่องมาจาก MA มี

หมู่ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา สามารถหลอมและเกิดปฏิกิริยาที่บริเวณผิวประจัญ (interface) ระหว่าง PP และ CRM ได้ 

ด้วยเหตุนี้ยังส่งผลให้ความทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาดของคู่เบลนด์นี้สูงกว่าสารเพิ่มความเข้ากันได้ชนิดอื่นๆ ดัง

ภาพ 3 

การใช้ ENR20 ส่งผลให้ความสามารถในการยืดจนขาดสูงกว่าการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ชนิดอื่นๆ อัน

เนื่องมาจากยาง ENR20 มีหมู่ฟังก์ชันท่ีว่องไวและสามารถเกิดปฏิกิริยาที่บริเวณผิวประจัญ (interface) ระหว่าง PP 

และ CRM ได้เช่นเดียวกับ MA ในขณะเดียวกันยาง ENR20 มีความเป็นยางหรือยืดหยุ่นได้มากกว่า MA จึงสามารถยืดได้

มากกว่าดังผลการทดลองในภาพ 2  
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ภาพ 1 ผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อความทนทานต่อแรงดึงของ TPE 

 

 
 

ภาพ 2 ผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อความสามารถในการยดืจนขาดของ TPE 

 

 
ภาพ 3 ผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อความต้านทานต่อการฉีกขาดของ TPE 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
233 

 
 

 

 
 

ภาพ 4 ผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อความแข็งของ TPE 
 

สมบัติความแข็งพบว่า ความแข็งของ TPE ที่ได้อยู่ในช่วง 95-99 shore A และการใช้ ENR20 จะให้ค่าความ

แข็งแนวโน้มมากกว่า MA และ NR ตามล าดับ ณ ท่ีปริมาณการใช้เท่ากัน อย่างไรก็ตามสมบัติความแข็งของ TPE จะ

ขึ้นอยู่กับส่วนส่วนของคู่เบลนด์เป็นหลัก ส าหรับในตอนนี้เป็นเป็นการศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้า

กันได้ที่สัดส่วนเดียวกัน ค่าของความแข็งที่ได้จึงมีค่าที่ต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

 

ภาพ 5 ผลของปริมาณ MA ต่อความทนทานต่อแรงดึงของ TPE ก่อนและหลังการบ่มเร่ง 
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 จากผลการทดลองในภาพ 5 จะเห็นว่าสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของ TPE ที่ใช้ MA เป็นสารเพิ่มความ

เข้ากันได้ที่ปริมาณ 1, 3, 5, 7 และ 9 phr ค่าสมบัติความทนทานต่อแรงดึงหลังบ่มเร่งที่อุณหภูมิ 70 C เป็นเวลา 

72 ช่ัวโมง จะมีค่าสูงขึ้นทุกปริมาณของ MA ทั้งนี้อาจเนื่องจากระหว่างที่ TPE ถูกบ่มเร่ง MA (Tm = 53 C) 
บางส่วนท่ีกระจายใน PP สามารถหลอมและไหลมายังบริเวณผิวประจัญระหว่าง PP และ CRM ส่งผลให้ให้ค่าความ
ทนทานต่อแรงดึงของ TPE เพิ่มขึ้น และจากภาพ 5 ยังพบอีกว่าเมื่อปริมาณ MA ที่ใช้เพิ่มมากขึ้น ค่า %การ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย และจะเห็นได้ชัดที่ปริมาณ MA 5 phr เป็นปริมาณที่ %การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
มากที่สุด และค่า %การเปลี่ยนแปลงจะลดลงเมื่อปริมาณ MA มากกว่า 5 phr จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
หลังจากท่ี TPE ได้รับอุณหภูมิการบ่มเร่งไประยะหนึ่ง ปริมาณ MA บางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถหลอมและไหลซึมไปยัง
บริเวณผิวประจัญได้ 
 

2. ผลของสัดส่วนการเบลนด์ระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติของ TPE 

 จากภาพ 6 – ภาพ 9 เป็นสมบัติเชิงกลของ TPE เป็นการศึกษาผลของสัดส่วนเบลนด์ระหว่าง PP และ 
CRM ที่ระดับ PP/CRM เท่ากับ 70/30, 50/50 และ 30/70 โดยน้ าหนัก และท าการเปรียบเทียบผลของการไม่ใช้ 
และใช้ MA ปริมาณ 3 phr เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ พบว่าการใช้ MA จะช่วยปรับปรุงให้สมบัติความทนทานต่อ
การดึงและค่าความสามารถในการยืดเพิ่มขึ้นทุกสัดส่วนการเบลนด์ ดังแสดงในภาพ 6 และภาพ 7 และเมื่อปริมาณ
สัดส่วนของยางครัมบ์เพิ่มขึ้นค่าสมบัติความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด และความแข็งมีค่าลดลง 
(Jose et al., 2010; Toth et al., 2015)  ในขณะที่ความสามารถมารถในการยืดจนขาดมีค่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
 

 
 

ภาพ 6 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของ TPE 
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สัดส่วนของ PP มีผลต่อความต้านทานต่อการฉีกขาด เมื่อสัดส่วนของ  PP เพิ่มจะให้ค่าความทนทานต่อ
การฉีกขาดเพิ่มขึ้นด้วย ดังแสดงในภาพ 9 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ยาง CRM ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าพลาสติก PP อนุภาค
ของยาง CRM สามารถกระจายตัวได้ดีในเฟสของ PP ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่องดังนั้นสมบัติเชิงกลโดยส่วนใหญ่จะมาจาก
สมบัติของพลาสติกเป็นหลัก และเมื่อปริมาณ CRM มากกว่า 50 ส่วน โอกาสที่สมบัติเชิงกลจะมาจาก PP เป็นหลักก็
จะน้อยลง จึงส่งผลให้เมื่อปริมาณ CRM มากขึ้นสมบัติเชิงกลของ TPE จึงมีค่าลดลง การใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้
สามารถช่วยปรับปรุงให้สมบัติเชิงกลของ TPE ที่ได้ดีขึ้น  
 

 
 

ภาพ 7 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความสามารถในการยืดจนขาดของ TPE 
 

 
 

ภาพ 8 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความแข็งของ TPE 
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ภาพ 9 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความทนทานต่อการฉีกขาดของ TPE  

 
 

ภาพ 10 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของ TPE ก่อนและหลงัการบ่มเร่ง ไม่
ใช้สารเพิ่มความเข้ากันได ้
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ภาพ 11 ผลของสัดส่วนระหว่าง PP และ CRM ต่อสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของ TPE ก่อนและหลงัการบ่มเร่ง ใช้ 
MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได ้

 จากผลการทดลองในภาพ 10 และภาพ 11 พบว่าสมบัติความทนทานต่อแรงดึงของ TPE หลังบ่มเร่งจะมี
ค่าสูงขึ้นท้ังกรณีของใช้และไม่ใช้ MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ ส าหรับกรณีการไม่ใช้ MA เป็นสารช่วยเพิ่มความ
เข้ากันได้ ค่า %การเปลี่ยนแปลงของสมบัติจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณสัดส่วนของยาง CRM เพิ่มขึ้นดังผลการทดลอง
ในภาพ 10 ในขณะที่เมื่อใช้ MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ ค่า %การเปลี่ยนแปลงของสมบัติจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณสัดส่วนของยาง CRM เพิ่มขึ้นดังผลการทดลองในภาพ 11 ทั้งนี้อาจเนื่องจากระหว่างที่ TPE ถูกบ่มเร่ง MA 
บางส่วนท่ีกระจายใน PP สามารถหลอมและไหลมายังบริเวณผิวประจัญระหว่าง PP และ CRM ส่งผลให้ให้ค่าความ
ทนทานต่อแรงดึงของ TPE เพิ่มขึ้น 
สรุปผลการวิจัย 

การใช้ NR, MA และ ENR20 เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ทุกปริมาณจะช่วยให้ค่าความทนทานต่อแรงดึง
และความสามารถยืดได้จนขาดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการใช้ทั้ง 3 ชนิดพบว่า MA ที่ 3 phr จะให้สมบัติความ
ทนทานต่อแรงดึงสูงที่สุดคือ 13.99 MPa และความทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาดของคู่เบลนด์นี้สูงกว่าสารเพิ่ม
ความเข้ากันได้ชนิดอื่นๆ การใช้ ENR20 ส่งผลให้ความสามารถในการยืดจนขาดสูงกว่าการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้
ชนิดอื่นๆ ความแข็งของ TPE ที่ได้อยู่ในช่วง 95-99 shore A และการใช้ ENR20 จะให้ค่าความแข็งแนวโน้มมากกว่า 
MA และ NR ตามล าดับ อย่างไรก็ตามสมบัติความแข็งของ TPE จะขึ้นอยู่กับส่วนส่วนของคู่เบลนด์เป็นหลัก ผลของ
ชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ที่สัดส่วนเดียวกัน ค่าของความแข็งที่ได้จึงมีค่าที่ต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่า 
%การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเพิ่มความเข้ากันได้ (MA) ที่เพิ่มมากขึ้น และจะเห็นได้ชัดที่
ปริมาณ MA 5 phr เป็นปริมาณที่ %การเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากท่ีสุด และค่า %การเปลี่ยนแปลงจะลดลงเมื่อปริมาณ 
MA มากกว่า 5 phr  
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สัดส่วนของยางครัมบ์ที่เพิ่มขึ้นมีผลให้สมบัติความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด และ
ความแข็งมีค่าลดลง ในขณะที่ความสามารถมารถในการยืดจนขาดมีค่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น สัดส่วนของ PP มีผลต่อ
ความต้านทานต่อการฉีกขาด เมื่อสัดส่วนของ PP เพิ่มจะให้ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดเพิ่มขึ้น และสมบัติความ
ทนทานต่อแรงดึงของ TPE หลังบ่มเร่งจะมีค่าสูงขึ้นทั้งกรณีของใช้และไม่ใช้ MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ กรณีไม่
ใช้ MA เป็นสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ ค่า %การเปลี่ยนแปลงของสมบัติจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณสัดส่วนของยาง 
CRM เพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อใช้ MA เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ ค่า %การเปลี่ยนแปลงของสมบัติจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณสัดส่วนของยาง CRM เพิ่มขึ้น 
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การใช้กากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

The use of soybean meal powder substituted for wheat flour in cake donuts  

ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง2, ธิดารัตน์ ผลบรรจง2, ศศินา  บุญจันทร์2, สุรีย์พร กังสนันท1์* 

Chutimon Kaewkliang2, Tidarat Polbanjong2, Sasina Boonjan2, Sureeporn Kangsanant1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่

ระดับร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ศึกษาการขึ้นฟูของโดนัทเค้กและต้นทุนในการผลิต การศึกษาปริมาณกาก

ถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก โดยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-

point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับ ในระดับการทดแทนที่ระดับร้อยละ 10 – 30 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p≥0.05) อย่างไรก็ตามผู้บริโภคให้การยอมรับลดลงเมื่อปริมาณแป้งกากถั่วเหลือง

เพิ่มขึ้นที่ระดับร้อยละ 40-50 เนื่องจากโดนัทเค้กมีกลิ่นถั่วเหลืองที่แรงขึ้น และมีเนื้อสัมผัสที่แห้งและแน่นแข็งมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยงัพบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณกากถ่ัวเหลืองมีผลท าให้เนื้อสัมผัสของโดนัทเค้กมีความแน่น และขึ้นฟู

มากข้ึนเนื่องจากปริมาตรของแป้งกากถั่วเหลือง ผลศึกษาต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กจากกากถ่ัวเหลืองที่ระดับร้อยละ 

30  มีต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 2.41 บาทต่อช้ิน โดยที่โดนัทเค้กสูตรดั้งเดิมมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.42 บาทต่อช้ิน 

ค าส าคัญ: ถั่วเหลือง, กากถ่ัวเหลือง, โดนัทเค้ก 
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Abstract  
The objectives of this research is to study the use of soybean meal flour sunstituted of 

wheat flour in donut cake products at the level of 0, 10, 20, 30, 40, and 50 percent, swelling of 

donut cake and  donut cake production cost. The appropriated amount of soybean meal flour at 

various levels and the consumer’ s acceptability test were studied.  A 9- point hedonic scale was 

used for acceptability test on appearance color taste texture and overall acceptability. The results 

showed that the substitution of soybean meal flour at level 10%- 30% show non significance 

different (p≥0.05) on appearance color taste texture and overall acceptability score. However, the 

acceptant score was decreased as a levels of soybean meal flour increased up to 50% caused 

soybean flavor, dry and more hardness texture.  Moreover, hardness and swelling were increased 

as a levels of soybean meal flour increased. The production cost of Donut cake with 30% soybean 

meal flour was 2.41 baht per piece. While original recipe had production cost 2.42 baht per piece.  

Keywords: Soybean, Soybean Meal, Cake donuts 

บทน า 
โดนัท เป็นแป้งทอดหรืออบมีเนื้อคล้ายขนมเค้ก หน้าตาคล้ายห่วงยาง โดนัทมีทั้งมีไส้และไม่มีไส้ขึ้นอยู่กับชนิด

ของโดนัทนั้น ๆ ส่วนผสมที่ส าคัญ คือ แป้งสาลี น้ าตาล ไข่ ไขมัน โดยการเอาไขมันเนยหรือไขมันจากพืช และส่วนผสม

อื่น ๆ ท่ีน ามาปรุงแต่งให้เกิดกลิ่นรส (แม่บ้าน, 2560) ส่วนผสมหลักของโดนัทคือแป้งสาลี และส่วนผสมอื่นได้แก่ผงฟู

น้ าตาล เกลือ ไขมัน ไข่ น้ านม และวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส แป้งสาลีมีองค์ประกอบของโปรตีนกลูเตน ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ท า

ให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภคบางกลุ่ม ท าให้ไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้เมื่อรับประทาน

กลูเตนเข้าไป ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างแอนติบอดี ต่อต้านโปรตีนดังกล่าวส่งผลให้เยื่อบุของล าไส้เล็กถูก

ท าลาย ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคแพ้กลูเตน จึงไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ และต้องหลีกเหลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารที่มี

กลูเตนเป็นส่วนประกอบ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส่วนใหญ่มีแป้งสาลีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบของ

โปรตีนกลูเตน จึงมีงานวิจัยหลากหลายที่น าวัตถุดิบอื่น ๆ มาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ เช่น การ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสีนิลในเค้กแครอทงาด า (ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค, ปภาวรินท์ คิงวิ และปณัฐชา 

ช่ืนจิต, 2557) การใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ก (สุภาวิณี แสนทวีสุข และมาลีน่า 

สันเต๊ะ, 2557) และการใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปัง (ปิยะรัชช์ กุลเมธีและคณะ , 2553) 

เป็นต้น 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0201/baking-powder-%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0201/baking-powder-%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0313/fat-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1146/egg-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1334/flavoring-agent-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
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กากถั่วเหลือง เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเต้าหู้ส่วนใหญ่มักน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์จึงท าให้กากถั่ว

เหลืองมีมูลค่าต่ าทั้งทีในกากถ่ัวเหลืองมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 45-50 การน ากากถ่ัวเหลืองมาแปรรูปหรือใช้ในการผลิต

อาหารจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและแนวทางในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทาง

โภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์ (รัตนาภรณ์ ถาแก้ว และ วารุณอร จันต๊ะอิน, 2551) ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงของกาก

ถั่วเหลืองคือมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน ซึ่งโปรตีนในกากถั่วเหลืองเป็น

โปรตีนคุณภาพดีและยังประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณสารอาหารที่ส าคัญในกากถั่วเหลืองแสดง

ดังตารางที่ 1 จึงได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในการน ากากถั่วเหลืองมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การผลิตนัตโต 

(natto)  และเทมเป้ (tempeh) โดยพบว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับการใช้ถั่วเหลืองทั้งเมล็ด (กานดา แซ่

จิว, 2547) ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากแป้ง

สาลี ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการน ากากถ่ัวเหลืองมา

ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก ซึ่งมีระดับการทดแทนท่ีร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 (โดยน้ าหนักแป้ง) 

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วเหลืองและกากถ่ัวเหลืองที่เป็นวัตถุดิบเหลือใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทาง

โภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์โดนัท โดยเพิ่มปริมาณโปรตีน และใยอาหาร และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ได้มากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 1  องค์ประกอบของกากถั่วเหลือง 
องค์ประกอบ  ปริมาณ(ร้อยละ) 
ความช้ืน 3.84 
โปรตีน 29.98 
ไขมัน 18.61 
เส้นใย 11.24 
เถ้า 3.84 
ที่มา : พรผกา โทนุสิน (2540) อ้างถึงใน สุกัญญา อมรานันทศักดิ์ (2548) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตโดนัทเค้ก 

1.1 วิธีการเตรียมกากถั่วเหลืองผง 

     เตรียมกากถ่ัวเหลืองผงตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก รัตนาภรณ์ ถาแก้ว และ วารุณอร จันต๊ะอิน (2551) 

น ากากถั่วเหลืองที่เหลือจากกระบวนการผลิตนมถั่วเหลือง อบแห้งอุณหภูมิ 50±5 องศาเซลเซียส เวลา 14 ช่ัวโมง ด้วย

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน และน ากากถั่วเหลืองมาลดขนาดด้วยเครื่องบดอาหารแบบแห้งจากนั้นน ามาร่อนผ่านตะแกรง

ร่อนขนาด 100 เมช เก็บรักษาในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 
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1.2 การเตรียมโดนัท 

       ส่วนผสมที่ใช้ในการเตรียมโดนัทเค้ก ได้แก่ แป้งสาลีอเนกประสงค์ 140 กรัม ผงฟู 8 กรัม เกลือ 2 กรัม 

น้ าตาล 200 กรัม ไข่ไก่ 4 ฟอง นมถั่วเหลือง 55 กรัม เนยละลาย 200 กรัม น าแป้ง ผงฟู และเกลือผสมรวมกัน ตีไข่ไก่ 

และน้ าตาลทรายให้ขึ้นฟู เติมแป้งสลับกับการเติมนมถั่วเหลืองจนส่วนผสมทั้งหมดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เติมเนยละลาย 

จากนั้นน าส่วนผสมเทลงในเครื่องท าโดนัทไฟฟ้า เป็นเวลา 3 นาท ี
1.3 การทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยกากถั่วเหลืองผง 

  ผลิตโดนัทเค้กที่มีการใช้นมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวตามวิธีการของ ธิดารัตน์ ผลบรรจง และคณะ (2562) 

ศึกษาการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก โดยใช้ปริมาณกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีที่

ระดับ ร้อยละ 0 10 20 30 40 และ 50 ของปริมาณแป้งสาลีในสูตร โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 30 คน ให้คะแนนความชอบทางประสาท

สัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อ

สัมผัส (ความนุ่ม)  และ ความชอบรวม จากนั้นน าผลการทดสอบ การยอมรับ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้าน

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คัดเลือกระดับการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง

กากถั่วเหลือง ที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 

 

2. ศึกษาการขึ้นฟูของผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ทดแทนกากถั่วเหลือง 

น าผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ทดแทนกากถั่วเหลืองที่ระดับ ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 วัดการขึ้นฟู 

จ านวน 10 ช้ิน / ระดับการทดแทน ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 

3. ศึกษาต้นทุนในการผลิตโดนัทเค้ก 

น าวัตถุดิบที่ใช้ในการท าโดนัทเค้กทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลือง มาค านวณหาต้นทุน เพื่อจะได้ทราบถึง

ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดนัทเค้กทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถ่ัวเหลืองและทดแทนนมสดด้วยน้ านมถั่ว

เหลือง มีสูตรโดยทั่วไป คือ  

ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น = วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต + ค่าแรงทางตรง + ค่าใช้จ่ายการผลิต 
 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตโดนัทเค้ก 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดนทัเค้กทดแทนแป้งสาลดี้วยกากถ่ัวเหลือง 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

สูตรทดแทนกากถั่วเหลือง (%) 
0 10 20 30 40 50 

ลักษณะปรากฏ 7.47 ± 0.86a 7.40 ± 0.77a 7.53 ± 0.94a 7.60 ± 0.93a 7.30 ± 1.06a 7.10 ± 1.03a 

สี  7.73 ± 0.78a 7.67 ± 0.71a 7.60 ± 1.00ab 7.63 ± 0.93ab 7.30 ± 0.70ab 7.17 ± 1.02b 

กลิ่นรส  8.10 ± 0.84a 7.57 ± 1.14ab 7.60 ± 1.07ab 7.63 ± 0.93ab 7.37 ± 0.93b 7.43 ± 1.01b 

รสชาติ 7.97 ± 1.00a 7.80 ± 1.03ab 7.40 ± 0.97bc 7.50 ± 0.90ab 6.97 ± 1.00c 7.67 ± 0.88ab 

เนื้อสัมผัส  7.63 ± 0.93a 7.57 ± 0.90a 7.27 ± 0.98ab 7.37 ±1.00ab 6.97 ± 1.10b 7.10 ± 0.84ab 

ความชอบรวม 7.80 ± 0.80a 7.83 ± 0.87a 7.70 ± 0.99a 7.47 ± 0.94ab 7.13 ± 0.90b 7.00 ± 0.95b 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=30) 
               - ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

การศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก โดยวิธีการประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับ ในระดับการทดแทนท่ีระดับร้อยละ 10 – 30 ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p≥0.05) (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามผู้บริโภคให้

คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กลดลงเมื่อเพิ่มระดับการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองจนถึงระดับร้อยละ 

40 และ 50 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกากถ่ัวเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กมีผลท าให้โดนัทเค้กมีกลิ่นถั่ว

เหลืองแรงขึ้น ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณกากถั่วเหลืองมีผลท าให้เนื้อสัมผัส

ของโดนัทเค้กมีความแน่นแข็งและผิวโดนัทแห้งแตก (ภาพที่ 2) ส่งผลให้คะแนนการยอมรับทางลักษณะเนื้อสัมผัส

ลดลงด้วยเช่นกัน โดยบริโภคผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเนื้อสัมผัสมีความแน่นและหยาบเพิ่มขึ้น ปริมาณการ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก สอดคล้องกับผลการทดแทนกากถ่ัวเหลืองในผลิตภัณฑ์บัต

เตอร์เค้ก (สุภาวิณี แสนทวีสุข และมารีน่า สันเต๊ะ, 2557) กล่าวคือ สามารถทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองใน

ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กที่ระดับร้อยละ 30 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับสูงที่สุด การเพิ่มปริมาณกาก

ถั่วเหลืองมีผลท าให้ปริมาณใยอาหารในบัตเตอร์เค้กเพิ่มขึ้น ซึ่งใยอาหารจะเป็นตัวดูดซับน้ าไว้ ท าให้เมื่อเพิ่มปริมาณ

กากถ่ัวเหลือง มีผลให้ปริมาณน้ าในผลิตภัณฑ์ลดลง ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจึงมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งและหยาบขึ้น

เมื่อปริมาณกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับที่พบการการเพิ่มกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยที่มีการลดปริมาณแป้งสาลีและทดแทนด้วยกากถั่วเหลืองในขนมปัง มีผลท าให้ขนมปังมีความแข็งเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากปริมาณกากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นท าให้กลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนที่ท าหน้าที่ท าให้โครงสร้างของขนมปังมีความ
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ยืดหยุ่นลดลงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ขนมปังมีความแน่นแข็งมากข้ึน ปริมาตรจ าเพาะลดลงเมื่อปริมาณกากถ่ัวเหลืองที่

ใช้ในการทดแทนแป้งสาลีเพิ่มขึ้น (ปิยะรัชช์ กุลเมธี และคณะ, 2553) 

2. การศึกษาการขึ้นฟูของผลิตภณัฑ์โดนัทเค้กที่ทดแทนกากถั่วเหลือง 

จากภาพที่ 2 การศึกษาการขึ้นฟูของผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กท่ีทดแทนกากถ่ัวเหลือง ปริมาณร้อยละ 10 และ 

50 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  แต่ในปริมาณร้อยละ 20, 30 และ 40 ไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≥0.05) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าโดนัทเค้กท่ีมีการใช้กากถ่ัวเหลืองปริมาณมากขึ้น มี

ผลท าให้โดนัทมีการขึ้นฟูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การขึ้นฟูที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณแป้งกากถั่วเหลือง โดยแป้ง

กากถั่วเหลืองมีปริมาตรที่มากกว่าแป้งสาลีเมื่อเปรียบเทียบโดยน้ าหนักที่เท่ากัน จึงท าให้โดนัทเค้กมีการขึ้นฟูท่ีมาก

ขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณกากถ่ัวเหลืองในสูตร 

  

ภาพที่ 2 โดนัทเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถ่ัวเหลืองที่ระดบัต่าง ๆ 
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ภาพที่ 3 โดนัทเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถ่ัวเหลืองที่ระดบัต่าง ๆ 

 

3. การศึกษาต้นทุนในการผลิตโดนัทเค้ก 

ตารางที่ 3 การคิดต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กจากกากถั่วเหลือง ร้อยละ 30 
 
 

วัตถุดิบ 

 
 

ราคา (บาท) 

น้ าหนัก 
(กรัม/การผลิต 1 คร้ัง) 

ต้นทุน 
(บาท/การผลิต 1 คร้ัง) 

สูตรด้ังเดิม สูตรแป้งกากถั่ว
เหลือง 

สูตรด้ังเดิม สูตรนมถั่ว
เหลือง 

แป้งสาลี 31 (1,000 g) 140 กรัม 98 กรัม 4.34 บาท 3.04 บาท 
กากถ่ัวเหลือง - - 42 กรัม - 0.97 บาท 
เบกกิ้งโซดา 24 (300 g) 1 กรัม 1 กรัม 0.08 บาท 0.08 บาท 
น้ าตาลทราย 21 (1,000 g) 200 กรัม 200 กรัม 4.2 บาท 4.2 บาท 
ผงฟ ู 7 (30 g) 8 กรัม 8 กรัม 1.86 บาท 1.86 บาท 
ไข่ไก่ 4 4 ฟอง 4 ฟอง 16 บาท 16 บาท 
เนยละลาย 180 (1,000 g) 200 กรัม 200 กรัม 36 บาท 36 บาท 
เกลือ 6 (500 g) 2 กรัม 2 กรัม 0.02 บาท 0.02 บาท 
นมถั่วเหลือง 45.97 (1,000 g) 55 55 2.52 บาท 2.52 บาท 
รวม    65.02 บาท 64.69 บาท 

 

การคิดต้นทุนในการผลิต ค านวณจาก วิธีการของ ลักขณา ตันเจริญ (2553)   

ต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กสูตรด้ังเดิม 

ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ + ค่าแรง  

= 65.02 + 56.25  

= 121.27 บาท 

1 สูตรจะไดโ้ดนัทเค้ก 50 ช้ิน 

  = 121.27  / 50 

  = 2.42 บาท / ช้ิน 
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ต้นทุนการผลิตโดนัทเค้กจากกากถั่วเหลือง 

กากถ่ัวเหลืองสด 3 กิโลกรัม ได้กากถ่ัวเหลืองอบแห้ง 645 กรัม 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (คิดเป็นต้นทุนของกากถ่ัวเหลือง) : อบกากถ่ัวเหลืองใช้ระยะเวลา 14 ช่ัวโมง คิดเป็นเงินค่าไฟ 

15 บาท  

ต้นทุนการผลิต  = ค่าวัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ + ค่าแรง  

= 64.69 + 56.25  

= 120.94 บาท 

1 สูตรจะไดโ้ดนัทเค้ก 50 ช้ิน 

  = 120.94 / 50 

  = 2.41 บาท / ช้ิน 

 การค านวณต้นทุนในการผลิตแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กทั้งสองแบบมีต้นทุนที่แตกต่างกันเพียง

เล็กน้อย และผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กสูตรทดแทนมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่า เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของ

กากถ่ัวเหลืองมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใย ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน ซึ่งโปรตีนในกากถั่วเหลือง

เป็นโปรตีนคุณภาพดีและยังประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย  
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สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา 

 : กรณีศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

The Physical Fitness of Physical Education Undergraduate students 
: A Case Study of Physical Education major, Songkhla Rajabhat University 

จีรนันท์ แก้วมา1*, พลากร นัคราบัณฑิต2  

Jeeranan Kaewma1*, Palakorn Nakkarabuntid2  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพล

ศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 107 คน  
ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยคือแบบทดสอบและ
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อย
ละ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่วน
ใหญ่มีสมรรถภาพทางกาย ด้านองค์ประกอบของร่างกายโดยมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ด้านความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนล่าง และด้านความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับดี สมรรถภาพ
ทางกายด้านความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง  และสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อส่วนบน อยู่ในระดับต่ า จากผลการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีกิจกรรมการ ออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมหรือพัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้านความ
อดทนของกล้ามเนื้อส่วนบนท่ีพบว่าอยู่ในระดับต่ า  

ค าส าคัญ: สมรรถภาพทางกาย, นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต, พลศึกษา  
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Abstract  
This research aimed to study the physical fitness of undergraduate students in physical 

education major.  The sample was 107 students from Songkhla Rajabhat University, selected by 
using Yamane formula and simple random sampling.   The physical fitness test and standard for 
people between 19 to 59 years old was used for the instrument. The data was analyzed by using 
frequency and percentage. The result indicated that the physical fitness of undergraduate students 
in physical education major of Songkhla Rajabhat University were slender level in body mass index, 
good level in cardio-respiratory function and lower muscle strength, medium level in flexibility and 
low level in upper muscle strength.  In conclusion, this finding showed that the undergraduate 
students in physical education major of Songkhla Rajabhat University should be improved or 
developed the physical fitness by using exercise activity for upper muscle strength which was low 
level.  

Keywords:  Physical Fitness, Undergraduate, Physical Education 

บทน า  
สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) ถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความสามารถ

ทางด้านร่างกาย (Shephard and Lavallee, 1978; ACSM, 1998; Hastad and Lacy, 1998) ส าหรับบุคคลทั่วไป
สมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยสมรรถภาพทางกายสามารถจ าแนกตามจุดมุ่งหมายได้เป็น 2 ประเภท 
(Dwyer and Davis, 2008) คือ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-related physical fitness) อัน
ประกอบด้วยสัดส่วนร่างกาย (Body composition) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ 
(Cardiorespiratory endurance) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
(Muscular strength) และความอ่อนตัว (Flexibility)  และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (Skill-related 
physical fitness) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 5 องค์ประกอบข้างต้น 
และพลังหรือก าลังของกล้ามเนื้อ (Muscle power) ความเร็ว (Speed) ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) การทรง
ตัวหรือความสมดุล (Balance) ระยะเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) และการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท (Coordination)  

จากความส าคัญของสมรรถภาพทางกายที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) เล็งเห็นความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
การประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย จึงได้จัดท าแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับประชาชน อายุ 19 - 59 ปี เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์  การเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกายเป็นการส่งเสริมระบบท างานของร่างกาย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี โดยคาดว่ า การประเมิน
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สมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสมตามวัยจะท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสมรรถภาพทางกาย และยังใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการให้เหมาะสมตามวัยได้ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบัณฑิตครูสาขาพลศึกษาให้มีคุณภาพ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา, 2558) อย่างไรก็ตามในการที่จะเป็นครูพลศึกษาที่ดีและมีคุณภาพน้ัน ต้องผ่านการเรียนการสอนใน
เรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย และการกีฬา เป็นส่วนใหญ่ คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นหน่ึงในบุคลากร
ผู้สอนพลศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา 
กรณีศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกายในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักศึกษาสาขาพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 145 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี ้
 

n =
N

1 + N(e)2
 

แทนค่าในสูตร 
เมื่อ n = ขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

N= จ านวนประชากร (Population) 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (Precision) ในที่น้ีมีค่าเท่ากับ 0.05 

 

    n =
145

1+145(0.05)2
 

 
n = 106.4220 

 
จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรค านวณของยามาเน่ ได้กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สาขาพลศึกษาประมาณ 107 คน หลังจากนั้นคณะผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple 
random sampling)   
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-
59 ปี  ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 (ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) จ านวน 4 องค์ประกอบ 6 รายการทดสอบ ซึ่งคณะผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดย
ไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส าหรับคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ผ่านการหาคุณภาพของรายการทดสอบ
ในด้านความตรงและความเชื่อมั่น ดังแสดงในตารางที่ 1  

  
ตารางที่ 1  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี  

และคุณภาพของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 

รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ส าหรับประชาชน อายุ 19-59 ปี 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย 

ค่าความตรง 
(Validity) 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) 

1.องค์ประกอบของร่างกาย 
(Body Composition) 

1.ช่ังน้ าหนัก (Weight) 
2.วัดส่วนสูง (Height) 
น าค่าท่ีได้มาค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index :BMI) 

- 
- 

0.89  

- 
- 

0.96 

2.ความอ่อนตัว 
(Flexibility) 

3. น่ังงอตัวไปข้างหน้า 
(Sit and Reach) 

1.00 0.95 

3.ความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อ 
(Muscle Streng and Endurance) 

4. แรงบีบมือ 
(Hand Grip Strength) 

0.92 0.89 

5. ยืน-นั่ง บนเก้าอ้ี 30 วินาที 
(30 Seconds Chair Stand) 

0.96 0.91 

4. ความอดทนของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือด 
(Cardiovascular Endurance) 

6. ยืนยกเข่าข้ึนลง 3   นาที 
(3 Minutes Step Up and Down) 

0.88 0.89 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายมา

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ โดยใช้เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของ
ประชาชน อายุ 19-59 ปี ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 
2562 (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) ซึ่งเกณฑ์สมรรถภาพทางกายจ าแนกเป็นตามเพศ ช่วงอายุ และระดับ
สมรรถภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายจ าแนกเป็นตามเพศ ช่วงอายุ และระดับสมรรถภาพ 
อาย ุ
(ปี) 

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายรายการ นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) 
(เซนติเมตร) 

เพศชาย เพศหญิง 
ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

19-24 1 ลงมา 2-8 9-16 17-23 24 ขึ้นไป 4 ลงมา 5-12 13-19 20-26 27 ขึ้นไป 

25-29 1 ลงมา 2-8 9-15 16-22 23 ขึ้นไป 3 ลงมา 4-11 12-18 19-25 26 ขึ้นไป 

30-34 0 ลงมา 1-7 8-14 15-21 22 ขึ้นไป 2 ลงมา 3-9 10-16 17-22 23 ขึ้นไป 

35-39 -1 ลงมา 0-6 7-14 15-21 22 ขึ้นไป 0 ลงมา 1-7 8-14 15-21 22 ขึ้นไป 

40-44 -2 ลงมา -1-5 6-12 13-19 20 ขึ้นไป -2 ลงมา -1-5 6-13 14-20 21 ขึ้นไป 

45-49 -4 ลงมา -3-3 4-11 12-18 19 ขึ้นไป -2 ลงมา -1-5 6-12 13-19 20 ขึ้นไป 

50-54 -5 ลงมา -4-2 3-10 11-17 18 ขึ้นไป -3 ลงมา -2-3 4-10 11-17 18 ขึ้นไป 

55-59 -6 ลงมา -5-1 2-9 10-16 17 ขึ้นไป -4 ลงมา -3-3 4-10 11-17 18 ขึ้นไป 

(ที่มา: ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 
 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูสรปุได้ตามแผนภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

นัดหมายผู้ช่วยด าเนินการวิจัยเพื่อประชุม อธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ล าดับขั้นตอน 

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ระหว่างการวิจัย 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ

ประชาชน อายุ 19-59 ปี  ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 

2562 (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดการประเมิน

สมรรถภาพทางกายเพื่อประกอบการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ และ

ร้อยละ โดยใช้เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี 
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 ส าหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี  แบ่งเป็น 6 รายการทดสอบ ดังนี้ 
1.ช่ังน้ าหนัก (Weight) 
2. วัดส่วนสูง (Height) น าค่าน้ าหนักและส่วนสูงที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass 

Index :BMI) 
3. น่ังงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) 
4. แรงบีบมือ (Hand Grip Strength) 
5. ยืน-นั่ง บนเก้าอ้ี 30 วินาที (30 Seconds Chair Stand) 
6. ยืนยกเข่าข้ึนลง 3 นาที (3 Minutes Step Up and Down) 

 
ภาพที่ 2 รายการทดสอบช่ังน้ าหนัก และวัดส่วนสูง (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 

 

 
ภาพที่ 3 รายการทดสอบแรงบีบมอื (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 
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ภาพที่ 4 รายการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 

 
ภาพที่ 5 รายการทดสอบยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30 วินาที (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 

 

 
ภาพที่ 6 รายการทดสอบยืนยกเขา่ขึ้นลง 3 นาที (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) 

 

ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาสมรรถภาพภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบว่า  ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ด้านความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนล่าง และด้านความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับดี 
สมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง และสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความ
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อดทนของกล้ามเนื้อส่วนบน อยู่ในระดับต่ า เมื่อเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี ของ
ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562  (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา
, 2562) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จ าแนกตามรายการประเมินและรายการทดสอบ  (n = 107) 

สมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบ ผลประเมิน จ านวน ร้อยละ 
1.องค์ประกอบของร่างกาย 
(Body Composition) 

1.ช่ังน้ าหนัก (Weight) 
2.วัดส่วนสูง (Height) 
น าค่าที่ได้มาค านวณหาค่า
ดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index :BMI) 

ผอมมาก 0 0.00 
ผอม 24 22.43 

สมส่วน 79 73.83 
 ท้วม 4 3.74 
 อ้วน 0 0.00 
 รวม 107 100 
2.ความอ่อนตัว 
(Flexibility) 

3. น่ังงอตัวไปข้างหน้า 
(Sit and Reach) 

ต่ ามาก 0 0.00 
ต่ า 2 1.86 

ปานกลาง 67 62.62 
  ด ี 23 21.50 
  ดีมาก 15 14.02 
  รวม 107 100 
3.ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อส่วนบน 
(Muscle Streng and 
Endurance) 

4. แรงบีบมือ 
(Hand Grip Strength) 

ต่ ามาก 0 0.00 
ต่ า 60 56.07 

ปานกลาง 19 17.76 
 ด ี 20 18.69 
 ดีมาก 8 7.48 

  รวม 107 100 
3.ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อส่วนล่าง 
(Muscle Streng and 
Endurance) 

5.  ยื น -นั่ ง  บน เก้ าอี้  30 
วินาที 
(30 Seconds Chair 
Stand) 

ต่ ามาก 0 0.00 
ต่ า 8 7.48 

ปานกลาง 15 14.02 
ด ี 59 55.14 

ดีมาก 25 23.36 
  รวม 107 100.00 
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สมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบ ผลประเมิน จ านวน ร้อยละ 
4.ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด 
(Cardiovascular Endurance) 

6. ยืนยกเข่าข้ึนลง 3   นาที 
(3 Minutes Step Up and 
Down) 

ต่ ามาก 1 0.93 
ต่ า 4 3.74 

ปานกลาง 28 26.17 
ด ี 62 57.94 

ดีมาก 12 11.22 
  รวม 107 100 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ด้านความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนล่าง และด้านความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับดี สมรรถภาพ
ทางกายด้านความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนมีกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย และการกีฬาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัตจริง ตัวอย่างเช่น รายวิชาทักษะและ
การสอนว่ายน้ า ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องมีทักษะในการว่ายน้ าและการเป็นผู้สอนว่ายน้ า  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาก็ยังพบว่า นักศึกษามีสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อส่วนบน อยู่ในระดับต่ า เมื่อเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา (2562) นั้น 
อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
ในส่วนนี้ ยังมีไม่เพียงพอ หรืออาจเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ทั้งนี้อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกในข้อมูลพื้นฐาน  
การใช้ชีวิตประจ าวัน หรือศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมโดยใช้สถิติวิเคราะห์อื่นต่อไป  

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในด้าน
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ ดังตัวอย่าง
การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนบน ของ สุนิภา ยุวกิจนุกูล 
(2555) ที่ใช้โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นที่มีสมรรถภาพทางกายต่ า โดย
กิจกรรมในโปรแกรมออกก าลังกายประกอบด้วยท่าพื้นฐาน 5 ท่า (5BX: 5 Basic Exercises) ของกองทัพอากาศ
แคนาดา ผลการศึกษาพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกาย 10 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาของ
สมรรถภาพทางกายในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน (จากการทดสอบแรงบีบมือ) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ตัวอย่างการจัดโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักของ สบสันติ์ มหานิยม (2555) จากรายงานวิจัย
เรื่องผลของการจัดโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกด้วยน้ าหนัก จ านวน 141 คน ซึ่งพบว่า หลังการใช้โปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักที่
ก าหนดขึ้นในระยะเวลา 14 สัปดาห์ นิสิตมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนแตกต่างจากก่อนใช้โปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ จักรกฤษณ์ พิเดช (2561) ที่จัดโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกที่มี
ต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชาย ซึ่งก็พบว่าหลังการทดลองใช้
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โปรแกรมการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สรุปผลการวิจัย 
 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่วนใหญ่มี
สมรรถภาพทางกาย ด้านองค์ประกอบของร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ด้านความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อส่วนล่าง และด้านความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อยู่ในระดับดี สมรรถภาพทางกายด้าน
ความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง  และสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนบน 
อยู่ในระดับต่ า สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการออกก าลังกายในด้านท่ีตัวอย่างนักศึกษาที่มี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าผลวิจัยไปใช้ในการพิจารณาก าหนดหรือคัดเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายให้เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. เป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพด้านสมรรถภาพทางกายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิตสาขาพลศึกษา สถาบันการศึกษาอื่นๆ   
3. ศึกษาผลของโปรแกรมออกก าลังกายหรือกิจกรรมการออกก าลังกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาพลศึกษา ในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
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ทางกายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
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การแก้ปัญหารอยแตกของยางหูรองเท้าแตะในอุตสาหกรรมด้วยการเติมสารป้องกัน 

การเสื่อมสภาพ 

Solving crack problem of rubber slipper ears in the industry by adding 

antioxidant 

กรกมล สิทธิพงค์1 ชุตามาศ รัตนคช2 และ สุรเดช  มัจฉาเวช3* 

Konkamon Sittipong1 Chutamas Rattanakod2 and  Suradet Matchawet3* 

บทคัดย่อ 

เตรียมยางคอมปาวด์ส าหรับท ายางหูรองเท้าแตะจากการเบลนด์ยาง BR:CALPREN:STR5L:NBR ที่สัดส่วน

10:12:40:38 ในเครื่องผสมแบบปิด โดยท าการศึกษาสัดส่วนของปริมาณสารป้องกันการเสื่อมสภาพระหว่าง 

Bemox กับ Wax ที่สัดส่วนปริมาณ 1.0:1.0, 1.2:1, 1.4:1, 1.6:1, 1.0:1.2, 1.0:1.4 เตรียมยางคอมปาวด์ส าหรับท า

ยางหูรองเท้าแตะจากการเบลนด์ยาง BR:CALPREN:STR5L:NBR ที่สัดส่วน10:12:40:38 ในเครื่องผสมแบบปิด โดย

ท าการศึกษาสัดส่วนของปริมาณสารป้องกันการเสื่อมสภาพระหว่าง Bemox กับ Wax ที่สัดส่วนปริมาณ 1.0:1.0, 

1.2:1, 1.4:1, 1.6:1, 1.0:1.2, 1.0:1.4 และ 1.0:1.6 จากการทดลองพบว่าท่ีสัดส่วนของ Bemox กับ Wax ที่ปริมาณ 

1.0:1.4 จะให้ช้ินทดสอบที่มีสมบัติที่ดีที่สุดโดยไม่เกิดรอยแตกเลยในทุก ๆ การทดสอบที่บริเวณต่างกัน ได้แก่ บริเวณ

ไลน์การผลิต (สภาวะอากาศมีความร้อนและความชื้นสูง) บริเวณเครื่องอัดในห้องปฏิบัติการ (สภาวะที่มีความร้อน) 

และบริเวณอ่างน้ า (สภาวะที่มีความช้ืนสูง) นอกจากนี้ส าหรับสมบัติเชิงกลของยาง ไม่ว่าจะเป็นค่าโมดูลัส ความ

ต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความทนทานต่อการฉีกขาด ที่ใช้สัดส่วนของ Bemox กับ 

Wax ที่ปริมาณ 1.0:1.4 ยังให้ค่าที่ผ่านค่ามาตรฐานของยางหูรองเท้าแตะ อย่างไรก็เมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติสมบัติ

เชิงกลกับการใช้ปริมาณสารป้องกันการเสื่อมสภาพที่ปริมาณอื่น พบว่ายางหูรองเท้าแตะทุกสัดส่วนการใช้สาร

ป้องกันการเสื่อมสภาพให้ค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากการทดสอบสมบัติเชิงกลยังคงเป็นการทดสอบสมบัติ

ของยางวัลคาไนซ์ที่ไม่ได้ผ่านสภาวะเร้าดังเช่นการทดสอบการดูรอยแตกของยางที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเป็นหูรองเท้า

แตะ ท าให้ผลของสารป้องกันการเสื่อมสภาพแสดงไม่ชัดเจน 

  1, 2 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย   

3อาจารย์ นักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 
 *Corresponding author, E-mail: suradet.m@rmutsv.ac.th  
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Abstract 

The compounding of rubber slipper ears was prepared from rubber blends of 

BR: CALPREN: STR5L: NBR in an internal mixer at blend ratio 10: 12: 40: 38.  The antioxidant ratios 

between Bemox and Wax at 1.0:1.0, 1.2:1, 1.4:1, 1.6:1, 1.0:1.2, 1.0:1.4 and 1.0:1.6 were studied. It 

was found that the antioxidant ratio at 1. 0: 1. 4 gave highest properties without cracking of the 

specimen in every testing area such as line production area ( high temperature and humidity) , 

compression zone (high temperature), and water bath (high humidity). Moreover, the mechanical 

properties ( i. e. , modulus, tensile strength, elongation at break and tear strength)  of 1. 0: 1. 4 ratio 

showed higher values than the standard values of rubber slipper ears in the industry. However, all 

of the antioxidant ratios showed insignificant different in mechanical properties because the rubber 

specimens for mechanical testing did not put in high temperature and humidity with activated to 

degradation. 

Keywords :  Rubber slipper ears, Crack problem, Rubber blend, Antioxidant 

บทน า 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมรองเท้าเป็นอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง

มากประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งรายได้และสามารถน าเ งินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ และใน

ภาคอุตสาหกรรมรองเท้าสามารถแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมย่อยได้อีกหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต

รองเท้ายางและพลาสติก รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าหนังแท้ รองเท้าหนังเทียมและรองเท้าอื่น ๆ รวมทั้ง

ส่วนประกอบรองเท้า อุตสาหกรรมรองเท้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก การ

ผลิตยังคงอาศัยแรงงานและทักษะความช านาญของแรงงานอยู่มาก ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนยังไม่สามารถน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้ เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ่อยตามแฟช่ัน ท าให้ยากต่อการน า

เครื่องจักรมาใช้ในการผลิต จากเหตุผลและข้อจ ากัดดังกล่าว จึงท าให้โรงงานเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาแต่

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การเกิดปัญหารอยแตกของยางหูรองเท้าและการบลูม โดยการเกิดรอยแตกของยางหู

รองเท้าแตะจะมีลักษณะเกิดเป็นรอยหรือเป็นเส้นเล็ก ๆ ตามหูรองเท้าเมื่อมีการใช้งานไปนาน ๆ ก็จะท าให้เกิดเป็น

รอยแตกที่ใหญ่ขึ้นและเห็นได้ชัดเจนตามหูรองเท้า ดังนั้นปัญหาการเกิดรอยแตกของยางหูรองเท้าแตะจึงเป็นสิ่งที่

จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมรองเท้าที่ต้องแก้ไขไม่ให้ยางหูรองเท้าเกิดการแตก โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาการ

เติมสารป้องกันการเสื่อมสภาพลงไปในสูตรร่วมกับสารเคมีต่าง ๆ ในสูตรของยางหูรองเท้าแตะ โดยท าการเตรียม

ยางคอมเปาวด์จากการเบลนด์ระหว่างยาง BR:CALPREN:STR5L:NBR ตามสัดส่วนที่ก าหนด และท าการแปร
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ปริมาณสัดส่วนของสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 2 ชนิดคือ Bemox กับ Wax และน าช้ินตัวอย่างที่ได้ไปวางที่สภาวะ

ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาของยางให้เกิดการเสื่อมสภาพ 

วิธีการวิจัย 

1. การเบลนด์ยางและเตรียมยางคอมปาวด ์
น ายางบิวทาไดอีน (BR) ยางคลอพรีน (CALPRENE) ยางแท่ง (STR5L) ยางไนไตรน์ (NBR) และสารคู่ควบ

ไซเลน (SI-69) ตามปริมาณดังแสดงในตารางที่ 1 ท าการบดผสมในเครื่องผสมแบบปิดที่ 43 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
3 นาที เพื่อท าการเบลนด์ผสมให้ยางเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นบดผสมต่อร่วมกันกับสารเคมีที่เหลือนอกจาก
สารตัวเร่งและสารวัลคาไนซ์ก ามะถัน เป็นเวลา 6 นาที หลังจากนั้นจึงน ายางออกจากเครื่องผสมแบบปิดตั้งไว้ให้เย็น
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากจากนั้นจึงน ายางคอมปาวด์ที่ได้มาบดผสมกับสารตัวตัวเร่ง MBTS และ 
TMTM บนเครื่องผสมสองลูกกลิ้ง เป็นเวลา 3 นาที และตามด้วยการใส่ IS เป็นล าดับสุดท้าย บดผสมต่ออีก 2 นาที 
จึงม้วนพันลูกกลิ้งและรีดแผ่นออกเพื่อน าไปทดสอบสมบัติต่อไป 

2.  การเตรียมชิ้นทดสอบ 

น ายางคอมปาวด์ที่เสร็จแล้วมาตัดให้ได้น้ าหนัก 55 กรัมต่อช้ิน และน ายางคอมปาวด์ที่ตัดเสร็จแล้วน าไป

อัดในเครื่องอัดเป็นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น ความต้านทาน

ต่อแรงดึง (Tensile strength) , มอดูลัส (Modulus) , ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) และ

ความสามารถในการยืดจนขาด (Elongation at break) และน าไปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ได้น้ าหนัก 120 กรัมต่อช้ิน 

เพื่อน าอัดเป็นหูรองเท้าแตะและน าไปทดสอบการเกิดรอยแตกในสภาวะต่าง ๆ เช่น เครื่องอัดห้องปฏิบัติการ  

(สภาวะที่มีความร้อน) , ไลน์การผลิต (สภาวะอากาศท่ีมีความร้อนและความช้ืนสูง) และ อ่างน้ า (สภาวะที่มีความชื้น

สูง)  
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมยางคอมปาวด์ 

สารเคม ี ปริมาณ (phr) 

BR 10 

CALPRENE 12 

STR 5L 40 
NBR 38 
SI-69 1.48 

ZnCO3 3 
Silica 32.5 

PEG#4000 3.5 
Stearic acid 0.5 

Bemox:Wax 1.0:1.0, 1.2:1.0, 1.4:1.0, 1.6:1.0, 1.0:1.2, 
1.0:1.4, 1.0:1.6 

IS 2.41 
MBTS 1.71 
TMTM 0.29 

IS: Insoluble Sulphur; MBTS: Benzothiazyl Disulfide; TMTM: Tetramethylthiuram Monosulfide 

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 

1. การทดสอบการเกิดรอยแตกในสภาวะต่าง ๆ 
น ายางคอมปาวด์ท่ีผสม Bemox กับ Wax ที่ปริมาณ 1.0:1.0, 1.2:1.0, 1.4:1.0, 1.6:1.0, 1.0:1.2, 1.0:1.4, 

1.0:1.6 และน าตั้งพักไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วจึงน าอัดเป็นช้ินงานเพื่อจะน าไปทดสอบการเกิดรอยแตก  ที่สภาวะ

ต่าง ๆ ได้แก่ ไลน์การผลิต (สภาวะอากาศที่มีความร้องและความชื้นสูง)  เครื่องอัดห้องปฏิบัติการ (สภาวะที่มีความ

ร้อน)  อ่างน้ า (สภาวะที่มาความช้ืนสูง) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการเกิดรอยแตกของสูตรยางท่ีแปรสัดส่วนของสารป้องกันการเสื่อมสภาพท่ีวางไว้ในสภาวะ

แตกต่างกัน 

สูตร 

ไลน์การผลิต 

(สภาวะอากาศท่ีมีความร้อน

และความช้ืนสูง) 

เครื่องอัดห้องปฏิบัติการ    

(สภาวะที่มีความร้อน) 

อ่างน้ า 

(สภาวะที่มีความชื้นสูง) 

Bemox:Wax  

1.0:1.0 

 

 

  

Bemox:Wax  

1.2:1.0 

   

Bemox:Wax  

1.4:1.0 

   

Bemox:Wax  

1.6:1.0 

   

Bemox:Wax  

1.0:1.2 

   

แตก ไมแ่ตก ไมแ่ตก 

แตก 
แตก 

แตก แตก 

แตก แตก แตก 

แตก 

แตก แตก แตก 

แตก 
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Bemox:Wax  

1.0:1.4 

   

Bemox:Wax  

1.0:1.6 

   

จากตารางที่ 2 แสดงลักษณะการทดสอบการแตกของช้ินตัวอย่างหูรองเท้าแตะที่ท าการแปรปริมาณ

สัดส่วนของ Bemox กับ Wax ที่ปริมาณ 1.0:1.0, 1.2:1.0, 1.4:1.0, 1.6:1.0, 1.0:1.2, 1.0:1.4, 1.0:1.6 จากผลการ

การทดลองโดยการน าช้ินทดสอบไปทดสอบตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ไลน์การผลิต (สภาวะอากาศที่มีความร้องและ

ความช้ืนสูง) , เครื่องอัดห้องปฏิบัติการ (สภาวะที่มีความร้อน) , อ่างน้ า (สภาวะที่มีความช้ืนสูง) พบว่าช้ินทดสอบ

ทั้งหมดที่น าไปทดสอบตามสภาวะต่าง ๆ มีการเกิดรอยแตกทุกสัดส่วน ทุกสภาวะเมื่อปริมาณของสัดส่วน Bemox มี

ปริมาณคงทีเ่ท่ากับ 1.0 และการแตกจะเกิดน้อยลงเมื่อมีปริมาณของ Wax เพิ่มสูงขึ้น และไม่เกิดการแตกขึ้นของช้ิน

ทดสอบทั้งสามสภาวะเมื่อมีการใช้สัดส่วนระหว่าง Bemox กับ Wax เท่ากับ 1.0:1.4 ทั้งนี้เนื่องจาก Wax เป็นสาร

ป้องการการเสื่อมจากโอโซนที่มีประสิทธิภาพ โดย Wax จะท าหน้าที่เข้าไปเคลือบบนพื้นผิวของยางคอมปาวด์หรือ

ยางหูรองเท้าแตะ ท าให้ป้องกันโอโซนที่จะเข้าไปท าลายโครงสร้างของยางจึงท าให้ยางไม่เกิดรอยแตก (พรพรรณ, 

2528) 

2. สมบัตเิชิงกลของช้ินทดสอบหูยางรองเท้าแตะ 
สมบัติเชิงกลของยางคอมปาวด์ในรูปของค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% ความต้านทานต่อแรงดึง 

ความสามารถในการยืดจนขาด และความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางหูรองเท้าแตะ ที่ท าการแปรปริมาณสัดส่วน
ของสารป้องกันการเสื่อมสภาพ Bemox กับ Wax ที่ปริมาณ 1.0:1.0, 1.2:1.0, 1.4:1.0, 1.6:1.0, 1.0:1.2, 1.0:1.4, 
1.0:1.6 แสดงดังภาพท่ี 1-4 

 

ไมแ่ตก ไมแ่ตก แตก 

ไมแ่ตก ไมแ่ตก ไมแ่ตก 
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ภาพที่ 1 ค่าโมดูลสัที่ระยะยดื 300% ของยางท่ีแปรสัดส่วนสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 

จากภาพที่ 1 แสดงผลค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% พบว่า ค่าโมดูลัสมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่ม

ปริมาณของ Bemox สูงขึ้น ท้ังนี้เป็นเพราะ Bemox เข้าไปขัดขวางการเชื่อมโยงของสายโซ่ในโมเลกุลยาง จึงท าให้

ยางไม่ทนต่อแรงดึงท่ีระยะยืด 300% โมดูลัส หรือท าให้ยางมีความแข็งแรงลดลง อย่างไรก็ตามที่ปริมาณสัดส่วนการ

เติม Bemox และ Wax เท่ากับ 1.0:1.4 ซึ่งเป็นปริมาณที่เติม Wax สูงขึ้น จะท าให้ค่าโมดูลัสเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้

เนื่องจาก Wax ซึ่งเป็นผลึกของขี้ผึ้งที่อุณหภูมิห้องมีความแข็งระดับหนึ่งเมื่อซึมออกมาที่ผิวของยาง (พรพรรณ , 

2528) จึงมีผลท าให้ค่าโมดูลัสของยางเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยได้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโรงงาน

พบว่า ยางคอมปาวด์ทุกสูตรมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของโรงงาน ซึ่งหมายถึงการใช้สารป้องกันการเสื่อมสภาพ

ทุกสัดส่วนให้สมบัติเชิงกลในด้านค่าโมดูลัสที่ผ่านค่ามาตรฐานของโรงงาน 
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ภาพที่ 2 ความต้านทานต่อแรงดึงของยางท่ีแปรสัดส่วนสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 

จากภาพที่ 2 แสดงผลค่าความต้านทานต่อแรงดึงของยางที่แปรสัดส่วนสารป้องกันการเสื่อมสภาพ พบว่าการเพิ่ม

สัดส่วนปริมาณ Bemox กับ Wax ที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย และมี

แนวโน้มคงท่ีเมื่อเพิ่มปริมาณของ Bemox และ Wax เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

ของโรงงานยังพบว่าทุกสูตรให้ค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอีกทั้งเมื่อมีการเพิ่มสัดส่วนของสารป้องกันการเสื่อมสูงขึ้น

ยังให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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ภาพที่ 3 ความสามารถในการยืดจนขาดของยางท่ีแปรสัดส่วนสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 

จากภาพท่ี 3 แสดงผลค่าความสามารถในการยืดจนขาด พบว่า ปริมาณ Bemox ที่เพิ่มขึ้น ค่าความสามารถในการ

ยืดจนขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและคงที่เมื่อปริมาณสัดส่วนของสารป้องกันการเสื่อมสภาพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถ

อธิบายได้จาก Bemox และ Wax ที่เข้าไปท าให้ยางคอมปาวด์มีความแข็งแรงท่ีต่ ากว่าเมื่อเทียบกับยาง จึงมีผลท าให้

ยางคอมปาวด์นิ่มขึ้น ท าให้ยางมีค่าความสามารถในการยืดจนขาดเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งจากภาพจะเห็นได้ว่ายางคอม

ปาวด์ทุกสูตรมีค่าความสามารถในการยืดจนขาดมากกว่าค่ามาตรฐานของโรงงาน ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการ

ยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นของสูตรยางน่ันเอง 
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ภาพที่ 4 ความต้านทานต่อการฉกีขาดของยางท่ีแปรสัดส่วนสารปอ้งกันการเสื่อมสภาพ 

จากภาพที่ 4 แสดงผลค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด พบว่าเมื่อปริมาณของ Bemox เพิ่มขึ้น ค่าความต้านต่อการ

ฉีกขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะมีค่าลดต่ าลงมากหากปริมาณการเติม Bemox เท่ากับ 1.6 ทั้งนี้หมายถึงปริมาณของ

สารที่มากเกินไป จึงอาจมีผลต่อการขัดขวางของสายโซ่โมเลกุลยาง ท าให้ยางคอมปาวด์มีค่าความต้านต่อการฉีกขาด

ลดลงมากที่สุด  ซึ่งผลของการใช้ Bemox ที่เพ่ิมสูงขึ้นจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการใช้ Wax ที่ 1.6 phr ที่มีผลท าให้ค่า

ความต้านทานต่อการฉีกขาดลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ Wax ที่สูงข้ึน 

สรุปผลการวิจัย 

        จากการศึกษาการการแก้ปัญหารอยแตกของยางหูรองเท้าแตะในอุตสาหกรรมด้วยการเติมสารป้องกันการ

เสื่อมสภาพพบว่าสูตรที่ใช้สัดส่วนของ Bemox กับ Wax ปริมาณ 1.0:1.4 จะให้สมบัติที่ดีที่สุด โดยที่ช้ินทดสอบไม่

เกิดรอยแตก เนื่องจาก Wax เป็นสารป้องการการเสื่อมจากโอโซน โดย Wax จะท าหน้าท่ีเข้าไปเคลือบบนพ้ืนผิวของ

ยางคอมปาวด์หรือยางหูรองเท้าแตะ ท าให้ป้องกันโอโซนที่จะเข้าไปท าลายโครงสร้างของยางจึงท าให้ยางไม่เกิด         

รอยแตก นอกจากน้ีที่สัดส่วน 1.0:1.4 ยังให้สมบัติเชิงกลโดยรวมที่ดีที่สุดและผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า

มอดุลัสที่ระยะยืด 300% ค่าความต้านต่อแรงดึง ค่าความสามารถในการยืดจนขาด และค่าความต้านทานต่อการฉีก

ขาด ดังนั้นปริมาณสัดส่วนของ Bemox กับ Wax ที่ 1.0:1.4 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหารอย

แตกของยางหูรองเท้าแตะในอุตสาหกรรม 
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การพัฒนาน้ าอัลคาไลน์จากขี้เถ้า ในพื้นที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

Development Alkaline water from Ashes at Panare District, Pattani 

Province 

วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล1 นิธิ พลไชย1 และกูอามีน่า จูน2ิ 

Warin Sriphongphankul1 Nitih Phonchai1 and kuamena juni2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของขี้เถ้าที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นน้ าอัล

คาไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ าก่อนทดลองและน้ าหลังจากการ
ผสมกับขี้เถ้า โดยใช้ขี้เถ้า จ านวน 2 ชนิด คือ ขี้เถ้าจากไม้ยางพารา และขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว และท าการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า เป็น 4 ชุดการทดลอง คือ อัตราส่วน 1:20, 2:20, 4:20 และ 8:20 และ
ระยะเวลาเป็น 5 ชุดการทดลอง คือ เวลา 0, 6, 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของน้ าอัล
คาไลน์ที่เหมาะสม คือ ข้ีเถ้าจากกะลามะพร้าวท่ีอัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 48 ชม. สภาพความเป็นด่าง เฉลี่ย
เท่ากับ 957 mg/L รองลงมาคือ อัตราส่วน 4:20 ของระยะเวลา 6 ชม. สภาพความเป็นด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 903 mg/L 
และอัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 24 ชม. สภาพความเป็นด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 803 mg/L ส่วนคุณภาพน้ าจากขี้เถ้า
ไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว ความเป็นกรดด่าง เฉลี่ยระหว่าง 10.51-12.71 ความขุ่น เฉลี่ยระหว่าง 0.681-
91.100 NTU ความกระด้าง เฉลี่ยระหว่าง17-176 mg/L สภาพความเป็นด่าง เฉลี่ยระหว่าง          67-957 mg/L 
และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจไม่พบ เมื่อพิจารณาน้ าอัลคาไลน์ท่ีเหมาะสม คือ น้ าอัลคาไลน์จากขี้เถ้ากะลามะพร้าว 
รองลงมาคือ น้ าอัลคาไลน์จากข้ีเถ้าไม้ยางพารา  
ค าส าคัญ: น้ าอัลคาไลน์, ขี้เถ้า, ประสิทธิภาพ, การพัฒนา 
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Abstract 

This research study of objective to study ratio of suitable ashes to alkaline water 

development and the compare of physical, chemical and biological water quality of the water 

before experiment and water after mixing with ashes by using 2 types of rubber wood ash and 

coconut shells ashes and compare the ratio between ashes to water in 4 sets of experiments which 

are 1: 20, 2: 20, 4: 20 and 8: 20 and the time period is 5, the experiment set is 0, 6, 12, 24 and 48 

hours. . The study found that the optimum alkaline water efficiency was coconut shells ashes at a 

ratio of 8: 20 for a period of 48 hours average was 957 mg/ L, followed by the ratio 4: 20 of the 6 

hour period alkaline condition average was 903 mg/ L and the ratio of 8: 20 of the 24 hour period 

alkalinity average was 803 mg/ L The water quality from rubber wood ashes and coconut shell 

ashes acid alkalinity between average 10.51- 12. 71, turbidity between average 0. 681- 91. 100 NTU, 

hardness between average 17- 176 mg/ L alkalinity between average 67- 957 mg/ L and coliform 

bacteria were not detected when the suitable alkaline water was alkaline water from coconut shell 

ash, followed by alkaline water from rubber wood ashes 

Keywords: alkaline water, ashes, Efficiency, development 

บทน า 
โลกของเราประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ า โดยส่วนที่เป็นพื้นน้ า มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน และเป็นพื้นดิน 1 

ส่วนน้ ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืช และสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย น้ าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิด

หมุนเวียนได้ ไม่มีวันหมดสิ้น น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์ มีส่วนประกอบที่เป็น

น้ ามากถึงร้อยละ 70 น้ าถูกก าจัดออกจากร่ายกายโดยทางปัสสาวะ ทางเหง่ือและ ทางอุจจาระ ดังนั้นเราจึง

จ าเป็นต้องทดแทนน้ าที่สูญเสียไป ด้วยการดื่มน้ าประมาณวันละ 6-8 แก้ว น้ าที่เราดื่มจะต้องไม่มีสารปนเปื้อน            

(สุวัฒนา พาจะโปะ, 2556) น้ าที่ใช้บริโภคมีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยหลายประการ ที่ส าคัญคือช่วยให้อวัยวะ

ต่างๆ ท างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท างานของระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย ดังนั้นถ้าร่างกายขาดน้ าหรือเสียความสมดุลของน้ าในร่างกายก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยด้วย เช่น  

ถ้าร่างกายขาดน้ าจะท าให้ผิวหนังแห้ง หรือแตกได้ ถ้าเราดื่มน้ าเพียงพอก็จะท าให้ร่างกายเปล่งปลั่ง และสามารถ

ป้องกันโรคได้อีกด้วย (เมธี สายสุข, 2557) และทั้งนี้ยังพบว่า น้ าที่มีความเป็นด่างอ่อนๆ จะช่วยในการปรับสมดุล

สภาพความเป็นกรด–ด่างภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้เลือดไม่ต้องไปดึงแคลเซียม และ
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แมกนี เ ซี ย มออกจากอวั ย ว ะต่ า งๆ  เพื่ อ รั กษาสภาวะสมดุ ล ขอ ง ร่ า ง ก ายจึ งท า ง าน ได้ อ ย่ า งปกติ  

(บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด, 2561)  

ปัจจุบันน้ าด่าง (Alkaline water) เป็นสิ่งที่อยู่ในกระแสนิยมมาระยะหนึ่ง โดยจากกลุ่มคนที่สนับสนุนการ

ดื่มน้ าด่าง ซึ่งน้ าด่างมีคุณประโยชน์ อาทิ การช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย ลดค่าความเป็นกรดใน

กระแสโลหิต และช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น จึงท าให้ผู้คนได้รับความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

กันมากขึ้นมากกว่าการระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหาร หรือการสรรหาวิตามินอาหารเสริมต่างๆ มาบ ารุง

ร่างกาย และอีกทางเลือกหนึ่งเป็นการดูแลสุขภาพ ด้วยการดื่มน้ าด่าง ซึ่งยังสามารถเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ

แบบเชิงป้องกันไม่ให้ป่วย และท าให้สุขภาพพลานามัยที่ดี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาน้ าอัลคาไลน์

จากขี้เถ้าในพื้นที่ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยท าการศึกษาอัตราส่วนของขี้เถ้าท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น

น้ าอัลคาไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ าก่อนและน้ าหลังจากผ่าน

ขี้เถ้า และทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาในรูปของการน าวัสดุเหลือท่ีมีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนในชุมชนได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศกึษาอัตราส่วนของขี้เถ้าท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นน้ าอัลคาไลน ์
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ าก่อนทดลองและน้ าหลังจากการ

ผสมกับขี้เถ้า 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการส ารวจ (Survey) และ

ทดลอง (Experriment) ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของขี้เถ้า และส ารวจข้อมูลขี้เถ้าในเขตพื้นที่อ าเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปัตตานี  

2) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนทดลองและน้ าหลังจากการผสมกับขี้เถ้า และท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ตามวิธีใน  Standard Method for the Examination of Water and Wastewater  ของ  APHA and AWWA 
(2005) แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
273 

 
 

ตารางที่  1  พารามิเตอร์คุณภาพน้ าและวิธีวิเคราะห์ 

พารามิเตอร์คุณภาพน้ า วิธีวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด-ด่าง Electrometric method 
ความขุ่น Nephelometer 
ความกระด้าง EDTA Titrimetric method 
สภาพความเป็นด่าง Tritration Method 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Multiple Tube Fermentation Technique 

 

3) ศึกษาศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาน้ าอัลคาไลน์จากขี้เถ้าในพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจัย 
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4) เปรียบเทียบคุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของน้ าก่อนทดลองและน้ าหลังจากการผสมกับ
ขี้เถ้า 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาน้ าอัลคาไลน์จากขี้เถ้าในพื้นท่ี อ าเภอปะนา

เระ จังหวัดปัตตานี จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ขี้เถ้าไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยท าการทดลองเพื่อศึกษา

อัตราส่วนของขี้เถ้า และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ าอัลคาไลน์ พร้อมท้ังท าการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าทาง

กายภาพ เคมีและชีวภาพ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ความกระด้าง สภาพความเป็นด่าง และโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดของผลการการศึกษาวิจัย

ดังนี ้

ผลการศึกษาอัตราส่วนของขี้เถ้า และระยะเวลาของการพัฒนาน้ าอัลคาไลน์ที่เหมาะสม 
 จากการศึกษาอัตราส่วนของขี้เถ้าจ านวน 2 ชนิด คือ ขี้เถ้าไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าวโดยมีอัตราส่วน 

ระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1:20, 2:20, 4:20 และ 8:20 และระยะเวลา คือ 0, 6, 12, 24 และ 48 ชม. ผลการศึกษา

พบว่า ประสิทธิภาพของน้ าอัลคาไลน์ที่เหมาะสม คือ น้ าอัลคาไลน์จากขี้เถ้ากะลามะพร้าวท่ีอัตราส่วน 8:20 ของ

ระยะเวลา 48 ชม. รองลงมาคือ อัตราส่วนของขี้เถ้ากะลามะพร้าวที่อัตราส่วน 4:20 ของระยะเวลา 6 ชม. และอัตราส่วน

ของขี้เถ้ากะลามะพร้าวที่อัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 24 ชม. แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าสภาพความเป็นดา่งของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 
 

ปริมาณค่าสภาพความเป็นด่าง(mg/L) 
ตัวอย่างน้ า  อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0 ชม. 6 ชม. 0 ชม. 12 ชม. น้ ากลั่น 0 ชม. 24 ชม. 0 ชม. 48 ชม. 
ขี้เถ้าไม้ยางพารา           

 50 g/L 0 140 260 90 157 0 80 160 67 180 

 100 g/L 0 150 207 110 227 0 120 250 100 203 

 200 g/L 0 227 210 183 233 0 213 390 133 263 

 400 g/L 0 343 360 300 323 0 260 457 210 390 
ขี้เถ้ากะลามะพร้าว           

 50 g/L 0 310 323 173 313 0 423 450 337 443 

 100 g/L 0 517 590 377 490 0 497 773 403 840 

 200 g/L 0 677 903 457 510 0 493 600 800 810 

 400 g/L 0 593 827 723 733 0 830 860 763 957 
Max 0 677 903 723 733 0 830 860 800 957 
Min 0 140 207 90 157 0 80 160 67 180 
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ของค่าสภาพความเป็นด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และ

ระยะเวลา 

ผลการเปรียบเทียบของคุณภาพน้ าก่อนและน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้า 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

จากการวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้า จ านวน 2 ชนิด คือ ขี้เถ้า

ไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยมีอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1:20, 2:20, 4:20 และ 8:20 และ

ระยะเวลา คือ 0, 6, 12, 24 และ48 ชม. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธภาพของคุณภาพน้ าก่อน มีค่าความเป็นกรดด่าง 

เฉลี่ยระหว่าง 5.23 – 6.46 และประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากขี้เถ้ามีค่าความเป็นกรดด่างสูงสุด คือ น้ าอัลคาไลน์ของ

ขี้เถ้าไม้ยางพาราที่อัตราส่วน 8.20 ของระยะเวลา 24 ชม.เฉลี่ยเท่ากับ 12.71 รองลงมาคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้าไม้

ยางพาราที่อัตราส่วน 8.20 ของระยะเวลา 0 ชม., 48 ชม., และ 12 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 12.61, 12.58, และ 12.49 ตามล าดับ 

แสดงดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3 โดยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ คุณาธาทร (2557) ได้ท าการศึกษาพบว่า 

น้ าด่างมีค่าความเป็นกรดด่าง มากกว่า 7 ขึ้นไป มีความบริสุทธ์ิ ไม่มีสิ่งปนเปื้อนสารเคมี  และจุลินทรีย์ต่างๆ 

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณค่าความเป็นกรดด่าง(pH) 
ตัวอย่างน้ า อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าตันต้น ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าตันต้น ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0ชม. 6ชม. 0ชม. 12ชม. น้ ากลั่น 0ชม. 24ชม. 0ชม. 48ชม. 
ขี้เถ้าไม้ยางพารา           

 50g 5.46 10.77 11.19 10.87 11.45 5.23 11.72 11.89 11.45 11.64 

 100g 5.46 11.06 11.63 10.97 11.73 5.23 12.04 12.21 11.87 11.98 

 200g 5.46 11.18 11.98 11.23 12.16 5.23 12.50 12.51 11.51 12.16 

 400g 5.46 11.09 12.43 11.32 12.49 5.23 12.61 12.71 11.97 12.58 
ขี้เถ้ากะลามะพร้าว           

 50g 5.36 10.79 10.86 10.79 10.91 6.46 11.10 10.55 11.14 11.16 

 100g 5.36 10.87 10.87 10.81 10.97 6.46 10.51 10.97 11.07 11.30 

 200g 5.36 10.74 10.83 10.86 10.93 6.46 10.55 11.02 11.06 11.21 

 400g 5.36 10.78 10.90 10.91 10.92 6.46 10.64 11.13 11.42 11.54 
Max 5.46 11.18 12.43 11.32 12.49 6.46 12.61 12.71 11.97 12.58 
Min 5.36 10.74 10.83 10.79 10.91 5.23 10.51 10.55 11.06 11.16 
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหค์่าความเป็นกรดด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

ค่าความขุ่น 

จากการวิเคราะห์หาค่าความขุ่นของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากน้ า จากขี้เถ้าจ านวน 2 ชนิด คือขี้เถ้าไม้

ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยมีอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1: 20, 2:20, 4:20 8:20 ในช่วงระยะเวลา 0 ชม. 

6 ชม. 12 ชม. 24 ชม.และ48 ชม. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าก่อน มีค่าความขุ่น เฉลี่ยระหว่าง 

0.096 – 0.242 NTU และประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากขี้เถ้า มีค่าความขุ่นสูงสุดคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้าไม้ยางพารา

ที่อัตราส่วน 1:20 ของระยะเวลา 0 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 91.100 NTU รองลงมาคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้าไม้ยางพาราที่

อัตราส่วน 1:20 ของระยะเวลา 0 ชม., และ 48 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 61.467, 31.133, และ13.167 NTU ตามล าดับ แสดงดัง

ตารางที่ 4 และภาพที่ 4 เมื่อท าการศึกษาความขุ่นเกิดจากสารห้อยแขวน สารห้อยแขวนในน้ าซึ่งเป็นสาเหตุของ

ความขุ่นอาจจะมีขนาดตั้งแต่คอลลอยดัล แต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศจะเกิดความขุ่นขึ้นและน้ าที่มีความขุ่น

มากจะมีผลต่อการน าน้ านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
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ตารางที่ 4 ค่าความขุ่นของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหค์่าความขุ่นของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 
 

 

ปริมาณค่าความขุ่น(NTU) 
ตัวอย่างน้ า  อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0 ชม. 6 ชม. 0 ชม. 12 ชม. น้ ากลั่น 0 ชม. 24 ชม. 0 ชม. 48 ชม. 
ขี้เถ้าไม้ยางพารา           

 50 g/L 0.157 61.467 6.247 10.567 1.697 0.173 91.100 1.090 2.133 1.004 

 100 g/L 0.157 28.267 7.330 31.133 0.681 0.173 27.967 3.693 8.753 1.890 

 200 g/L 0.157 38.600 3.283 11.900 0.816 0.173 16.067 1.513 2.977 13.167 

 400 g/L 0.157 27.233 7.877 5.250 1.493 0.173 26.267 11.867 1.053 0.794 
ขี้เถ้ากะลามะพร้าว           

 50 g/L 0.096 1.407 4.577 6.727 5.620 0.242 1.703 2.477 2.170 1.727 

 100 g/L 0.096 3.993 3.367 4.867 5.490 0.242 2.547 2.180 4.460 1.807 

 200 g/L 0.096 6.590 9.340 6.287 9.563 0.242 2.423 2.850 2.677 2.737 

 400 g/L 0.096 4.253 7.583 8.300 7.353 0.242 3.383 3.117 3.937 3.733 
Max 0.157 61.467 9.340 31.133 9.563 0.242 91.100 11.867 8.753 13.167 
Min 0.096 1.407 3.283 4.867 0.681 0.173 1.703 1.090 1.053 0.794 
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ค่าความกระด้าง 
  จากการวิเคราะห์หาค่าความกระด้างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าจ านวน 2 ชนิด คือ ขี้เถ้า

ไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยมีอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1: 20, 2:20, 4:20 8:20 ในช่วงระยะเวลา 0 

ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม.และ48 ชม. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าก่อน ซึ่งตรวจไม่พบค่าความ

กระด้าง และประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากขี้เถ้ามีค่าความกระด้างสูงสุดคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้ากะลามะพร้าวที่

อัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 48 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 176 mg/L รองลงมาคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้ากะลามะพร้าวที่

อัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 12 ชม., 0 ชม., และน้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้าไม้ยางพาราที่อัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 48 

ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 112, 103, และ 65 mg/L ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 5 และภาพที่ 5 เมื่อท าการศึกษาควากระด้าง

ของน้ าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอุปโภค และการใช้งานในด้านต่างๆน้ าที่มีค่าความกระด้างสูงกว่า 100 mg/L 

เริ่มไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื่องจากท าให้สบู่ไม่เป็นฟอง และเกิดตะกรันหินปูนในภาชนะซึ่งสามารถเกิดจากเกลือ

แคลเซียม และแมกนีเซียมที่มีความสามารถละลายน้ าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

ตารางที่ 5 ค่าความกระด้างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 

 

 

ปริมาณค่าความกระด้าง(mg/L) 
ตัวอย่างน้ า  อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0 ชม. 6 ชม. 0 ชม. 12 ชม. น้ ากลั่น 0 ชม. 24 ชม. 0 ชม. 48 ชม. 
ขี้เถ้าไม้ยางพารา  

         

 50 g/L 0 28 51 31 39 0 31 34 22 24 

 100 g/L 0 36 56 36 39 0 27 35 23 26 

 200 g/L 0 53 58 45 54 0 25 30 27 65 

 400 g/L 0 60 63 57 62 0 41 42 24 45 

ขี้เถ้ากะลามะพร้าว  
         

 50 g/L 0 17 17 19 23 0 23 26 28 43 

 100 g/L 0 21 27 20 36 0 28 47 29 41 

 200 g/L 0 30 42 30 31 0 29 45 33 45 

 400 g/L 0 23 41 23 39 0 39 112 103 176 

Max 0 60 63 57 62 0 41 112 103 176 

Min 0 17 17 19 23 0 23 26 22 24 
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ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความกระด้างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

  ค่าสภาพความเป็นด่าง 
    จากการวิเคราะห์หาค่าสภาพความเป็นด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าจ านวน 2 ชนิด คือ 

ขี้เถ้าไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยมีอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1: 20, 2:20, 4:20 และ8:20 ในช่วง

ระยะเวลา 0 ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม.และ48 ชม. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าก่อน ตรวจไม่พบค่า

สภาพความเป็นด่าง และประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากขี้เถ้ามีค่าสภาพความเป็นด่างสูงสุดคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้า

กะลามะพร้าวท่ีอัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 48 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 957 mg/L รองลงมาคือ น้ าอัลคาไลน์ของขี้เถ้า

กะลามะพร้าวที่อัตราส่วน 8:20 ของระยะเวลา 24 ชม., 0 ชม., และ 6 ชม. เฉลี่ยเท่ากับ 860, 830, และ 827 mg/L 

ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 6 และภาพท่ี 6 เมื่อท าการศึกษาสภาพความเป็นด่างของน้ า ซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวกับค่า

ความเป็นกรดด่าง และความกระด้าง น้ าท่ีมีค่าสภาพความเป็นด่างสูงจะให้ผลผลิตได้ดีและจะมีค่าที่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่5 ค่าสภาพความเป็นด่างของน้ าดิบ และน้ าจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

 

 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหค์่าสภาพความเป็นด่างของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 

  ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
    จากการวิเคราะห์หาค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าจ านวน 2 ชนิด คือ

ขี้เถ้าไม้ยางพารา และขี้เถ้ากะลามะพร้าว โดยมีอัตราส่วนระหว่างขี้เถ้าต่อน้ า คือ 1: 20, 2:20, 4:20 และ8:20 ในช่วง

ระยะเวลา 0 ชม.,6 ชม.,12 ชม.,24 ชม., และ 48 ชม. ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าก่อน และ

 

ปริมาณค่าสภาพความเป็นด่าง(mg/L) 
ตัวอย่างน้ า  อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าดิบ ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0 ชม. 6 ชม. 0 ชม. 12 ชม. น้ ากลั่น 0 ชม. 24 ชม. 0 ชม. 48 ชม. 
ขี้เถ้าไม้ยางพารา           

 50 g/L 0 140 260 90 157 0 80 160 67 180 

 100 g/L 0 150 207 110 227 0 120 250 100 203 

 200 g/L 0 227 210 183 233 0 213 390 133 263 

 400 g/L 0 343 360 300 323 0 260 457 210 390 
ขี้เถ้ากะลามะพร้าว           

 50 g/L 0 310 323 173 313 0 423 450 337 443 

 100 g/L 0 517 590 377 490 0 497 773 403 840 

 200 g/L 0 677 903 457 510 0 493 600 800 810 

 400 g/L 0 593 827 723 733 0 830 860 763 957 
Max 0 677 903 723 733 0 830 860 800 957 
Min 0 140 207 90 157 0 80 160 67 180 
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ประสิทธิภาพของคุณภาพน้ าจากขี้เถ้าตรวจไม่พบค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แสดงดังตารางที่ 6 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะน้ า

ก่อนที่ใช้ในการท าน้ าอัลคาไลน์เป็นน้ าที่ปราศจากเช้ือแบคทีเรีย ดังนั้นน้ าก่อนและน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าจึงตรวจไม่

พบสิ่งปนเปื้อน  

ตารางที่ 7 ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ าก่อน และน้ าหลังผ่านจากขี้เถ้าตามอัตราส่วน และระยะเวลา 
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ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN) 
ตัวอย่างน้ า  อัตราส่วน ตัวอย่างน้ าตันต้น ระยะเวลา(ชม.) ตัวอย่างน้ าตันต้น ระยะเวลา(ชม.) 

น้ ากลั่น 0ชม. 6ชม. 0ชม. 12ชม. น้ ากลั่น 0ชม. 24ชม. 0ชม. 48ชม. 

ขี้เถ้าไม้ยางพารา           
 50g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 100g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 200g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 400g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ขี้เถ้ากะลามะพร้าว           
 50g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 100g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 200g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
  400g ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

http://human.tru.ac.th/
https://sites.google.com/
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การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบชะมวงที่ส่งผลต่อเซลล์สมอง 

Phytochemicals and Biological Activities of Garcinia Cowa Roxb. Leave Extracted  

to the Neuroblastoma cell 

วีนัส ชาญเชี่ยว1 ศรัณยา เศรษธนนันท1์ กุลณสรรค์ สายขุน2 ชัชวาล สิงหะพล1*   
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บทคัดย่อ  
ชะมวงเป็นพืชที่พบในป่าร้อนช้ืนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชะมวงมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลาย

อย่าง เช่น ช่วยในการลดไข้ ขับเสมหะ และลดการกระหายน้ า รวมถึงมีฤทธิ์ในการต้านเช้ือแบคทีเรีย เป็นต้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงท าการศึกษาพฤกษเคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดช่ันของสารสกัดหยาบจากใบชะมวง (Garcinia 
Cowa Roxb.) รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบชะมวงที่ส่งผลต่อการตายของเซลล์สมองชนิดนิวโรบลาสโต
มาร์ (SH-SY5Y) โดยผลการวิจัยพบว่าในสารสกัดชะมวงที่ผ่านการสกัดด้วยเอทานอล 95% พบสารพฤกษเคมี
ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์ เทอร์พีนอยด์ และอัลคาลอยด์ และเมื่อทดสอบหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมดแสดงค่าเท่ากับ  2372.30±0.020 mgGAE/100g FW และ 
2351.60±0.23 mgRE/100g FW ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ 
FRAP โดยแสดงค่า IC50 ของ DPPH เท่ากับ 0.976 mg/ml และมีค่า FRAP เท่ากับ 3835.50±0.377 mg/AAE/100g 
DW ต่อมาท าการทดสอบหาความเข้มข้นและระยะเวลาที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตของเซลล์ SH-SY5Y ด้วยวิธีการ 
MTT Assay พบว่าที่ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ด้วยความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นั่นส่งผลให้เซลล์ SH-SY5Y มี
อัตราการรอดชีวิตที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมจากค่าทางสถิติ 
ค าส าคัญ: พฤกษเคมี, การต้านอนุมูลอิสระ, การต้านการตายของเซลล์, สารสกัดหยาบ, ชะมวง 
 
1ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กรุงเทพฯ 10800 
2 ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน กรุงเทพมหานคร 10400 
1Department of Biotechnology, Faculty of Applied Science, King mongkut's university of 

technology north Bangkok, Bangkok 10800 
2Superior A.R.T. Centre for Assisted Reproduction Technology and Preimplantation Genetic 

Diagnosis Bangkok 10400 
*Corresponding author, E-mail: chatchawan.singhapol@hotmail.com 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
284 

 
 

Abstract  
Chamuang (Garcinia cowa Roxb.) is a plant found in tropical forests in Southeast 

Asia. Chamuang has a variety of medicinal properties, such as helping to reduce fever, 

expectorant and reduce thirst.  Including having antibacterial activity etc. This research 

therefore studied phytochemistry and the antioxidant activity of the crude extract from Chamuang 

leaves ( Garcinia Cowa Roxb) , including the effectiveness of Chamuang leaf extract which affects 

the death of neuroblastoma (SH-SY5Y) brain cells. The results showed that in Chamuang extracted 

with 95% ethanol, all 5 groups of phytochemistry were found including tannin, flavonoids, steroids, 

terpenoids and alkaloids.  When testing the amount of total phenolic and total flavonoid 

compounds, it was found as 2372.30 ± 0.020 mgGAE / 100g FW and  2351.60 ± 0.23 mgRE/100g 

FW, respectively. In addition, the antioxidant activity by DPPH and FRAP method showed that the 

IC50 of DPPH was 0.976 mg / ml and the FRAP was 3835.50 ± 0.377 mg / AAE / 100g DW. The effect 

of Chamuang extracts has been tested with SH- SY5 Y cells for the concentration and treating 

duration using MTT Assay method. At 4 hours treating with a concentration of 1 mg/ml, SH-SY5Y 

cells resulted in highest survival rate when compared with control under statistical values. 

Keywords: Phtyochemical, Antioxidant, Antiapoptotic, Crude extracted, Garcinia Cowa Roxb  

 
บทน า 

สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (2008) ได้ประมาณการณ์ว่าทุกๆ ปีทั่วโลกจะมี

ผู้ป่วยสมองเสื่อมรายใหม่เกิดขึ้น จ านวน 4-6 ล้านคน หรือ 1 รายใน 7 วินาที และจากรายงานผลการส ารวจของ

นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รายงานจ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมของประเทศไทย ในปี 2009 พบว่ามีผู้ป่วยโรค

ภาวะสมองเสื่อมสูง ถึง 229,100 คน โดยทั่วไปภาวะสมองเสื่อม จะพบมากที่สุดในบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดย 

Reitz และคณะ (2011)  ได้รายงานอาการหลักที่พบของผู้มีสภาวะสมองเสื่อมมักมีอาการที่คล้ายโรคอัลไซเมอร์ 

โดยประชากรทั่วโลกประมาณ 24.2 ล้านคน ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะสมองเสื่อม และคาดว่าจะเพิ่มเป็นสี่เท่า

ในทุกๆ 20 ปี โดยสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากสภาวะ Oxidative stress หรือ สภาวะ

ความเครียดของออกซิเจนซึ่งเกิดมาจากอนุมูลอิสระที่มีผลต่อการเสื่อมของเซลล์ ปัจจุบันการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาร

ต้านอนุมูลอิสระจากพืชธรรมชาติ (Natural antioxidants) จึงเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระ
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หลายชนิดสามารถพบได้ในพืช ซึ่งสามารถเข้าก าจัดออกซิเจนที่อยู่ในรูปอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง

มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพมนุษย์ค่อนข้างต่ า (Suwadee et al, 2019) 

ชะมวงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในด้านการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยชะมวงเป็น
สมุนไพรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gracinia cowa Roxb. จัดอยู่ในสกุล Garcinia วงศ์ Clusiaeae (Guttiferae) 
ซึ่งพืชในวงศ์นี้มักจะได้รับการน ามาตรวจสอบทางด้านการออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างกว้างขวาง (KiJiao และ Vieira, 
2009) ชะมวงจะสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตก และแอฟริกา
ตะวันออก อเมริกากลาง รวมถึงอเมริกาใต้ (Panthong et al, 2009) จากงานวิจัยของ Elidahanum H. และคณะ 

(2015) พบว่าสารสกัดใบชะมวงมีฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านม (T47D) โดยมีค่า IC50 คือ 5.10 ± 1.68 µg / 

ml และพบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์เมื่อสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จึงช้ีให้เห็นถึงความเป็นไป
ได้ว่าสารสกัดใบชะมวงนั้นสามารถใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ดี การออกฤทธิ์ของสารสกัดในพืช
อาจออกฤทธิ์ต่างกันในเซลล์ต่างชนิดกัน 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงท าการศึกษาพฤกษเคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดช่ันของสารสกัดหยาบจากใบ
ชะมวงรวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบชะมวงที่ส่งผลต่อการตายของเซลล์สมองชนิดนิวโรบลาสโตมาร์ 
(SH-SY5Y)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ใบชะมวงต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเตรียมและการสกัดใบชะมวง 

น าใบชะมวงจาก อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เก็บเกี่ยวระหว่างช่วงเดือนมกราคม 2019 มาท าการล้างให้

สะอาดและท าการตากจนแห้งก่อนมาท าการใส่ภายในตู้อบลมร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้น

น าใบที่มีลักษณะแห้งกรอบมาบดให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะน าไปสกัดโดยการแช่หมักด้วย 95% เอทานอลใน

อัตราส่วน 1:8 เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบเวลาน าสารสกัดมากรองด้วยผ้าขาวบางและกรองอีกครั้งด้วยกระดาษ

กรองเบอร์ 4 เพื่อแยกส่วนท่ีเป็นกากออกจากสารสกัดใบชะมวง ต่อมาน าสารสกัดดังกล่าวมาระเหยน าตัวท าละลาย

ออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศได้สารสกัดหยาบ และน าสารสกัดหยาบไปท าแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ ท า

การเก็บตัวอย่างในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

2. การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น  

 ท าการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นทั้งหมด 8 กลุ่มไดแ้ก ่

2.1) การตรวจสอบซาโปนิน ด้วยวิธี Froth Test สารสกัด 200 ไมโครลิตร เติมน้ ากลั่น 4.8 มิลลิลิตร ต้ม

ให้เดือด 5นาที เติมน้ ากลั่น 2-3 มิลลิลิตร พร้อมเขย่าแรงๆ หากเกิดฟองแสดงว่า พบซาโปนิน 
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2.2) การตรวจสอบแทนนิน สารสกัด 200 ไมโครลิตร เติมน้ ากลั่น 3.8 มิลลิลิตร น าไปอุ่น เป็นเวลา 5-10 

นาที หยดสารละลาย 10% เฟอร์ริกคลอไรด์ 3-4 หยด สังเกตการเปลี่ยนสีหากปรากฏสีเขียวด าหรือน้ าเงิน แสดงว่า

พบแทนนิน 

2.3) การตรวจสอบฟลาโวนอยด์  ในการทดสอบฟลาโวนอยด์สามารถท าได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 Shinoda 

Test สารสกัด 200 ไมโครลิตรเติมน้ ากลั่น3.8 มิลลิลิตร ใส่ลวดแม็กนีเซียม จ านวน 3 ช้ิน น าไปต้ม 5-10 นาที หาก

ปรากฏสารละลายสีเหลือง ส้ม หรือแดงแสดงว่า พบฟลาโวนอยด์ วิธีที่ 2 10% Lead acetate สารสกัด 200 

ไมโครลิตร เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 10% เลด (II) อะซิเตรทจ านวน 3-4 หยด หากปรากฏตะกอนสี

เหลืองเกิดขึ้นแสดงว่า พบฟลาโวนอยด์ 

2.4) การตรวจสอบแอนทราควิโนน สารสกัด 200 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 10% ซัลฟูริก 2 มิลลิลิตร 

น าไปอุ่น 5 นาที ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร และสารละลายแอมโมเนีย หากมีการ

ปรากฏสีชมพู แสดงว่าพบแอนทราควิโนน 

2.5) การตรวจสอบสเตียรอยด์ สามารถทดสอบได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 Libermann Test สารสกัด 200 
ไมโครลิตร ผสมกับน้ ากลั่น 2.8 มิลลิลตร เติมสารละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ 2 มิลลิลิตร และเขย่าให้เข้ากัน ต่อมาเติม
กรดแกลเชียลอะซิติก และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตรตามล าดับ โดยปล่อยลงข้างหลอด หากเกิดสีน้ าเงินหรือ
เขียว แสดงว่า พบสเตียรอยด์วิธีที่ 2 Keller-Kliani Test สารสกัด 200 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายปิโตรเลียม
อีเทอร์ 1.8 มิลลิลิตร เติมกรดแกลเชียลอะซิติกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร โดยปล่อย
ลงข้างหลอด หากเกิดสีน้ าตาลแดงข้ึนระหว่างรอยต่อของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบ สเตียรอยด์ 

2.6) การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ สารสกัด 200 ไมโครลิตร เติมน้ ากลั่น  1.8 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
คลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร จากนั้นค่อยๆเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร โดยปล่อยลงข้างหลอด หากเกิดสี
น้ าตาลแดงข้ึนท่ีระหว่างรอยต่อของสารละลาย แสดงว่า พบเทอร์พีนอยด์ 

2.7) การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ด้วยวิธี Keller-Kiliani Test สารสกัด 200 ไมโครลิตร ผสมกับ
ปิโตรเลียมอีเทอร์  2 มิลลิลิตร เติมกรดอะซิติกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร และตามด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร โดย
ปล่อยลงข้างหลอด เติมสารละลาย 10% เฟอร์ริกคลอไรด์ 2-3 หยด หากเกิดสีฟ้า แสดงว่า พบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 

2.8) การตรวจสอบแอลคาลอยด์ วิธีที่ 1 Dragendoff’s Reagent สารสกัด 200 ไมโครลติร ลงในตัวท า
ละลายท่ีใช้ในการสกัดหรือน้ ากลั่น 2.8 มิลลลิิตร และท าการเติมสารละลาย 2% กรดซลัฟิวริก 3 มลิลลิิตร น าไปอุ่น 
2-3 นาที จากนั้นหยดน้ ายาดราเจนดอร์ฟ 2-3 หยด หากพบตะกอนสีส้มแดง แสดงว่า พบแอลคาลอยด์ วิธีที่ 2 28% 
NH4OH สารสกัด 200 ไมโครลติร เติมน้ ากลั่น 2.8 มลิลิลิตร และท าการเตมิสารละลาย 28% แอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด์ 2 มลิลลิิตร เขย่าใหเ้ข้ากันทิ้งไว้สักครู่ หากมีตะกอนเกิดขึ้น แสดงว่า พบแอลคาลอยด์ วิธีที่ 3 Wagner’s 
reagent สารสกัดปริมาตร 200 ไมโครลิตร เติมลงในน้ ากลั่น 1.8  มิลลลิิตร ต่อมาเติมสารละลาย 5% ไฮโดรคลอริก 
2 มิลลลิิตรเติมน้ ายา Wagner’s reagent 1 มิลลิลติร ทิ้งไว้ท่ีอณุหภมูิห้อง 5 นาที หากมตีะกอนสเีหลอืงเกิดขึ้น แสดง
ว่า พบแอลคาลอยด ์
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3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalte assay 
เตรียมสารละลายของสารสกัดตัวอย่างที่เจือจางที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 200 ไมโครลิตร

ผสมกับสารละลายโฟลิน-ไซโอแคลทู รีเอเจนท์ (ระดับความเจือจาง 100 เท่าในน้ ากลั่น) 1,500 ไมโครลิตร เขย่าให้
เข้ากัน ตั้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 5 นาที เติมสารละลาย 6% (w/v) โซเดียมคาร์บอเนต 1,500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน 
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 90 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณสารฟี

นอลิกโดยรวมในรูปของ mgGAE/100g FW  โดยน าค่าการดูดกลืนแสงไปเทียบกับกราฟมาตรฐานแกลลิคที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 

4. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 
การเติมสารสกัดใบหยาบใบชะมวงที่ผ่านการการเจือจางให้มีความเข้มข้นอยู่ที่ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

200 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม 30% เมทานอล 2.3 มิลลิลิตร 0.5 โมลาร์ โซเดียมไนเตรท 100 ไมโครลิตร 
และ 0.3 โมลาร์ อะลูมิเนียมคลอไรด  ์100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที เติม 1 โมลาร์ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 330 ไมโครลิตร ผสมเข้ากัน น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 506 
นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์โดยรวมในรูปของ mgRE/100g FW โดยน าค่าการดูดกลืนแสงไป

เทียบกับกราฟมาตรฐานรูทินที่ระดับความเข้มข้น 0.00, 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, และ 3.00 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร (ท าการทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง) 

5. การศึกษาความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมลูอิสระ (FRAP) 
ท าการเติมสารสกัดใบหยาบใบชะมวงที่ผ่านการการเจือจางให้มีความเข้มข้นอยู่ท่ี 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ท าการดูดสารสกัด 300 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย FRAP ปริมาตร 2.7 มิลลิลิตร ตั้งไว้ในที่มืด 
เป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 596 นาโนเมตร น าค่าที่ได้ของสารละลายมาตรฐาน
มาท ากราฟมาตรฐานของกรดแอสคอร์บิก ที่แสดงค่าระหว่างค่า % Inhibition กับความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นท าการค านวณผลการเป็นสารต้านนอนุมูลอิสระในรูป mg Ascorbic 
acid/100 FW (ท าการทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง) 

6. การศึกษาการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH 
 เตรียมสารละลาย DPPH Radical ใน 95% เอทานอล ท่ีความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์  ปิเปตสารสกัด 200 
ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH 1800 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง
และเป็นที่มืดระยะเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร น าค่าที่

ได้มาท ากราฟมาตรฐานของกรดแอสคอร์บิกที่ความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.40 และ 0.60 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลตร จากนั้นท าการค านวณผลการเป็นสารต้านนอนุมูลอิสระในรูป (mg Ascorbic acid/100 

FW) (ท าการทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง) 
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ท าการทดสอบค่าหา IC50  โดยท าการเจือจางสารสกัดตัวอย่างให้มีความเข้มข้น 0.00, 0.50, 1.00, 2.00, 
และ 4.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หลังจากนั้นปิเปตสารละลายมาตรฐานและสารสกัดตัวอย่างแต่ละความเข้มข้น 
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH 1800 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน และตั้งท้ิงไว้ใน
อุณหภูมิห้องและเป็นที่มืดระยะเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาน าของเหลวใสไปท าการวัดค่าการดูดกลืนแสง 
(Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร น าค่าท่ีได้มาท ากราฟเพื่อหาค่า % Inhibition กับความเข้มข้นของ
สารสกัดตัวอย่าง จากน้ันค านวณหาค่า IC50 (ท าการทดสอบซ้ าอีก 2 ครั้ง) 

7. การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์ SH-SY5Y 

น าเซลล์ Neuroblastoma (SH-SY5Y) เลี้ยงใน 96 wellplate ที่ความหนาแน่น 1 × 104 เซลล์ต่อหลุม
ท าเพาะเลี้ยง 24 ช่ัวโมง ที่ตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 5% CO2 เตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ผสมกับ
สมุนไพรตามก าหนด (ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5, 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบที่ระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 ช่ัวโมง) 
และ (ความเข้มข้น 50, 100, 150, 200, 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง) น าอาหารเลี้ยงเซลล์
ที่ถูกผสมกับสารสกัดไปบ่มในอ่างน้ าร้อนที่ 37 องศาเซลเซียส 30 นาที น า 96 wellplate ออกมาจากตู้บ่ม ดูด
อาหารเลี้ยงเซลล์เดิมออก ท าดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ ไม่มีเซรั่มลงไปในหลุมที่เป็น Control และดูดสารสกัดที่ผสม
อาหารเลี้ยงเซลล์ใส่ใน 96 wellplate หลุมละ 100 ไมโครลิตรตามความเข้มข้นและหลุมที่ก าหนดไว้ ที่ตู้บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 5% CO2 เมื่อครบเวลาท าการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ถูกผสมด้วยสมุนไพรเป็น
อาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่ หลุมละ 200 ไมโครลิตร จนครบ 24 ช่ัวโมง เตรียม MTT reagent และใส่ลงหลุมหลุมละ 100 
ไมโครลิตร เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง (ในที่มืด) หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น DMSO หลุมละ 100 ไมโครลิตร เป็นเวลา 15 นาที
พร้อมเขย่า (ในที่มืด) วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 570 นาโนเมตร 

8. การเปรียบเทียบทางสถิติ 
 ข้อมูลบางส่วนถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
เลือกใช้ การเปรียบเทียบ Anova : Single factor 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น (Preliminary Phytochemical screening) 
 การตรวจสอบสารทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดใบชะมวงในตัวท าละลาย 95% เอทานอล การ
ตรวจสอบจะตรวจสอบสารทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยจากการวิจัยพบว่าในสารสกัดใบชะมวงมีกลุ่มสาร 5 กลุ่มได้แก่ แทน
นิน ฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์ เทอร์พีนอยด์ และอัลคาลอยด์ โดยกลุ่มที่พบเป็นจ านวนมากคือสเตีรอยด์และเทอร์พี
นอยด์ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบชะมวงในตัวท าละลาย 95%   เอทานอล 

กลุ่มสารพฤกษเคม ี วิธีการทดลอง ผลการทดลอง 

ซาโปนิน Froth test - 

แทนนิน 10% FeCl3 ++ 
ฟลาโวนอยด ์ 10% Lead (II) acetate + 

Shinoda test ++ 

แอนทราควิโนน Borntraeger reaction - 
สเตียรอยด ์ Libermann test + 

Keller-Kiliani Test +++ 
เทอร์พีนอยด ์ Salkowski Test +++ 
คาร์ดิแอกไกลโคไซด ์ Keller-Kiliani + 10% FeCl3 Test - 
อัลคาลอยด ์ Dragendroff’s reagent + 

28% NH4OH ++ 
Wangner’s reagent - 

หมายเหตุ  : (-) คือไม่พบสารพฤกษเคม,ี (+) คือพบปริมาณสารพฤกษเคมีเล็กน้อย, (++) คือพบปริมาณสารพฤกษ

เคมีปานกลาง, (+++) คือพบสารพฤกษเคมีปริมาณมาก 

2. ผลการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยการใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent วัดค่า

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ 725 นาโนเมตร เมื่อท าการน าตัวอย่างสารสกัดจากใบชะมวงมาท าการวัดค่า

ดูดกลืนแสงและเทียบกับกราฟมาตรฐาน ค านวณหาค่าประมาณสารประกอบฟีนอลิกได้ผลเท่ากับ 2372.30±0.02 

mgGAE/100gFW และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ที่เปรียบเทียบกราฟมาตรฐานรูทินพบว่ามีค่าเท่ากับ 

2351.60±0.23 mgRE/100g FW ต่อมามีการศึกษาฤทธ์ิต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดหยาบใบชะมวงด้วยวิธี DPPH 

พบว่าแสดงค่า IC50 เท่ากับ 0.976 mg/ml ทั้งนี้ยังมีท าการศึกษาความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้าน

อนุมูลอิสระ โดยวิธี FRAP พบว่ามีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ คือ 3835.50±0.37mg AAE/100g FW  จากการศึกษา

ดังกล่าวพบว่าสารสกัดใบชะมวงมีสารที่ออกฤทธ์ิทางด้านการต้านอนุมูลอิสระ แต่อย่างไรก็ตามจากผลพฤกษเคมีเรา

ยังตรวจพบสารที่อยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์จ านวนมาก รวมถึงมี รายงานของ Ayaz M และคณะ (2017) พบว่า β-

sitosterol สามารถเข้าถึงสมองได้อย่างเพียงพอและยับยั้ ง เอนไซม์ที่ เกี่ ยวข้องกับการเผาผลาญของ 

cholinesterases และท าหน้าที่เป็น Scavenger อนุมูลอิสระ ดังนั้นเราจึงท าการศึกษาต่อในวิธีการทดลองต่อไปคือ

การทดสอบความประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบชะมวงที่มีผลต่อเซลล์ 
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สารสกัดตัวอย่าง 
IC50 

(mg/ml) 

ปริมาณสารประกอบ 
ฟินอลิกท้ังหมด 

(mgGAE/100g FW) 

ปริมาณสารประกอบ 
ฟลาโวนอยด์ 

(mgRE/100g FW) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท้ังหมด 

(FRAP) (mg/AAE/100g 
DW) 

ใบชะมวง 0.976 2372.30±0.020 2351.60±0.23 3835.50±0.377 
 

หมายเหตุ ; ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ภาพที่1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % การออกฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระกับระดับความเข้มข้นต่างๆ 

ของสารสกัดใบชะมวง  

3.ผลการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์ SH-SY5Y 

จากการศึกษาพฤกษเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเราจึงแบ่งการทดสอบประสิทธิของสารสกัดเป็น 2 
กลุ่มคือ 1. การทดสอบที่ความเข้มข้นต่ าระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อสังเกตฤทธิ์ของสารกลุ่มที่ออกฤทธิ์ช้าอย่างเช่น
สารในกลุ่ม เช่นกลุ่มฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ เป็นต้น 2. การทดสอบที่ความเข้มข้นสูง ระยะเวลา 1-4 ช่ัวโมง เพื่อ
สังเกตฤทธ์ิของสารในกลุ่มสารที่สามารถออกฤทธ์ิได้ไว เช่น สารกลุ่มสเตียรอยด์ เป็นต้น 

y = 31.887ln(x) + 50.766
R² = 0.9905
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หมายเหต;ุ ns : ไม่แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ  *; แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05)  **; แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.01) 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์การทดสอบเซลล์ SH-SY5Y กับสารสกัดใบชะมวงที่ความเข้มข้นต่ า เป็นเวลา 24 

ช่ัวโมง 

จากกราฟเมื่อท าการทดสอบเซลล์ด้วยระดับความเข้มข้นต่ าของสารสกัดใบชะมวงคือ 50 , 100, 150, 

200, 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงแสดงผลว่าเซลล์มีชีวิตรอดในปริมาณที่ลดลดเมื่อเทียบ

กับกลุ่มควบคุม แต่เมื่อมีการเพิ่มความเข้มข้นก็พบว่ามีการอัตรารอดของชีวิตเพิ่มขึ้นถึงอย่างไรผลทางสถิติก็แสดงว่า

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญซึ่งอาจเป็นผลมาจากใช้สารสกัดที่ความเข้มข้นต่ าเกินไป หรือสารกลุ่มดังกล่าวอาจไม่

ส่งผลต่อการเจริญเติบโต หรือการยับยั้งการตายของเซลล์ จากการทดลองของ ธิดารัตน์และคณะ (2019) ที่เวลา 24 

ช่ัวโมงสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ 

แต่ไม่ส่งเสริมการยึดเกาะและการเพิ่มจ านวนของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใส่สารสกัด

ลูกเดือย แต่เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาเป็น 72 ช่ัวโมง พบการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนของเซลล์สร้างกระดูกที่

ความเข้มข้น 150, 300 และ 600 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้คือที่ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง

เซลล์ไม่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่เริ่มมีแนวโน้มการเจริญเติบโตมากขึ้นตั้งแต่ที่ความ

เข้มข้น 150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
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หมายเหต;ุ ns : ไม่แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ  *; แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05)  **; แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.01) 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์การทดสอบเซลล์ SH-SY5Y กับสารสกัดหยาบใบชะมวงที่ความเข้มข้นสูง  
เป็นระยะเวลา 1-4 ช่ัวโมง 

จากกราฟผลของการทดสอบที่ความเข้มข้นสูง แสดงให้เห็นว่าเมื่อทดสอบสารสกัดใบชะมวงที่ความเข้มข้น
สูงเป็นระยะเวลา 1-4 ช่ัวโมงนั้น ท่ีระดับความเข้มข้นต่ าสุดคือที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลต่อการ
ลดลงของเซลล์ SH-SY5Y แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็น 1, 1.5, 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะเห็นอัตราการรอดที่มี
การเพิ่มมากขึ้นของเซลล์ และมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดจะอยู่ในช่วงของช่ัวโมงที่ 4 โดยจากการเปรียบค่าทางสถิติ
ในช่ัวโมงท่ี 4 มีความเข้มข้นท่ีส่งผลให้เกิดการรอดที่เพิ่มขึ้นของเซลล์ SH-SY5Y นั้นอยู่ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร 

สรุปผลการวิจัย 
จากงานวิจัยเราสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดใบชะมวงมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจเป็นผลมาจากในในกลุ่ม

ของสารพฤกษเคมีเบื้องต้นที่เราพบ เช่น ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก เป็นต้น และเมื่อทดสอบกับเซลล์ SH-SY5Y พบว่า
ความเข้มข้นเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลตร ระยะเวลาที่ 4 ช่ัวโมง นั้นสารสกัดสามารถออกฤทธิ์ในการเพิ่มอัตราการ
รอดชีวิตของเซลล์ SH-SY5Y ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความสอดคล้องกับผลการทดสอบสารพฤกษเคมี
เบื้องต้น ในงานวิจัยครั้งนี้ท่ีมีการพบสารในกลุ่มสเตียรอยด์อยู่ในสารสกัด เนื่องจากสารในกลุ่มสเตียรอยด์เป็นสารที่
มีขนาดเล็กจึงท าให้สามารถผ่านเข้าสู่กลไกภายในเซลล์ได้ง่ายและแสดงผลได้ในระยะเวลาสั้นๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สนับสนุน สถานที่ อุปกรณ์และ
เครื่องมือรวมถึงสารเคมีในการท างานวิจัยครั้งนี้ 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4

Ce
ll 

via
bi

lit
y

(%
0f

 c
el

ls 
co

m
pa

re
 co

nt
ro

l)

Time (h)

control

0.5mg/ml

1mg/ml

1.5mg/ml

2mg/ml

ns



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
293 

 
 

เอกสารอ้างอิง  
ธิดารัตน์ อังวราวงศ์.และคณะ (2019) ผลของสารสกดัลูกเดือยต่อเซลลส์ร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์: ความเป็น

พิษต่อเซลล์และ การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลอง.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีท่ี 69 ฉบับท่ี 3 
กรกฏาคม-กันยายน 2562., 291-302 

สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. (2008). แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม.(พิมพ์ครั้ง

ที่ 2). นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข. 

Ayaz M. , Junaid M. , Ullah J.  and et al.  Anti- Alzheimer’ s Studies on β- Sitosterol Isolated from 

Polygonum hydropiper L., Frontiers in Pharmacology. doi: 10.3389/fphar.2017.00697 

Elidahanum H., Faras N. , Yan W. , Fatma S. and Dachriyanus. (2015). Cytotoxicity study of ethanol 

extract of the stem bark of asam kandis (Garcinia cowa Roxb. )  on T47D breast cancer cell 

line. Asian Pac J Trop Biomed 2015; 5(3): 249-252 

Kijjoa A and Vieira L. M. M. (2009). Triterpenes from the plants of the Family Clusiaceae 

(Guttiferae): Chemistry and biological activities. In: Natural Products. Chemistry, 

Biochemistry and Pharmacology. (Ed. G. Brahmachari), Alpha Science International Ltd., 

Oxford, Ch. 13 

Panthong,K., Hutadilok-Towatana,N.,Panthong ,A., (2009).Cowaxanthone F, a new tetraoxygenated 

xanthone, and other antiinflammatory and antioxidant compounds from Garcinia cowa. 

Canadian Journal of Chemistry87, 1636-1640 

Reitz C., Brayne C., Mayeux R. Epidemiology of Alzheimer disease, Nat. Rev.Neurol. 7 (3) (2011) 

137–152 

Suwadee P., Piyanee R , Udomlak M.(2562). Anti- oxidant activity, phenolic and flavonoid 

constituents of Crude extracts from Piper ribesioides and Zanthoxylum limonella 

traditional herbal medicine in Northern Thailand.Research Journal Rajamangala University 

of Technology Thanyaburi, Vol 18, Issue 1, 2019, 25-39 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayaz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Junaid%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ullah%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056913


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
294 

 
 

การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าขนาดเล็ก 

GENERATOR IMPROVEMENTS FOR SMALL-HYDROPOWER ELECTRICAL GENERATION  

ซูลกิฟลี สิเดะ1, อดุลย์ ดือเระซอ1, นูรา มามุ1, ฮาฟเสาะ ดอเลาะหมิ1 และ อีลีหย๊ะ สนิโซ2* 

Zulkiflee Sideh1, Adul Duerehsor1, Nura Mamu1, Hafsoh Dolohmi1 and Eleeyah Saniso2* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวงจรของมอเตอร์เครื่องซักผ้าเพื่อใช้เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าส าหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กมากของชุมชน จากการทดสอบพบว่า เมื่อต่อวงจรแบบกระแสตรง (DC) แล้ว
ปล่อยให้น้ าไหลผ่านท่อในปริมาตรร้อยละ 50 และร้อยละ 100 มอเตอร์เครื่องซักผ้าซึ่งได้ปรับปรุงวงจรสามารถผลิต
ไฟฟ้าซึ่งมีก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 74.07 และ 124.77 วัตต์ ตามล าดับ ท่ีความเร็วรอบการหมุนเท่ากับ 810 รอบ/นาที 

ค าส าคัญ: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์เครื่องซักผ้า, กังหันน้ า, พลังงานน้ าขนาดเล็กมาก 

Abstract  
This research aimed to improve the circuitry of a washing machine motor to be a generator 

for small-hydropower systems. The results showed that, when connected to a direct current circuit 
(DC), the improved motor generated electrical power at 74.07 W and 124.77 W with the releasing 
of 50% and 100% of the water passing through the pipe, respectively, at a generator speed of 810 
rpm. 

Keywords: Electrical generator, Washing machine motor, Turbine, Small-hydropower. 
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บทน า  
พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งในอนาคตจะขาดแคลน

และมีราคาสูง อีกทั้งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ เช่น มีเทน (CH4) 

และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อน เมื่อก๊าซมีปริมาณมากขึ้น บรรยากาศโลก

จึงดูดกลืนพลังงานความร้อนไว้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน (อาคม รวมสุวรรณ, 2557) จึงควรให้

ความสนใจไปสู่การจัดหาพลังงานทดแทน ซึ่งพบว่าพลังงานจากน้ าเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถน ามาพัฒนาเป็น

พลังงานทดแทนได้ แต่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ ามีอุปสรรคใหญ่ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ถูกต่อต้านจาก

ประชาชนในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กท่ีมีก าลัง

ไม่เกิน 30 MW จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีผลกระทบน้อยกว่าและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานน้ าขนาดเล็กไม่ซับซ้อนจนเกินไป และส่วนใหญ่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เมื่อพิจารณาในระยะยาว

แล้วพลังงานน้ ามีต้นทุนการด าเนินงานต่ ากว่าการผลิตพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์  โดยเฉพาะปัจจุบัน

นโยบายการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ าในประเทศไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาไปยังโครงการขนาดเล็ก เช่น โครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและสอดคล้องกับแนวท าการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และ ธวัฒน์ชัย เทพนวล, 2557) การออกแบบกังหันน้ าแบบสกรูอาคีเมดีสที่บริเวณ

ทางปล่อยน้ าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า มีความเหมาะสมที่จะน ากังหันน้ าแบบสกรูอาคีเมดีสมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่

โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก (วรณี มังคละศิริ และ สุทิน ปิดตาละโพธ์ิ, 2561) 

ประเทศไทย ท่ีตั้งอยู่ที่ละติจูด 5 องศา จัดอยู่ในเขตร้อนมีภูมิศาสตร์เป็นภูเขาและที่ราบลุ่ม มีฝนตกตลอด

ทั้งปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,456 มิลลิเมตร อยู่ในเกณฑ์ดี มีแม่น้ าและล าธารเกิดขึ้น

โดยทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงเหมาะสมส าหรับการพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลังงานน้ าในระดับครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก 

โดยการสร้างเขื่อนขนาดเล็กหรือฝายทดน้ ากั้นล าน้ าเพื่อผันน้ าไปยังโรงไฟฟ้าที่อาศัยความแตกต่างของระดับน้ า ซึ่ง

ไหลลงมาตามทางน้ าไปรวมกันที่อ่างหรือถังเก็บน้ า แล้วน้ าจะไหลผ่านท่อน้ าแรงดันไปหมุนกังหันน้ าเพื่อขับเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าต่อไป ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าลักษณะนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การลงทุนต่ า สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าใช้เองโดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าแบบระบบโดดเดี่ยว ( Isolated system) หรือจะ

เช่ือมต่อเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าที่เรียกว่าระบบเช่ือมต่อกรีด (Grid connected system) (สถานีตรวจ

อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 

ในขณะที่พ้ืนท่ีต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแบ่งเขตการบริหารเป็น 5 หมู่บ้าน อยู่ห่าง

จากท่ีว่าการอ าเภอยี่งอประมาณ 6 กิโลเมตร มีถนนลาดยางจากตัวอ าเภอไปยังต าบล มีแหล่งน้ าประมาณ 4 แห่ง มี

บ่อบาดาลสาธารณะจ านวน 5 แห่ง ภายในต าบลมีครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้จ านวน 1,045 ครัวเรือน มีจ านวน
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ประชากรโดยประมาณ  9,107 ครัวเรือน ที่ไม่มีน้ าประปาใช้จ านวน 718 ครัวเรือน และครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จ านวน 

1,764 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าสวนยางพารา และสวนผลไม้ (ศูนย์ข้อมูลแห่งประเทศ

ไทย, 2561) ในปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แต่ละครัวเรือนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง เช่น หม้อไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม 

หลอดไฟ และโทรศัพท์ เป็นต้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าขึ้น แต่ในพื้นที่บริเวณน้ าตกพุเสด็จ มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ มีน้ าตก

ไหลเกือบตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ พลังงานน้ าจึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน 

ซึ่งสามารถน าน้ ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยการผลิตกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่

สามารถประดิษฐ์ได้ง่าย ใช้งบประมาณในการลงทุนต่ า เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับครัวเรือนในพื้นที่ชนบท 

(องค์การบริหารต าบลตะปอเยาะ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอตลอดจนสามารถลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน (องค์การบริหารต าบลตะปอ

เยาะ) คณะผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

น้ า ณ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ท าได้โดยเริ่มจากการทดสอบเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter ดังภาพที ่2 โดยการน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จากมอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter แอมป์มิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa รุ่น CD711 โวลต์มิเตอร์ยี่ห้อ 
Union รุ่น UN-810D หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ และสายไฟฟ้าขนาด 230 V 15 แอมแปร์ มาต่อเป็นวงจร ดังภาพ
ที่ 1 (ก) มาทดลองหมุนซึ่งขับด้วยมอเตอร์ Induction 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ความเร็วรอบ 1440 รอบ/นาที 
โดยวัดค่าต่อเนื่องครั้งละ 1 นาที บันทึกข้อมูลแล้วค านวณหาค่าเฉลี่ย 
 

 
(ก) 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
297 

 
 

 
(ข) 

 

 ภาพที่ 1 วงจรไฟฟ้า (ก) มอเตอร์ไม่ปรับปรุงแบบวงจรกระแสตรง (DC) และ (ข) มอเตอร์ปรับปรุงวงจรกระแสตรง 
(DC)  

จากนั้นท าการปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter โดยการน า
มอเตอร์เครื่องซักผ้ามาถอดช้ินส่วนต่าง ๆ ออก ดังภาพท่ี 2 (ค) - (ง) แล้วท าการแบ่งขดลวดของมอเตอร์เครื่องซักผ้า
ออกเป็น 6 ชุด ชุดละ 6 ขด และตัดเส้นลวดทองแดงของมอเตอร์เครื่องซักผ้าขดที่ 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 31, 32 และ 33 ซึ่งเขียนเลขที่ขดลวดได้ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 จากนั้นท าการต่อเส้นลวดทองแดง
ของมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ตัดออกโดยการน าขดลวดของเส้นที่ 7, 13, 19, 25 และ 31 มาพันเข้ากับสายไฟ แล้ว
บัดกรีเช่ือมต่อกันโดย โดยวนสายไฟฟ้าไปตามเข็มนาฬิกา จากนั้นน าสายไฟฟ้าที่บัดกรีทั้งหมดมาบัดกรีเข้ากับ
ขดลวดที่หมายเลข 1 ของชุดขดลวดที่ 1 แล้วต่อสายไฟฟ้าออกเพื่อใช้งาน ต่อมาน าเส้นทองแดงของขดลวดที่ 8, 14, 
20, 26 และ 32 ที่ตัดมาพันกับสายไฟ แล้วท าการบัดกรีรวมกัน โดยลากสายไฟตามเข็มนาฬิกา จากนั้นน าสายไฟที่
บัดกรีทั้งหมดมาบัดกรีขดลวดที่ 2 ของชุดขดลวดที ่1 แล้วต่อสายไฟออกเพื่อใช้งาน 
 

   

(ก)            (ข) 
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         (ค)              (ง) 
 
ภาพที่ 2  (ก) ชุดมอเตอร์เครื่องซักผ้า (ข) โรเตอร์ (ค) ขดลวด และ (ง) แม่เหล็กของมอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ 
TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter 

    
(ก) (ข) 

ภาพที่ 3  (ก) การแบ่งขดลวดของมอเตอร์เครื่องซักผ้าออกเป็น 6 ชุด และ (ข) ขดลวดที่ท าการตัดเส้นลวดทอดแดง

แล้วน าเส้นขดลวดทองแดงของมอเตอร์เครื่องซักผ้าเส้นที่ 9, 15, 21, 27 และ 33 ซึ่งผ่านการตัดไว้แล้วมาพันกับ

สายไฟ แล้วท าการบัดกรีรวมกัน โดยลากสายไฟตามเข็มนาฬิกา จากนั้นน าสายไฟท่ีบัดกรีทั้งหมดมาบัดกรีขดลวดที่ 

3 ของชุดขดลวดที่ 1 แล้วต่อสายไฟออกเพื่อใช้งาน จากนั้นท าการพันเส้นลวดทองแดงท่ีตัด เข้ากับเส้นทองแดงของ

ขดลวดที่ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24 และขดลวดที่ 28, 29, 30 รวมกันของแต่ละชุดขวดลวด 

จากนั้นน าเส้นลวดที่พันกันมาพันกับสายไฟแล้วท าการบัดกรี จากนั้นท าสายไฟฟ้าไปบัดกรีเข้ากับขดลวดที่  34, 35 

และ 36 แล้วมาประกอบช้ินส่วนของมอเตอร์เครื่องซักผ้าทั้งหมดเหมือนตัวเดิมดังภาพที่ 5 ซึ่งมีไดโอดบริด 5 ขา 
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โดยน าไดโอดบริด 5 ขา มาบัดกรีกับสายไฟสามเส้นท่ีต่อออกจากมอเตอร์ เพื่อท าให้ไฟจาก 3 เฟส เป็นไฟ 1 เฟส ดัง

ภาพที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ภาพที่ 4  มอเตอร์เครื่องซักผ้าหลงัการประกอบเข้ากับไดโอดบรดิ 5 ขา (เบอร์ 1N5404 ขนาด 4 แอมแปร์) 

 แล้วทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ท าการปรับปรุงแล้ว โดยการน าเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า แอมป์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ หลอดไฟฟ้า และสายไฟฟ้า มาต่อแผนวงจรเหมือนดังภาพที่ 4 แล้วท าการวัดรอบ

ความเร็วของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตได้ โดยวัดค่า

ต่อเนื่องครั้งละ 1 นาที บันทึกผลการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วค านวณค่าเฉลี่ย 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการปรับปรุงก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter เพื่อผลิตไฟฟ้า

พลังงานน้ าขนาดเล็กมากซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและการทดสอบ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้า โดยใช้แอมป์มิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa รุ่น CD711 ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า 

ใช้โวลต์มิเตอร์ยี่ห้อ Union รุ่น UN-810D ในการวัดค่าความต่างศักย์ และใช้เครื่องวัดความเร็วรอบยี่ห้อ Jedto รุ่น 

DT2236B โดยวัดค่าต่อเนื่องครั้งละ 1 นาที บันทึกผลการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ย มี

รายละเอียดดังนี้ 
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1. ผลการทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เคร่ืองซักผ้าท่ีปรับปรุงและไม่ปรับปรุงวงจรในระดับ

ห้องปฏิบัติการ   

 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบค่าความต่างศักย์และก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ไม่ปรับปรุงวงจรเมื่อต่อวงจรของ

ขดลวดแบบกระแสตรง 
 

พิจารณาภาพที่ 5  ผลการทดสอบกรณีที่มอเตอร์เครื่องซักผ้าไม่ปรับปรุงวงจร พบว่า การทดสอบเมื่อต่อ

วงจรของขดลวดเครื่องซักผ้าแบบกระแสตรง (DC) ที่ความเร็วรอบเท่ากับ 412 รอบ/นาที ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ            

0.14 แอมแปร์ ค่าความต่างศักย์เท่ากับ 149.33 โวลต์ และค่าก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 22 วัตต์ 
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ภาพที่ 6 ค่าความต่างศักย์และก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ปรับปรุงวงจรเมื่อต่อวงจรของขดลวดแบบ

กระแสตรง 

พิจารณาภาพที่ 6 ผลการทดสอบกรณีที่มอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ปรับปรุงวงจร พบว่า การทดสอบเมื่อต่อ

วงจรของขดลวดเครื่องซักผ้าแบบกระแสตรง (DC) ที่ความเร็วรอบเท่ากับ 411 รอบ/นาที ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 

0.80 แอมแปร์ ค่าความต่างศักย์เท่ากับ 54.00 โวลต์ และค่าก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 44 วัตต์ 

2. ผลการทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เคร่ืองซักผ้าที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรุงวงจรในพ้ืนที่

จริง ณ ต.ตะปอเยาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

ทั้งนี้ เมื่อน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงังานน้ าขนาดเล็กมากอยา่งง่ายที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือติดตั้งและทดสอบ
ระบบผลิตไฟฟ้า ณ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งระหว่างการทดสอบผลิตไฟฟ้าได้บันทึกคา่ความเร็วน้ า 
ความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องซกัผ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได ้เมื่อต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าเข้ากบัหลอดไส้ 1 หลอด ขนาด 40 วัตต์ แล้วให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างานอย่างต่อเนื่องเปน็เวลา              
1 นาที บันทึกข้อมูลจ านวน 3 ครัง้ แล้วค านวณหาค่าเฉลีย่ ดังตารางที่ 2  

โดยผลของการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบไม่ปรับปรุงวงจร (ปล่อยน้ าไหลครึ่งท่อ) การต่อวงจรแบบ

กระแสตรง (DC) เฉลี่ยเท่ากับ 684 รอบ/นาที และ 9.63 วัตต์ ตามล าดับ (ปล่อยน้ าไหลเต็มท่อ) การต่อวงจรแบบ

กระแสตรง (DC) เฉลี่ยเท่ากับ 866 รอบ/นาที และ 23.99 วัตต์ ตามล าดับ ในขณะที่ผลของการทดสอบเครื่อง
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ก าเนิดไฟฟ้าแบบปรับปรุงวงจร (ปล่อยน้ าไหลครึ่งท่อ) การต่อวงจรแบบกระแสตรง (DC) เฉลี่ยเท่ากับ 642 รอบ/

นาที และ 74.07 วัตต์ ตามล าดับ (ปล่อยน้ าไหลเต็มท่อ) การต่อวงจรแบบกระแสตรง (DC) เฉลี่ยเท่ากับ 881 รอบ/

นาที และ 124.77 วัตต์ ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรุงวงจร                

ณ ต.ตะปอ-เยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

พารามิเตอร์ 
            ไม่ปรับปรุงวงจร ปรับปรุงวงจร 

  ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) 866 881 

  ค่าก าลังไฟฟ้า (วัตต์) 52.71±2.33 124.77±3.26 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าที่ปรับปรุงและไม่ปรับปรุงวงจร ณ ต.ตะ

ปอ-เยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

        เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 

พารามิเตอร์ 

ไม่ปรับปรุงวงจร ปรับปรุงวงจร 

น้ าไหลครึ่งท่อ น้ าไหลเต็มท่อ น้ าไหลครึ่งท่อ น้ าไหลเต็มท่อ 

DC DC DC DC 

  ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) 684 866 642 881 

  ค่าก าลังไฟฟ้า (วัตต์) 9.63±0.556 52.71±2.326 74.07±3.407 124.77±3.260 

หมายเหตุ : ท่อทดสอบที่ให้น  าไหลผ่าน คือ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 นิ ว ความยาว 1 เมตร วางในแนวระดับซ่ึง

เช่ือมต่อกับท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 8.5 นิ ว ความยาว 60 เซนติเมตร วางในแนวดิ่ง (เชื่อมต่อเป็นมุมฉากต่อ

กัน) 

จากผลการวิจัยการปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าขนาดเล็ก ได้ท าการ

ติดตั้งและทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ณ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส แสดงให้เห็นว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่

ปรับปรุงวงจร มีค่าก าลังไฟฟ้ามากกว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ไม่ปรับปรุงวงจร ทั้งนี้เราสามารถทราบผลของการ
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบกับก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กมากส าหรับชุมชนจากมอเตอร์เครื่องซักผ้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรายงานของ

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (อีลีหย๊ะ สนิโซ, 2553) และวารสารมหาวิทยาลัยรา ชภัฏยะลา             

(อีลีหย๊ะ สนิโซ และ ฮูเซ็ง ชายดานา, 2557) จึงเหมาะส าหรับชุมชนท่ีอยู่ใกล้แม่น้ าหรือล าธารที่น้ าไหลผ่านตลอดปี 

หรืออยู่บริเวณเชิงเขาที่ยังไม่มีสายไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีไม่สูงเมื่อเทียบกับการติดตั้งสายไฟฟ้าของ

รัฐบาลที่แบ่งตามสัดส่วนการใช้งาน เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าที่

ต้องการความเร็วรอบต่ า ๆ ได้ (อัศวเทพ สารปิน และคณะ, 2559) 

สรุปผลการวิจัย 

การปรับปรุงวงจรของมอเตอร์เครื่องซักผ้าเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า

ขนาดเล็กมาก โดยการน ามอเตอร์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ TOSHIBA รุ่น S-DD Inverter มาปรับปรุงวงจรขดลวดใหม่ให้ได้

กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นและสามารถชาร์ตเข้าแบตเตอร์รี่ได้ จากการทดลอง ณ บริเวณน้ าตกพุเสด็จ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่

งอ จ.นราธิวาส สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กมาก พบว่า เมื่อปล่อยน้ าผ่านท่อในปริมาตรร้อย

ละ 50 (ปริมาตรน้ าหนึ่งในสองของท่อ) โดยการต่อวงจรแบบกระแสตรง (DC) มอเตอร์ที่ปรับปรุงวงจรสามารถหาค่า

ก าลังในการผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 74.07 วัตต์ และความเร็วรอบสูงสุดเท่ากับ 810.83 รอบ/นาที เมื่อปล่อยน้ าผ่านท่อ

ในปริมาตรร้อยละ 100 (ปริมาตรน้ าเต็มท่อ) โดยการต่อวงจรแบบกระแสตรง (DC) มอเตอร์ที่ปรับปรุงวงจรสามารถ

หาค่าก าลังในการผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 124.77 วัตต์ และความเร็วรอบสูงสุดเท่ากับ 810 รอบ/นาที   
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อิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

พลังงานน้ าขนาดจิ๋ว 

The Effect of Water Level on Pico-Hydro Power Generator Performance 

 มูฮ ามัดคอยรี หะยีบากา1*, กัรตีนี ยาโงะ2, นิฟัรฮานาน สะดีกา2, นัสรู ตือง๊ะ3, ลุตฟี สือนิ1,  

อดุลย์สมาน สขุแก้ว1 และอีลีหย๊ะ สนิโซ1  

M.Hayibaka1*, K.Yangoh2, N.Sadika2, N.Tuenga3, L.Seni1, A.Sukeaw1 and E.Saniso1 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงาน

น้ าขนาดจิ๋ว โดยการสร้างฝายกั้นน้ าด้วยปูนซีเมนต์ความสูง 200 เซนติเมตร พร้อมกับติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ท่ีระดับความสูง 90 เซนติเมตร ณ หมู่บ้านลาคอซูแก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าใช้มอเตอร์เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น S - DD GENERATOR ต่อเข้ากับแกนและกังหันน้ าแบบ
คาปลาน ในระหว่างการทดสอบท าการปรับค่าจ านวนน้ าท่ีไหลลงท่อจ านวน 3 ค่า คือ ปล่อยน้ าลงท่อด้วยปริมาณน้ า
เต็มท่อ ½ ท่อ และ ¼ ท่อ และท าการวัดความเร็วรอบ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า
ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงขึ้นเมื่อระดับน้ าในท่อสูงขึ้น โดยที่ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุด
มีค่า 516 รอบต่อนาที ที่ระดับน้ าเต็มท่อ และอัตราการไหลของน้ าเท่ากับ 0.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้การ
ทดสอบที่ระดับน้ าเต็มท่อให้ค่าประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 67.09% ซึ่งมีค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 207 โวลต์ 0.18 แอมแปร์ และ 37.26 วัตต์ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ระดับน้ าในท่อ, สมรรถนะ, เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว  
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Abstract  
The Objective of this research was to study the effected of water level on performance of 

pico-hydro power generator.  Construct weir with cement had the height of 200 cm and installing 
PVC pipes diameter of 25 cm at the height of 90 cm above the reference level at La kor Sookae 
Village, Taling Chan Subdistrict, Bannang Sata District, Yala Province. Which the generator uses the 
Toshiba brand washing machine model S - DD GENERATOR to connect to the core and the Kaplan 
turbine.  The pico- hydro power generator tested at water level of full pipe, ½ pipe and ¼ pipe. 
Rotation speed measurement, voltage and current.  It was found that increased rotation speed 
occurrd when the higher water level. The maximum rotation speed about 516 RPM at water level 
of full pipe and water flow rate of 0.07 m3/s . The tested at water level of full pipe gave the best 
result, resulting in maximum generator efficiency of 67. 09%.  Voltage, current and electric power 
were 207 V, 0.18 A and 37.26 W, respectively. 
 
Keywords: Water level, Performance, Pico-hydro Power Generator 
 

บทน า  
ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น

ในอัตราที่สูง ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้และส ารองไว้ส าหรับใช้
ในอนาคตเป็นจ านวนมาก จากภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ในเขตร้อนช้ืนท าให้มีฝนตกชุกและมีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าธารต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลให้
ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป บางปีฝนตกมากแต่พื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ าไว้ได้ท าให้เกิดน้ าท่วมสร้างความ
เสียหายให้แก่พ้ืนท่ีทางการเกษตรหรือบางปีฝนแล้งเขื่อนไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ส าหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
อย่างเพียงพอ  

จากปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้วางเป้าหมายในการพัฒนา
พลังงานทดแทนจากพลังงานน้ าขนาดเล็ก (ก าลังผลิตอยู่ระหว่าง 200 kW - 30 MW) ให้ได้ในปริมาณ 376 MW 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้
ด าเนินงานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ภายในประเทศ โดยปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ าขนาดเล็กมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 22 โครงการ มีก าลังการผลิตรวม 43.32 MW ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 124.32 ล้าน 
kWh (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557)   

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบก าลังการผลิตรวมในปัจจุบันกับเป้าหมายก าลังการผลิตในอนาคตของ
พลังงานน้ าขนาดเล็ก จ าเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กอีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มก าลัง
การผลิตรวมอีกประมาณ 332.68 MW จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่จะพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ า
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ขนาดจิ๋ว (ก าลังผลิตน้อยกว่า 200 kW) โดยการศึกษาอิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ขนาดจิ๋ว เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับเข้าไปมีส่วนในการผลิตไฟฟ้าและเป็นการตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชนที่ยังขาดไฟฟ้าใช้ อีกทั้งยังเป็นการน าเทคโนโลยีอย่างง่ายที่สามารถหามาได้ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ 
  

          
        (ก)             (ข)  

รูปที่ 1: (ก) มอเตอร์เครื่องซักผา้ยีห่้อโตชิบา รุ่น S-DD Generator (ข) กังหันน้ าแบบคาปลาน 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การส ารวจและการเตรียมพื้นที่ 

        ท าการส ารวจพ้ืนท่ี ณ หมู่บ้านลาคอซูแก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา และเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดตั้งระบบ

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว โดยการสร้างฝายกั้นน้ าด้วยปูนซีเมนต์ความสูง 200  cm พร้อมกับติดตั้งท่อ 

PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm ที่ระดับความสูง 90 cm ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

      

รูปที ่2: ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว 

 

ทิศทางน้ า 

ฝายกั้นน้ า 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

กังหันน้ า

น า้ 

ท่อน้ า 
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2. การออกแบบและการติดต้ัง 

        ในงานวิจัยเป็นการออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว โดยการน ามอเตอร์เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ 

โตชิบา รุ่น S - DD GENERATOR ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ต่อเข้ากับแกนและกังหันแบบคา

ปลาน ซึ่งกังหันสร้างขึ้นจากเหล็กแผ่นจ านวน 4 แผ่น ดัดเป็นใบพัดแล้วเช่ือมต่อกับแกนเป็นชุดใบพัดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 14 cm. ดังแสดงในรูปท่ี 1(ข) ทั้งนี้ใบพัดที่ใช้เป็นลักษณะเดียวกันกับงานวิจัยของอีลีหย๊ะ สนิโซ 

และคณะ (2555) จากนั้นท าการติดตั้งชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับท่อ PVC ที่อยู่ติดกับฝายกั้นน้ าที่ได้สร้างไว้ก่อน

หน้านี ้

3. การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

        งานวิจัยเป็นการทดสอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋ว โดยการปรับค่าจ านวนน้ าที่ไหลลงท่อ

จ านวน 3 ค่า คือ ปล่อยน้ าลงท่อด้วยปริมาณน้ าเต็มท่อ ปล่อยน้ าลงท่อด้วยปริมาณน้ า ½ ของท่อ และปล่อยน้ าลง

ท่อด้วยปริมาณน้ า ¼ ของท่อ ในระหว่างการทดสอบท าการวัดความเร็วรอบ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 

จากการทดสอบน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ηG) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่าง

ก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ กับพลังงานกลของชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ธเนศ ไชยชนะ และคณะ, 2554) ดังแสดงในสมการที่ 

(3)  

 

     

IVOutP =                                                                                        (1) 

 

τπNinP 2=                                                                                  (2) 

 

    in

Out

P

P
G=η                                                                 (3) 

   

  เมื่อ  ηG คือ ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (%)  

   POut  คือ ก าลังไฟฟา้ที่วัดได้ (W)  
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   PIn  คือ พลังงานกลของชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (W)  

   I  คือ กระแสไฟฟ้า (A)  

   V  คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)  

   N  คือ ความเร็วรอบ (RPS)  

  τ  คือ แรงบิด (N-m) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดจิ๋วสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างระดับน้ าในท่อกับค่าต่างๆ ดังนี้ 

1. ความเร็วรอบ 

 จากผลการวิเคราะห์ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พบว่าท่ีอัตราการไหลของน้ าสูงขึ้นความเร็วรอบ

ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะสูงขึ้นด้วย และพบว่าความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสู งขึ้นเมื่อระดับน้ าในท่อสูงขึ้น 

เนื่องจากระดับน้ าในท่อมากขึ้น พื้นที่รับแรงน้ าของกังหันมีค่ามากกว่าท าให้รับแรงจากการไหลของน้ าที่มาปะทะ

กังหันได้ดีกว่า (Abhijit et al., 2012) โดยที่ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดมีค่า 516 RPM ที่ระดับน้ า

เต็มท่อ และอัตราการไหลของน้ าเท่ากับ 0.07 m3/s ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในท่อกับความเร็วรอบ

ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอัตราการไหลของน้ าในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ าในท่อกับความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

และอัตราการไหลของน้ า 
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2. ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 

 จากผลการวิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า พบว่าท่ีระดับน้ าในท่อสูงขึ้นความต่างศักย์ไฟฟ้า

และกระแสไฟฟ้าจะสูงขึ้นด้วย เนื่องจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ท างานดีที่ความเร็วสูง โดยที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 207 V และ 0.18 A ตามล าดับ ที่ระดับน้ าเต็มท่อ ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับน้ าในท่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ าในท่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 

3. ก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 ผลการวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้าจากสมการที่ (1) และประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสมการที่ (3) พบว่า

ที่ระดับน้ าในท่อสูงขึ้นก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ค่าก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอตามระดับน้ าในท่อ แต่ขณะเดียวกันประสิทธิภาพเครื่ องก าเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อระดับ

เพิ่มขึ้นจากครึ่งหนึ่งเป็นเต็มท่อ ดังนั้นระดับน้ าในท่อที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าอยู่ในช่วงระดับน้ าครึ่งท่อถึงระดับ

น้ าเต็มท่อ โดยที่ก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 37.26 W และ 67.09% 

ตามล าดับ ที่ระดับน้ าเต็มท่อ ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าในท่อกับก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5: ความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ าในท่อกับก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ทั้งนี้ได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 มาวิเคราะห์สมการเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเครื่ องก า เนิด ไฟฟ้ากับระดับน้ า ในท่อและอัตราการไหลของน้ า          
(Muhammadkhoiri et al., 2018)  ตามที่แสดงในสมการที่ (4) (R2 = 0.9983) และวิเคราะห์สมการเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังไฟฟ้ากับระดับน้ าในท่อและอัตราการไหลของน้ าตามที่แสดงในสมการที่ (5)          (R2 
= 0.9168) 

 

ηG = 36.82 + 164.73 (W) - 1827.15 (Q)                                          (4) 

RMSE = 0.0077  

    PE = 0.017 + 0.36 (W) - 2.71 (Q)                                                 (5) 

RMSE = 0.0001 

  เมื่อ  ηG คือ ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (%)  

   W  คือ ระดับน้ าในท่อ 

   Q  คือ อัตราการไหลของน้ า (m3/s) 

   PE  คือ ก าลังไฟฟ้า (W)  

   RMSE คือ รากท่ีสองของค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย 
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ตารางที่ 1: ข้อมูลค่าที่ได้จากการทดลองของอัตราการไหล ความเร็วรอบ ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า  

และประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท่ีระดับน้ าในท่อต่างๆ 

ระดับน้ า

ในท่อ 

 

คร้ังท่ี 

อัตราการ

ไหล 

(m3/s) 

ความเร็ว

รอบ 

(RPM) 

ความต่าง

ศักย์ (V) 

กระแสไฟฟ้

า (A) 

ก าลัง 

ไฟฟ้า 

(W) 

ประสิทธิภา

พ (%) 

1.00 

1 0.07 518 208 0.19 39.52 68.65 

2 0.07 515 205 0.16 32.80 65.02 

3 0.07 516 208 0.18 37.44 67.61 

เฉลี่ย 0.07 516 207 0.18 37.26 67.09 

0.50 

1 0.03 348 137 0.10 13.70 60.05 

2 0.03 351 139 0.12 16.68 62.24 

3 0.03 352 140 0.11 15.40 61.02 

เฉลี่ย 0.03 350 139 0.11 15.29 61.10 

0.25 

1 0.02 211 83 0.06 4.98 41.25 

2 0.02 209 81 0.04 3.24 39.38 

3 0.02 211 83 0.05 4.15 40.36 

เฉลี่ย 0.02 210 82 0.05 4.10 40.33 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับน้ าในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงาน
น้ าขนาดจิ๋ว จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงขึ้นเมื่อระดับน้ าในท่อสูงขึ้น เนื่องจากระดับน้ าในท่อมากขึ้น
พื้นที่รับแรงน้ าของกังหันมีค่ามากกว่าท าให้รับแรงจากการไหลของน้ าที่มาปะทะกังหันได้ดีกว่า โดยที่ความเร็วรอบ
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดมีค่า 516 RPM ที่ระดับน้ าเต็มท่อ และอัตราการไหลของน้ าเท่ากับ 0.07 m3/s 

2. ระดับน้ าในท่อท่ีเหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าอยู่ในช่วงระดับน้ าครึ่งท่อถึงระดับน้ าเต็มท่อ 
3. การทดสอบที่ระดับน้ าเต็มท่อ ให้ค่าประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 67.09% ซึ่งมีค่า

ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 207 V 0.18 A และ 37.26 W ตามล าดับ 
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Enhancement in Natural Dye Extraction from Yala Local Soil and Plants 

together with Development Natural Dyeing Process for the Freshness and 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการสกัดและตรวจองค์ประกอบทางเคมีของดินและพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นยะลา                

ซึ่งให้สีธรรมชาติที่สวยงาม  ได้แก่  ดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู  พร้อมศึกษาวิธีการย้อม           
สีธรรมชาติให้สีติดทนและสีสดบนผ้า 5 ชนิด (ผ้าเรยอง  ผ้าลินิน  ผ้ามัสลิน  ผ้าคอตตอน  และผ้าโทเร)  โดยได้ย่อย
ตัวอย่างดินมายาด้วยวิธีการย่อยแบบเปียกและตรวจวิเคราะห์หาเหล็กในรูปของเหล็กออกไซด์ที่ให้สีน้ าตาลแดงใน
ดินมายาด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี  พบว่าในดินมายามีปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง
เท่ากับ 8.30    พีพีเอ็ม  และตรวจหาความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีในพืชด้วยวิธีการสกัดที่เหมาะสมโดย
ตรวจวัดสเปกตรัมด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี  พบว่าการสกัดสีจากพืชด้วยเครื่องอัลตราซาวด์โพรบ
จะให้ประสิทธิภาพการสกัด    สีธรรมชาติดีที่สุดและสอดคล้องกับค่ากราวิเมตริก  โดยค่าความยาวคลื่นของหมู่โคร
โมฟอร์ที่ให้สีของดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา และใบพลูมีค่าเท่ากับ 626, 430, 285 และ 288 นาโนเมตร  และ
ค่ากราวิเมทริกมีค่าเท่ากับ 1, 10, 2 และ 13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส าหรับขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติให้มีความ
สดและสีติดทนบนผ้าได้ดีท าได้โดยการใช้สารช่วยย้อมชนิดสารธรรมชาติที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงอีกทั้งไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ค าส าคัญ: สีธรรมชาติ  ดินมายา  พืชท้องถิ่น  โครโมฟอร์  สารช่วยย้อม   

 
1อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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Abstract  
This research has studied the the extraction method and chemical composition of natural 

coloration of maya soil, butterfly pea, turmeric, torch ginger and betel leaf for enhancing the lasting 

color and freshness on five fabrics which are fabric rayon, linen, muslin, cotton and tore.  Iron of 

iron oxide which provided the red brown color in the maya soil was digested based on wet method 

and measured by using atomic absorption spectrophotometry that found 8 . 30 ppm.  UV- visible 

spectrophotometry was detected the wavelength of chromophore giving color in plants based on 

ultrasound probe which gave the good performance of extraction that 626, 430, 285 and 288 nm 

in the butterfly pea, turmeric, torch ginger and betel leaf, and also corresponding to gravimetric 

value of 1, 10, 2 and 13 percentage, respectively.  The natural disperse dyes in dyeing process 

provided fresh and long lasting fabric straining dye of the natural. That means a natural substance 

can further be improved the freshness with long lasting and does not have negative effects on 

the environment.  

Keywords: Natural color, Maya soil, Local plant, Chromophore, Disperse dye      

บทน า  
สีธรรมชาติ เป็นสีที่สกัดได้จากวัตถุดิ บของแหล่งธรรมชาติ  เ ช่น พืช สัตว์  และแร่ธาตุต่ างๆ 

ซึ่งเกิดขึ้นมาจากกระบวนการตามธรรมชาติและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์มายาวนาน

นับตั้งแต่  สมัยโบราณมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะน าสีจากธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ  เช่น ทาสีตามร่างกาย สีของ

ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา  ย้อมสิ่งทอ  เครื่องใช้  เครื่องนุ่งห่ม  ภาพวาดฝาผนัง  และเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรม

ตามความเช่ือของแต่ละท้องถิ่น  การย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

จากทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป  เนื่องจากปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการใช้สี

สังเคราะห์และสารเคมีอันตรายรวมทั้งสารเคมีที่ตกค้างและปนเปื้อนในน้ าทิ้งจากกระบวนการฟอกย้อมจะท าให้เกิด

การเน่าเสียของแหล่งน้ าธรรมชาติ  ปัญหาความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานฟอกย้อมซึ่งเกิด

จากการสัมผัสกับสารเคมีและบางประเภทที่เป็นสารก่อมะเร็ง (Mounteer et al., 2019)  แต่ปัญหาที่ส าคัญ

ประการหนึ่งของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติคือสีซีดเร็วและมีความคงทนต่อแสงต่ าท าให้ย้อมได้สีไม่เข้ม  ไม่สามารถผลิต

ได้ในปริมาณมาก  ไม่สามารถผลิตสีตามที่ตลาดต้องการและคุณภาพการย้อมสีธรรมชาติควบคุมได้ยาก  นอกจากนี้

พบว่าในการย้อมสีธรรมชาติถ้าไม่มีวิธีการและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนย่อมจะกลายเป็นการท าลาย

สิ่งแวดล้อมได้ 
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ปัจจุบันในจังหวัดยะลามีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลายกลุ่มได้พัฒนางานฝีมือโดยการใช้สีย้อมธรรมชาติจาก      
ดินและพืชสมุนไพรท้องถิ่น  เช่น  ดินมายา  แก่นขนุน  เปลิอกมังคุด  แต่มีปัญหาในการเลือกและจัดหาวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ที่ให้สีสวยงาม  ปัญหาที่ส าคัญคือสีติดไม่ทน  สีไม่สด  คุณภาพสีในการย้อมแต่ละครั้งต่ า  สีสามารถซีด
จางและมีความคงทนต่อแสงต่ าท าให้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ผลิต  คุณภาพการย้อมสี
ธรรมชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้ยากทั้งนี้เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดที่น ามาสกัดท าสีย้อมจาก
ธรรมชาติมีการติดสีและความคงทน  ต่อการขัดถูหรือแสงไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและ
เส้นใยของผ้าที่น ามาใช้ย้อม (Ali et al., 2016)   
 ดังนั้น  งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการสกัดสีธรรมชาติจากดินและพืชที่มีความเป็นอัตลักษณ์      
ของท้องถิ่นยะลา  ได้แก่  ดินมายาซึ่งเป็นดินท่ีมีสีน้ าตาลแดงสวยงามซึ่งพบในวัดถ้ าของจังหวัดยะลาเพียงแห่งเดียง     
และพืชท้องถิ่นที่ให้สีสวยงาม  ได้แก่  ดอกอัญชัน ขมิ้น ดอกดาหลา และใบพลู ร่วมกับพัฒนากระบวนการ              
ย้อมสีธรรมชาติให้มีความสดและติดทนพร้อมทั้งมีการตรวจองค์ประกอบทางเคมีที่ให้สีธรรมชาติเพื่อเป็นข้อมูลช่วย
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ย้อมสีธรรมชาติที่จะมีตลาดส่งออกนอกพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคตด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพจากดินและพืชของท้องถิ่นยะลา  พร้อมศึกษา

องค์ประกอบทางเคมีของสีธรรมชาติ  คือ  เหล็กในดินมายาที่ให้สีน้ าตาลแดงเข้มและความยาวคลื่นของหมู่          

โครโมฟอร์ที่ให้สีของดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู  และการท าให้สีธรรมชาติติดทนและมีสีสดสวยงาม

บนผ้า 5 ชนิด  คือ ผ้าเรยอง  ผ้าลินิน  ผ้ามัสลิน  ผ้าคอตตอน  และผ้าโทเร  พร้อมศึกษาสารติดสี 2 ชนิดคือสารติด

สีธรรมชาติ  ได้แก่ น้ าขี้เถ้า  น้ ามะขามเปียก  น้ ามะนาว  น้ ามะกรูด  และสารติดสีเคมี  ได้แก่  น้ าปูนใส  เกลือ  

สารส้ม  เฟอร์รัสซัลเฟต  

การตรวจวัดโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 

การวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรีสามารถท าได้ทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณ  โดยอาศัยการเกิดอะตอมมิกแอบซอร์พชันซึ่งเป็นกระบวนการดูดกลืนแสงโดยอะตอมอิสระ  

ธาตุแต่ละชนิด  จะดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นจ าเพาะและใช้พลังงานตรงกับความยาวคลื่นนี้เพื่อเกิดการทรานซิ

ชันไปที่สถานะกระตุ้น ท าให้ปริมาณแสงที่ออกจากแหล่งก าเนิดตกกระทบเครื่องวัดแสงลดลง (Islam et al., 2016)  

งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรไฟโตมิเตอร์  ยี่ห้อ Shimadzu  รุ่น A7000  เพื่อวิเคราะห์หา

ชนิดและปริมาณของของโลหะหนักในดินมายา 
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การตรวจวัดสเปกตรัมของรงค์วัตถุพืชด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี 

การตรวจวัดความยาวของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีในพืชด้วยวิธีการสกัดที่เหมาะสมและตรวจวัดสเปกตรัม         

ด้วยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  ยี่ห้อ Jasco รุ่น 750  โดยการเตรียมสารละลายใสของน้ าสีจากพืช

ธรรมชาติ  ด้วยวิธีการสกัดต่างๆ   

การย่อยดินมายา 

การวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นั้นจ าเป็นต้องย่อย

ตัวอย่างให้ได้สารละลายใสด้วยกรดเพื่อให้เกิดไอออนของโลหะโดยจะเกิดการสลายพันธะและโครงสร้างของ

สารประกอบอินทรีย์  (Abata et al., 2019)  งานวิจัยนี้ใช้วิธีการย่อยตัวอย่างดินมายาด้วยวิธีการย่อยแบบเปียก

โดยชั่งดินมายา 0.5 กรัม เติมกรดเปอร์คลอริกเข้มข้น 10 มิลลิลิตร  แล้วคนให้เข้ากัน  กรองสารละลายด้วยกระดาษ

กรองเบอร์ 5  ปรับปริมาตรสารละลายเป็น 50 มิลลิลิตร ด้วยน้ าปราศจากไอออนที่มีกรดไนตริก 1 เปอร์เซ็นต์  

การสกัดสีธรรมชาติจากพืช 

ส าหรับการตรวจหาความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีจากพืชธรรมชาติจ าเป็นต้องสกัดรงค์วัตถุท่ีให้สี

ออกมาในรูปสารละลายใส  โดยได้ศึกษาวิธีการสกัด 3 วิธี  

วิธีท่ี 1 การสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย   

 ช่ังตัวอย่างพืช 1.00 กรัม  เติมอะซิโตน 1 มิลลิลิตร  คนให้เข้ากัน  จากนั้นกรองและปรับปริมาตร

สารละลาย   ให้ได้ 50 มิลลิลิตร ด้วย 0.01 โมลาร์ของอะซิโตน  แล้วจึงน าสารละลายใสไปวัดสเปกตรัมด้วยเครื่องยู

วี-วิซิเบิล     สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

  วิธีท่ี 2 การสกัดโดยใช้อัลตราโซนิก 

 ช่ังตัวอย่างพืช 1.00 กรัม  เติมน้ าปราศจากไอออน 50 มิลลิลิตร  ปิดบีกเกอร์ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แล้ว

น าไปวางในเครื่องอัลตราโซนิกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  แล้วน าสารละลายใสไปวัด

สเปกตรัม 
 วิธีท่ี 3 การสกัดโดยใช้อัลตราซาวด์โพรบ 
 ช่ังตัวอย่างพืช 1.00 กรัม  เติมน้ าปราศจากไอออน 50 มิลลิลิตร  จุ่มโพรบลงในตัวท าละลาย (สภาวะที่ใช้

คือความถี่ 80 เฮิรตซ์)  เป็นเวลา 15 นาที  กรองสารละลายแล้วน าสารละลายใสไปวัดสเปกตรัม 

   กราวิเมทตริกของพืช 

 กราวิเมทตริกของพืชจะเป็นพารามิเตอร์ที่ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของเทคนิคที่ใช้สกัดโดยจะรายงาน

เป็น    ค่าเปอร์เซนต์ผลผลิตของสีธรรมชาติ  ค านวณหาน้ าหนักกากของพืชที่ได้หลังการสกัดทั้ง 3 วิธีขา้งต้น  โดย
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ช่ังน้ าหนักพืช ที่ได้จากการสกัดแล้วน ามาวางบนกระจกนาฬิกาที่ทราบน้ าหนัก  จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 100-

120 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นในเดซิเคเตอร์แล้วช่ังน้ าหนักของพืช  ค านวณกราวิเมทตริก

ของพืชจากสูตร 

% ผลผลิตของสีธรรมชาติ = สารสกัดจากการย้อมสีธรรมชาติ (กรมั)   ×  100 

                    ปริมาณของพืชที่ใช้ (กรัม) 

การย้อมสีธรรมชาติจากดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู 

 เนื่องจากสีธรรมชาติที่น ามาย้อมมีคุณสมบัติในการให้สีต่างกันและจ าเป็นต้องใส่สารติดสีเพื่อให้ได้สีที่ สด

และ  ติดทนนานบนผ้า งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสารติดสีที่เป็นธรรมชาติและสารเคมี  โดยขั้นตอนการย้อมสีคือการช่ัง

ตัวอย่างวัตถุดิบ  จากธรรมชาติคือดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู (900, 300, 80, 400 และ 

42 กรัม)  ล้างวัตถุดิบ  ที่เป็นพืชให้สะอาดแล้วน ามาสับหรือขยี้ให้ละเอียด  น าวัตถุดิบแต่ละชนิดใส่ในกะละมัง  เติม

น้ า 1 ลิตร  ต้มให้เดือด เป็นเวลา 45 นาที  ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นใส่สารติดสีในน้ าสีและคนให้เข้ากัน  น าผ้า

ใส่ในน้ าสีธรรมชาติแล้วค่อยๆเร่งอุณหภูมิถึงจุดเดือดแล้วพลิกไป-มาเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  น าผ้าผึ่งที่ร่มให้แห้ง  

การเพ่ิมความติดทนของสีบนผ้า (การผนึกส)ี 

 การย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนบนผ้านั้นจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการผนึกสีเพื่อให้โมเลกุลของของสีติดกับเส้นใย

เซลลูโลสของเนื้อผ้าได้ดี  โดยใส่คอปเปอร์ซัลเฟต 2 กรัม  แล้วกวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  จากนั้นจึงแช่ผ้าเป็น

เวลา     10 นาที  โดยพลิกกลับไปมาอย่างสม่ าเสมอแล้วน าผ้าขึ้นและน าตากให้แห้งกลางแจ้ง  
 การทดสอบความคงทนของสี 

ความคงทนของสีบนเนื้อผ้าสามารถทดสอบได้โดยการซักหลายๆครั้งจนสังเกตพบว่าสีคงท่ีพร้อมบันทึกสีที่

ได้ (Nattaya et al, 2013) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการย่อยดินมายาและการสกัดสีจากพืชด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อหาองค์ประกอบทาง

เคมี (เหล็ก) ในดินมายาและช่วงความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีของพืชในท้องถิ่น  และกราวิเมทริกเพื่อหา
น้ าหนักกากของพืช จากน้ันจึงศึกษาวิธีการย้อมสีธรรมชาติจากดินมายาและพืชโดยใช้ผ้า 5 ชนิด  โดยในข้ันตอนการ
ย้อมจะใช้สารช่วยย้อม 2 ประเภท  คือ  สารติดสีธรรมชาติที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นกับสารติดสีเคมีเพื่อ
พัฒนาให้สีที่ติดบนผ้ามีความสดและติดทนต่อการซักและแสงแดด 
 ผลการศึกษาหาปริมาณธาตุเหล็กในดินมายา 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็กในดินมายาโดยใช้วิธีการย่อยแบบเปียกด้วยกรดเปอร์คลอริก           
พบว่าในดินมายามีธาตุเหล็กในรูปของเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบซึ่งให้สีน้ าตาลแดงและตรวจพบเหล็กใน
ปริมาณค่อนข้างสูงเท่ากับ 8.30 พีพีเอ็ม (ภาพประกอบท่ี 1) จึงท าให้สีย้อมจากดินมายามีสีน้ าตาลแดงเข้มสวยงาม  
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ภาพประกอบท่ี 1 ปริมาณเหล็กในดินมายา 
 

ผลการศึกษาความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีในพืชธรรมชาติ 

วิธีท่ี 1 การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

 จากการตรวจหาความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ที่ให้สีของพืช 4 ชนิด  ได้แก่  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดา
หลา และใบพลู  โดยการสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์คืออะซิโตนที่มีความเข้มข้น 0.01 โมลาร์  จากภาพประกอบท่ี 
2 พบว่าสเปกตรัมที่ได้จะมีรูปร่างต่างกันและให้ค่าความยาวคลื่นของรงค์วัตถุท่ีให้สีที่ความยาวคลื่นต่างกัน  นั่นคือ
จะปรากฏที่ความยาวคลื่น 626, 392, 285 และ 284  นาโนเมตร ตามล าดับ   

 
 
 
 
 
 

 
(ก)                                                                  (ข) 

 
   
 
 

 
 
 

                                   (ค)                                                                    (ง)                 
ภาพประกอบที่ 2 สเปกตรมัการดูดกลืนแสงของดอกอัญชัน (ก) ขมิ้น (ข) ดอกดาหลา (ค) และใบพลู (ง) 
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วิธีท่ี 2 การสกัดด้วยเคร่ืองอัลตราโซนิก 
จากการตรวจหาช่วงความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ของพืชที่ให้สี 4 ชนิด  ได้แก่  ดอกอัญชัน  ขมิ้น          

ดอกดาหลา  และใบพลู  พบว่าสเปกตรัมจะมีรูปร่างต่างกันและให้ค่าความยาวคลื่นของรงค์วัตถุที่ให้สีที่ความยาว
คลื่นต่างกัน  นั่นคือ  จะปรากฏที่ความยาวคลื่น 626, 426, 284 และ 284 นาโนเมตร ตามล าดับ (ภาพประกอบที่ 
3) 

 
 

 
 
 
                     (ก)                                                           (ข) 
 

 
 
 
 
 
 
                     (ค)                                                                       (ง) 

 ภาพประกอบท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของดอกอัญชัน (ก) ขมิ้น (ข) ดอกดาหลา (ค) และใบพลู (ง) 
 

วิธีท่ี 3 การสกัดด้วยเคร่ืองอัลตราซาวด์โพรบ 

จากการตรวจหาช่วงความยาวคลื่นของหมู่โครโมฟอร์ของพืชที่ให้สี 4 ชนิด  ได้แก่  ดอกอัญชัน  ขมิ้น          
ดอกดาหลา  และใบพลู  จากภาพประกอบท่ี 4 พบว่าสเปกตรัมจะมีรูปร่างต่างกันและให้ค่าความยาวคลื่นของรงค์
วัตถุ      ที่ให้สีที่ความยาวคลื่นต่างกันนั่นคือจะปรากฏที่ความยาวคลื่น 626, 430, 285 และ 288 นาโนเมตร 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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                       (ค)                                                                    (ง) 
ภาพประกอบท่ี 4 สเปกตรมัการดูดกลืนแสงของดอกอัญชัน (ก) ขมิ้น (ข) ดอกดาหลา (ค) และใบพลู (ง) 
 

ผลการศึกษากราวิเมทตริก 

จากการศึกษากราวิเมทตริกของพืชที่ให้สี 4 ชนิด  ได้แก่  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลูที่ได้
จากการสกัดทั้ง 3 วิธี  ผลจากการค านวณหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสีธรรมชาติพบว่าวิธีการสกัดด้วยเครื่องอัลตรา
ซาวด์โพรบ มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลายและการสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก  เนื่องความแรง
จากการสั่นของโพรบด้วยความถี่และเวลาที่เหมาะสมจะสามารถสกัดรงค์วัตถุของพืชออกมาได้มาก  และภายหลัง
การสกัดพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้อยท่ีสุดนั่นคือสามารถสกัดรงค์วัตถุได้ดีที่สุด (ตารางที่ 1)   
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสีธรรมชาติจากการสกัดด้วยตัวท าละลาย เครื่องอัลตราโซนิก และเครื่องอัลตรา

ซาวด์โพรบ 

ชนิดของพืช 
ปริมาณของพืชที่ใช้ 

(กรัม) 
สารสกัดจากการย้อมสี 

(กรัม) 
% ผลผลิตของสีธรรมชาติ 

 
การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

ดอกอัญชัน 

1.00 

0.04 4 
ขมิ้น 0.10 10 

ดอกดาหลา 0.06 6 
ใบพลู 0.13 13 

การสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก 
ดอกอัญชัน 

 
1.00 

 

0.06 6 
ขมิ้น 0.20 20 

ดอกดาหลา 0.08 8 
ใบพลู 0.18 18 

การสกัดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์โพรบ 
ดอกอัญชัน 

1.00 

0.01 1 
ขมิ้น 0.10 10 

ดอกดาหลา 0.02 2 
ใบพลู 0.13 13 
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ผลการย้อมสีจากดินมายาและพืชธรรมชาติ 

จากการย้อมสีธรรมชาติจากดินมายาและพืช 5 ชนิด  ได้แก่  ดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  

และ   ใบพลู  โดยใช้สารติดสี 2 ประเภท  ได้แก่  สารติดสีธรรมชาติและสารติดสีจากสารเคมี  และเปรียบเทียบชนิด

ของผ้าที่แตกต่างกัน 5 ชนิด  เพื่อท่ีจะให้เส้นใยผ้ามีสีที่สม่ าเสมอและคงทนต่อการซักได้มากท่ีสุด  โดยในการย้อมจะ

มีแบลงค์ของผ้าที่ไม่ใส่สารติดสีในขั้นตอนการย้อมสีเพื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ใส่สารติดสี  พบว่าชนิดของผ้าและสาร

ติดสีที่ดีที่สุด จากการย้อมสีด้วยดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู  คือ  ผ้าคอตตอน  ผ้าลินิน  

ผ้าเรยอง  ผ้าลินิน  และผ้าโทเร  โดยใช้สารติดสีเป็นน้ าขี้เถ้า  เกลือแกง  สารส้ม  น้ ามะนาว  และน้ าขี้เถ้า  

ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)     

ตารางที่ 2 ผลการย้อมสีธรรมชาติโดยใส่สารติดสีธรรมชาติและสารเคมีในขั้นตอนการย้อม 

ชนิดของผ้า ผ้าเรยอง ผ้าลินิน ผ้ามัสลิน ผ้าคอตตอน ผ้าโทเร 
 สารธรรมชาติ 

สารเคมี 

ดินมายา 
น้ ามะขามเปียก 

น้ า
มะขามเปยีก 

น้ า
มะขามเปยีก 

น้ าขี้เถ้า 
น้ า

มะขามเปยีก 
สารส้ม สารส้ม น้ าปูนใส น้ าปูนใส สารส้ม 

ตารางที่ 2 ผลการย้อมสีธรรมชาติโดยใส่สารติดสีธรรมชาติและสารเคมีในขั้นตอนการย้อม (ต่อ) 

ชนิดของผ้า ผ้าเรยอง ผ้าลินิน ผ้ามัสลิน ผ้าคอตตอน ผ้าโทเร 
 สารธรรมชาติ 

สารเคมี 

ดอกอัญชัน 
น้ ามะกรดู น้ ามะกรดู น้ ามะกรดู น้ ามะกรดู น้ ามะนาว 
สารส้ม เกลือแกง เกลือแกง สารส้ม เกลือแกง 

ขมิ้น 
น้ ามะขามเปียก น้ ามะนาว น้ ามะนาว น้ ามะนาว น้ ามะนาว 

สารส้ม สารส้ม สารส้ม สารส้ม สารส้ม 

ดอกดาหลา 
น้ ามะกรดู น้ ามะนาว น้ ามะกรดู น้ ามะนาว น้ ามะนาว 
สารส้ม สารส้ม น้ าปูนใส สารส้ม สารส้ม 

ใบพลู 
น้ ามะขามเปียก น้ ามะกรดู น้ ามะกรดู น้ ามะกรดู น้ าขี้เถ้า 
เฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต สารส้ม 

 

 

 

สารติดสี 
ตัวอย่าง 

สารติดสี 
ตัวอย่าง 
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ผลการเพ่ิมการติดทนของสีบนผ้า (การผนึกสี) 

การผนึกสีจะช่วยให้ผ้าติดสีได้ดีขึ้นสีไม่ซีดจางและช่วยให้สีบนผ้ามีความสดนานขึ้นโดยใช้สารคอปเปอร์

ซัลเฟต  ท าหน้าที่เป็นสารผนึกสีซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับเซลลูโลสเกิดเป็นโครงสร้างร่างแห  สีย้อมจึงถูกกักขังไว้

ภายในโครงสร้างร่างแหช่วยท าให้สีย้อมมีความคงทนต่อการซักเพิ่มขึ้น  โดยใช้เวลาในการผนึกสีเพียง 10 นาที  ใน

การผนึกสีจะมีแบลงค์ของผ้าที่ไม่ใส่สารติดสีในขั้นตอนการย้อมสีเพื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ใส่สารติดสี  จากตารางที่ 3 

และ 4 พบว่าชนิดของผ้าและสารติดสีที่ดีที่สุดจากการย้อมสีด้วยดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบ

พลู  คือ  ผ้าคอตตอน  ผ้าเทโร  ผ้าเรยอง  ผ้าเรยอง  และผ้าโทเร  โดยสารติดสีที่ดีคือสารติดสีธรรมชาติ  ได้แก่  น้ า

มะกรูด  น้ าขี้เถ้า  น้ ามะขามเปียก น้ าขี้เถ้า  และน้ าขี้เถ้า  ตามล าดับ  โดยพบว่าผ้าที่ได้จะมีสีที่ติดแน่นกับเส้นใยของ

เนื้อผ้าและมีสีที่สวยงามสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 3  ผลการเพิ่มการติดทนของสีบนผ้า (การผนึกสี) 

ชนิดของผ้า ผ้าเรยอง ผ้าลินิน ผ้ามัสลิน ผ้าคอตตอน ผ้าโทเร 
 สารธรรมชาติ 

สารเคมี 

ดินมายา 
น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ ามะกรูด น้ ามะนาว 
เกลือแกง สารส้ม เกลือแกง เกลือแกง เกลือแกง 

ดอกอัญชัน 
น้ ามะนาว น้ ามะนาว น้ ามะนาว น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า 
น้ าปูนใส สารส้ม เฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต น้ าปูนใส 

ขมิ้น 
น้ ามะขามเปียก น้ ามะขามเปียก น้ ามะกรดู น้ ามะขามเปียก น้ ามะกรดู 

เกลือแกง สารส้ม เฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต สารส้ม 

ดอกดาหลา 
น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ ามะกรดู น้ าขี้เถ้า น้ ามะนาว 
เกลือแกง สารส้ม เฟอร์รัสซัลเฟต สารส้ม เฟอร์รัสซัลเฟต 

ใบพลู 
น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า น้ าขี้เถ้า 
เกลือแกง น้ าปูนใส เกลือแกง น้ าปนูใส สารส้ม 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
สารติดสี 
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ตารางที่ 4  ลักษณะผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วได้สีที่สดและติดทนบนผ้าด้วยสารติดสีธรรมชาติ 

สีธรรมชาติ ลักษณะผ้าท่ีย้อมสธีรรมชาติ ชนิดของผ้า สารติดสีชนิดสารธรรมชาติ 

ดินมายา 

         
 
 
 

ผ้าคอตตอน น้ ามะกรดู 

ดอกอัญชัน 

 

 
 

 

ผ้าโทเร น้ าขี้เถ้า 

ขมิน้ 

 

 

ผ้าเรยอง น้ ามะขามเปียก 

 
ดอกดาหลา 

 
 

 

ผ้าเรยอง น้ าขี้เถ้า 

 
ใบพลู 

 
 

 

ผ้าโทเร น้ าขี้เถ้า 

 
 ผลิตภัณฑ์มัดย้อมจากสีธรรมชาติท้องถิ่นยะลา 

 จากการพัฒนาวิธีการสกัดสีธรรมชาติจากดินมายาและพืชท้องถิ่นด้วยวิธีที่เหมาะสมนั่นคือการย่อยดิน

มายา  ด้วยวิธีการย่อยแบบเปียกและสกัดรงค์วัตถุจากพืชด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์โพรบ  พร้อมใช้วิธีการย้อมผ้าโดย

ใส่สารติดสีธรรมชาติในขั้นตอนการย้อมผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีบนเนื้อผ้า  จากภาพประกอบที่ 5 เป็น

ตัวอย่างการใช้สีน้ าตาลแดงเข้มจากดินมายาเพื่อย้อมผ้าคอตตอลและใช้สารติดสีธรรมชาติชนิดน้ ามะกรูด  พบว่าถุง

ผ้ามัดย้อมด้วยสีจากดินมายามีสีน้ าตาลแดงเข้มที่สดสวยงามและสีติดทนนาน  
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ภาพประกอบท่ี 5  ผลติภณัฑ์ถุงผา้มัดย้อมจากสีธรรมชาติของดินมายา 

สรุปผลการวิจัย 

 การเพิ่มสมรรถนะกระบวนการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากดินและพืชในท้องถิ่นยะลาพร้อม พัฒนา
กระบวนการ  ย้อมสีธรรมชาติ (ดินมายา  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  ดอกดาหลา  และใบพลู) ให้ได้สีที่มีความสดและติดทน
บนผ้าชนิดต่างๆ  ได้แก่  ผ้าเรยอง  ผ้าลินิน  ผ้ามัสลิน  ผ้าคอตตอน  และผ้าโทเร  พบว่าการย่อยดินมายาด้วย
วิธีการย่อยแบบเปียกเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และใช้สารเคมีปริมาณน้อย  โดยตรวจพบปริมาณเหล็ก
ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก   ที่ให้สีในดินมายาท าให้ได้สีน้ าตาลแดงเข้มสวยงาม  ส าหรับการสกัดรงค์วัตถุ
จากพืชธรรมชาติด้วยเครื่องอัลตราซาวด์โพรบซึ่งมีประสิทธิภาพสูงท าให้ได้สเปกตรัมที่คมชัดมากท่ีสุดและสอดคล้อง
กับค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของพืชที่มีค่าน้อยที่สุด    และเมื่อน าสีธรรมชาติที่สกัดได้ด้วยอัลตราซาวด์โพรบไปย้อมผ้า
ประเภทต่างๆพบว่าสารติดสีธรรมชาติจะช่วยให้ผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติมีความสวยงามนั่นคือสีมีความสดและติด
ทนต่อการซักหรือแสงแดด  อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย    
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การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลอืงผงทดแทนแป้งสาลีในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

Utilization of Soybean Meal Powder Substituted Wheat Flour in Spring Roll Sheet 

พรชัย พุทธรักษ์1* วันฉัตร, ศิริสาร1, เกวลิน  ไมหมาด2, ธมลวรรณ  แก้วกลับ2 และสุกาญจนา  หลวงพูลศิริ2 

Pornchai Puttarak1*, Wanchat Sirisarn1, kaewailn Maimad2, Thamonwan kaewklab2 and 

Sukanjana Luangpoolsiri2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ และปริมากากถั่วเหลืองผง      

ที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ ด้วยวิธีการทดแทนแป้งกากถั่วเหลืองใน

ปริมาณร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 5, 10 และ 15 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale 

จากการศึกษา พบว่า สูตรแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะประกอบด้วยแป้งสาลี 500 กรัม แป้งมันส าปะหลัง 125 กรัม แป้งท้าว

ยายม่อม 5 กรัม เกลือ 5 กรัม และน้ าเปล่า 450 กรัม ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐาน และได้คะแนนการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่

เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ พบว่า ปริมาณกากถั่วเหลืองผง ร้อยละ 10            

ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด มีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก 

ค าส าคัญ: กากถ่ัวเหลือง, เปาะเปีย๊ะ, แป้งสาลี 

Abstract 

 The objective of this research is to study the basic recipe of spring roll sheet production 

and the optimal amount of soybean meal powder to replace the wheat flour in spring roll sheet 

with 0, 5, 10 and 15 percent of soy flour. The sensory quality by using the 9 point preference 

method was used. Spring roll sheet consists of 500 grams of wheat flour, 125 grams of tapioca 

flour, 5 grams of Arrowroot flour, 5 grams of salt and 450 grams of water it had the highest 

sensory scores. The study of the soy flour is suitable for wheat flour substitution in spring roll 

sheet. It was found that 10 percent of soybean meal powder had the highest sensory 

acceptability. 

Keyword: Soybean Meal, Spring Roll, Wheat Flour 
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บทน า 

 เปาะเปี๊ยะ เป็นอาหารว่างของจีนที่ใช้แผ่นแป้งม้วนให้มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว มีส่วนผสมที่ส าคัญ คือ 

แป้ง เกลือ และน้ า (นันทวัน  ชมโฉม, 2551) แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะเป็นอาหารที่สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลาย

ชนิด เช่น เปาะเปี๊ยะทอด และเปาะเปี๊ยะสด เป็นอาหารประยุกต์ที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร

ตั้งแต่ 2 สัญชาติขึ้นไป โดยค านึงถึงความลงตัวของรสชาติ และการจัดแต่งหน้าตาของอาหารนั้น ๆ หรืออาจจะกล่าว

ได้ว่า เป็นอาหารประยุกต์ หรืออาหารลูกครึ่ง เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป หนุ่มสาวยุค

ใหม่ชอบการผสมผสานของวัฒนธรรม ความโมเดิร์น ความแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความสุขให้ทั้งคนปรุงและคนที่

รับประทาน (สุชานุช  ยอดชาญและโชติกา  โรจนปรีชา, 2559) 

 ถั่วเหลือง เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลถั่ว (legumes) และน้ ามัน (oilseeds) นิยมบริโภคในประเทศแถบ

เอเชีย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีการน าถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ านมถั่ว

เหลือง เต้าหู้ เต้าฮวย ผลิตเป็นโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น โปรตีนถั่วเหลืองสกัด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ

น าไปเป็นอาหารสัตว์ (สมชาย  ประภาวัต, 2533) ในการผลิตน้ านมถั่วเหลืองจะได้ส่วนที่ไม่ละลายน้ า จาก

กระบวนการแยกน้ านมถั่วเหลือง เรียกว่า กากถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังพบว่าในกากถั่วเหลืองยังประกอบไปด้วยเส้นใย

อาหารทั้งประเภทละลายน้ าและไม่ละลายน้ า รวมทั้งสารประกอบพฤกษเคมี เช่น ไอโซฟลาโวน ซาโปนิน และมีโปรตีนที่

จ าเป็น (ยุพร  พืชกมุทร, 2548)  

ด้วยเหตุนีผู้้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางสว่น

ในแผ่นแป้งเปาะเปีย๊ะ เพื่อให้ได้แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่มีความแปลกใหม่ สามารถเพิ่มคณุค่าทางโภชนาการและเป็น

ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสูตรฐานพ้ืนฐานของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

 2. เพื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้ง

เปาะเปี๊ยะ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสูตรพื้นฐานของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

    ศึกษาการคัดเลือกสูตรพื้นฐานของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ โดยน าสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร มาทดสอบการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-point hedonic scale การวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติ One-Way ANOVA โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อใช้เป็น
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สูตรพื้นฐานในการทดลองผลิตแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถ่ัวเหลืองผงบางส่วน โดยสูตรที่ใช้ในการ

ทดลองเพื่อหาสูตรพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สูตรที่ต่างกัน 3 สูตร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานในการผลิตแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ  

วัตถุดิบ ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

สูตรที่ 1  สูตรที่ 2  สูตรที่ 3  

แป้งสาลีเอนกประสงค์ 100 500 500 

แป้งท้าวยายม่อม - 5 - 

แป้งมันส าปะหลัง - 125 - 

เกลือ 20 5 5 

น้ าเปล่า 1000 450 200 

ที่มา:  ลุงขาว  พงษ์บริบูรณ,์ 2554 (สูตรที่ 1) 

        นันทวัน  ชมโฉม, 2551 (สูตรที่ 2)  

        เชาวลี  ชุมข า, 2561 (สูตรที่ 3) 

 ขั้นตอนวิธีการผลิตแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

ผสมแป้งสาลี แป้งท้าวยายม่อม แป้งมันส าปะหลังเข้าด้วยกัน 

 
น าเกลือมาละลายกับน้ าเปล่า และนวดให้เข้ากันกับแป้ง 

 

พักไว้ท่ีอุณหภมูิห้องเป็นเวลา 30 นาที 

 

น ามาขึ้นรูปบนกระทะโรต ี

2. ศึกษาปริมาณแป้งกากถ่ัวเหลืองที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

    2.1 วิธีการเตรียมแป้งกากถ่ัวเหลือง 

         น ากากถั่วเหลืองมาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ด้วยเครื่องอบลมร้อนจากนั้น

น า   กากถั่วเหลือง มาลดขนาดด้วยการบด และร่อนผ่านตะแกรงร่อนแยกขนาด 100 เมซ (สุภาวินี  แสนทวีสุข และ

มาลีน่า  สันเต๊ะ, 2557) 
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         2.2 วิธีการทดแทนแป้งกากถ่ัวเหลือง 

                    น าแป้งกากถ่ัวเหลืองมาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนที่ปริมาณร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 5, 10 และ 15  

ของปริมาณแป้งสาลีทั้งหมด ท าการติดรหัสตัวอย่างจากการสุ่มรหัส จากนั้นให้ผู้ทดสอบชิม ประเมินการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบโดยรวม โดยผู้ประเมิน

เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน ให้คะแนนความชอบด้วยวิธี 9-

point hedonic scale ท าการคัดเลือกแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด เพื่อศึกษาในขั้นตอน

ต่อไป 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ 

    จากการทดสอบทางประสาทสมัผัสของเปาะเปี๊ยะสตูรพื้นฐานท้ัง 3 สูตร (นันทวัน  ชมโฉม, 2551)  

คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนือ้สัมผสั และความชอบโดยรวม ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านกลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผสั และความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบให้การ

ยอมรับสตูรที ่2 มีคะแนนสูงกว่าสตูรที่ 1 และสตูรที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

คัดเลือกสูตรที่ 2 ซึ่งมีคะแนนการยอมรับด้านสี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุด มีคะแนน

อยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังนั้นจึงน าแผ่นแป้งเปาะเปีย๊ะสตูรที่ 2 มาท าการทดลองในวัตถุประสงคต์่อไป 

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะจากสูตรพื้นฐาน 3 สูตร . 

ลักษณะทางประสาทสมัผัส สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 7.23±0.81a 7.56±0.61a 7.30±0.83a 

ส ี 7.26±0.98a 7.56±0.81a 7.16±0.69a 

กลิ่น 7.33±0.92b 7.83±0.79a 7.20±0.84b 

กลิ่นรส 7.03±0.92b 7.73±0.78a 7.13±0.68b 

รสชาต ิ 6.66±0.95b 7.90±0.75a 6.96±0.76b 

เนื้อสัมผัส 6.83±0.64b 7.53±0.77a 6.96±0.61b  

ความชอบโดยรวม 7.13±0.97b 7.90±0.66a 7.16±0.94b 

หมายเหตุ - ค่าเฉลีย่±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
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2. ผลการศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองผงที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้ง

เปาะเปี๊ยะ 

    จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะทดแทนกากถั่วเหลืองผงบางส่วนที่ปริมาณ

ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 5, 10 และ15 คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส 

และความชอบโดยรวม ทดสอบให้คะแนนการยอมรับปริมาณกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนที่ปริมาณ 

ร้อยละ 10 สูงกว่าปริมาณร้อยละ 5 และ 15 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง (p<0.05) โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปาน

กลางถึงชอบมากดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกสูตรแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่มีการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยกากถั่วเหลืองผงที่

ปริมาณร้อยละ 10 ดังตารางที่ 2 

ผลการศึกษาปรมิาณกากถ่ัวเหลืองผงที่เหมาะสมในแผ่นแป้งเปาะเปีย๊ะ 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะจากแป้งกากถ่ัวเหลือง (A) ร้อยละ 5 (B) ร้อยละ 10 (C) ร้อยละ 15 

ตารางที่ 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผง 

คุณลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

สูตร 

0 % 5% 10% 15% 

ลักษณะปรากฏ 6.56±0.62c 6.70±0.65c 7.70±0.83a 7.30±0.79b 

ส ี 6.76±0.93c 6.93±0.69bc 7.60±0.72a 7.23±0.67ab 

กลิ่น 6.13±0.77c 6.80±0.92b 7.46±0.89a 6.80±0.76b 

กลิ่นรส 6.66±0.66b 6.73±0.73b 7.20±0.76a 7.03±0.76ab 

รสชาต ิ 6.63±0.66c 6.68±0.81bc 7.30±0.79a 7.13±0.77ab 

เนื้อสัมผัส 6.33±0.54c 6.96±0.85b 7.56±0.77a 7.16±0.83b 

ความชอบโดยรวม 6.56±0.62c 6.96±0.85b 7.66±0.71a 7.30±0.83ab 

หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

A B C 
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     - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ และปริมาณกากถั่วเหลือง

ผง    ท่ีเหมาะสม ส าหรับการทดแทนแป้งสาลีในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ ด้วยวิธีการทดแทนกากถ่ัวเหลืองผงในปริมาณ

ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 5, 10 และ 15 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale จาก

การศึกษา พบว่า สูตรแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ประกอบด้วยแป้งสาลี 500 กรัม แป้งมันส าปะหลัง 125 กรัม แป้งท้าวยายม่

อม 5 กรัม เกลือ 5 กรัม และน้ าเปล่า 450 กรัม ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐาน และได้คะแนนการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนความชอบอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อศึกษาปริมาณกากถ่ัวเหลืองผงที่

เหมาะสมส าหรับการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะ พบว่า ปริมาณกากถั่วเหลืองผง ร้อยละ 10 ผู้

ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะพบว่า       

ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และ

ความชอบโดยรวมของแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะทดแทนด้วยกากถั่วเหลืองผงร้อยละ 10 สูงที่สุด แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ กับแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่มีการทดแทนด้วยกากถ่ัวเหลืองผงร้อยละ 5 และ15  

ด้านลักษณะปรากฏ และกลิ่น ผู้ทดสอบให้การยอมรับแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองผง ร้อย

ละ 10 มีคะแนนเท่ากับ 7.70 และ7.46 มีคะแนนสูงกว่าแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองผงร้อยละ 5 และ 

15 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านกลิ่นรส ผู้ทดสอบให้การยอมรับแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถั่ว

เหลืองผง  ร้อยละ 10 มีคะแนนเท่ากับ 7.20 และมีคะแนนสูงกว่าแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองผง ร้อย

ละ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านเนื้อสัมผัส และด้านรสชาติ ผู้ทดสอบให้การยอมรับแผ่นแป้ง

เปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถั่วเหลืองผง ร้อยละ 10 มีคะแนนเท่ากับ 7.56 และ 7.30 มีคะแนนสูงกว่าแผ่นแป้ง

เปาะเปี๊ยะที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองผง ร้อยละ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสตูรแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากถั่วเหลืองผงที่ปรมิาณรอ้ย

ละ 10 ซึ่งมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัทุกด้าน อยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 134 คน ในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และพบว่า ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยของนักเรียนก่อน - หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ในด้านพฤติกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบการลดการเกิดขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับน้อย 
นอกจากนี้ผลการทดสอบทางสถิติพบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ, ศาสนา ที่อยู่อาศัย จ านวนการ
เข้าร่วมกิจกรรม และช่องทางการรับรู้) กับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการประเมินในครั้งนี้จะน าไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมให้มีการน าขยะมาใช้ซ้ าและกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  
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Abstract  
The objective of this study was to assess knowledge and regarding waste management of 

134 fifth grade students in Maheyong school, Nakhon Si Thammarat Municipality.  The study uses 
pre- test and post- test written test as the improvement measurement.  The results showed that 
knowledge and understanding about waste management of students after the workshop is 
increased (p- value < 0. 001) .  In terms of behavior, the student’ s waste management was at high 
level.  When considering each aspect, it was found that the reduction of waste production was at 
the highest level.  The waste separation and recycling aspect was at a high level.  In addition, the 
statistics revealed that there was correlation between personal background (sex, religion, residency, 
the number of time students participate in this study’ s the activities and informational channels) 
and student’s behavior regarding waste management. These results will lead to the next promotion 
of waste management activities especially the promotion of waste reuse and recycling. 

Keywords: Assesssment, Knowledge, Behavior, Waste management, School 

บทน า  
ปัจจุบันปัญหาขยะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดกระบวนการจัดการที่ดี การขาดพื้นที่

รองรับปริมาณขยะรวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให้พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกก่อนท้ิง ไม่มีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (ปนัดดา รุจะศิริ, 2555) โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะ
ตกค้างมากกว่า 1.20 ล้านตัน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการขยะโดยวิธีการเทกอง โดยเป็นการเทกองแบบมีการควบคุม 
เพื่อน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าแบบเตาเผาก าลังการผลิต 20 MW มีการเก็บขยะจากรถบรรทุกขยะหลาย
พื้นที่ใน 10 อ าเภอของ จ.นครศรีธรรมราช ทยอยขนขยะจ านวนมหาศาล ใช้ระบบการเทกองในการก าจัดขยะวันละ
ประมาณ 265 ตัน มีพื้นที่ 65 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต. นาเคียน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เป็นขยะในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช วันละ 130 ตัน และนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่น ามาก าจัดอีกจ านวน 58 แห่ง ได้แก่ 
อบต. เทศบาลในเขตพื้นที่อ าเภอท่าศาลา สิชล ขนอม และอ าเภอใกล้เคียงอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณขยะรอบนอก
ต่อวัน 135 ตัน น ามาทิ้งในบ่อฝั่งกลบขยะภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ซึ่งปัญหาขยะเหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปหรือบรรเทาลงได้ถ้าหากไม่มีกระบวนการจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ดังนั้น การสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะนี้จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการจัดการขยะให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างถาวรอันจะ
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการ
สร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก ซึ่งเด็กในช่วงประถมศึกษาจะมีลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาที่เพิ่มขึ้น เด็กจะมี
ความก้าวหน้าทางด้านความคิด ความเข้าใจและการหาเหตุผล เพื่อมาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 
(ปนัดดา รุจะศิริ, 2555)  
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 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์เป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีนักเรียนจ านวนมากถึง 1,727 คน ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น ขวด
พลาสติก หลอด ถุงพลาสติก ตกประมาณวันละ 6-7 ถังต่อวัน โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะทิ้งขยะรวมกันในถังเดียว 
ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยจ านวนมากที่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้เกิดปัญหาขยะล้นถังและเกิดความสกปรก 
(วรวิทย์ สิริกาญจน์, 2562) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน” ณ โรงเรียนเทศบาล 
วัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนประถมศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 248 คน ในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ท า

การสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนด้วย วิธีการของ ทาโรยามาเน่ (Yamane 1967)  

สูตร  n  = 
N

1+N(e)2
  

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

    e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ เท่ากับ 154 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม ที่ผู้ศึกษาสร้าง

ขึ้นมาโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องต่างๆ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท า

แบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม

ประกอบด้วยด้วยค าถาม 10 ข้อ (10 คะแนน) ซึ่งเป็นค าถามที่มีตัวเลือก 4 ข้อ และแบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 

ตอนหลัก ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ ศาสนา ลักษณะที่

อยู่อาศัย จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่อ 1 ภาคเรียน ช่องทางการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะ

มูลฝอย  
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 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามวัดค่าของตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการจัดการขยะ 

มูลฝอยในโรงเรียน รวมค าถามทั้งสิ้น 15 ข้อ โดยมีลักษณะของมาตรวัดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) และมีลักษณะเป็นข้อความที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ก าหนด

คะแนนตามล าดับ ดังน้ี  

 4    หมายถึง     ปฏิบัติมากที่สุด 

                     3    หมายถึง     ปฏิบัติมาก 

                     2    หมายถึง     ปฏิบัติน้อย 

                     1    หมายถึง     ปฏิบัติน้อยที่สุด 

           0    หมายถึง     ไม่เคยปฏิบัติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วน ามา

วิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบ เกณฑ์การแปลผล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) สูตรอันตร
ภาคชั้น =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) = (4 - 1) = 0.75/4 

ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 ปฏิบัติมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 ปฏิบัติมาก  
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 ปฏิบัติน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 ปฏิบัติน้อยที่สุด  

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 
คะแนน 0 – 4 ระดับความรู้น้อย 
คะแนน 5 – 6 ระดับความรู้พอใช้ 
คะแนน  7 – 8 ระดับความรู้ดี 
คะแนน  9 – 10 ระดับความรู้ดีมาก 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1. สถิติพรรณนา วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม 
2. สถิติอนุมาน ใช้ในการทดสอบหาค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  2.1 ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลแบบทดสอบความรู้ (ก่อนอบรม – หลังอบรม) ด้วย 

 The Shapiro – Wilk test 
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2.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน (ก่อนอบรม – หลังอบรม) ด้วย The paired 
samples Wilcoxon test 
   2.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้วย Chi – Square 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 134 คน ในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค านวณ 20 คน เนื่องจากข้อจ ากัดของ
เวลาที่ใช้อบรมและพื้นที่ที่ใช้ในการอบรมท าให้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าที่ค านวณไว้ 12.99 % แต่อย่างไรก็ตามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป 
N=134 
(%) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
45 (33.58) 
89 (66.42) 

ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
120 (89.55) 
14 (10.45) 

ลักษณะที่อยู่อาศัย 
บ้านเช่า 
บ้านพักราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
บ้านตนเอง 

 
10 (7.46) 
1 (0.75) 

123 (91.79) 
จ านวนการร่วมกิจกรรม 

ต่ ากว่า 2 ครั้ง 
3 - 4 ครั้ง 
5 ครั้งข้ึนไป 

 
63 (47.01) 
59 (44.03) 
12 (8.96) 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
หนังสือพิมพ ์
วิทยุ 
โทรทัศน ์
สื่อออนไลน์ 

 
31 (9.48) 
27 (8.26) 

106 (32.41) 
94 (28.75) 
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ข้อมูลทั่วไป 
N=134 
(%) 

ป้ายโฆษณา 
ไม่เคยรับรู้ข่าวสาร 
อื่นๆ (กิจกรรม) 

66 (20.18) 
1 (0.31) 
2 (0.61) 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 66.42 ส่วนใหญ่

เป็นศาสนาพุทธ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 89.55 ส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตัวเอง จ านวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.79 การเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะของโรงเรียนต่อ 1 ภาคเรียน ส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 2 ครั้ง 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 รองลงมา 3-4 ครั้ง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 44.03 และช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นโทรทัศน์ จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 32.41 รองลงมาเป็นสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาป้ายโฆษณา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18 
รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 รองลงมาเป็นวิทยุ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.26  

 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ก่อนอบรม และหลังอบรม 
จากตารางที่ 2 และ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

จัดการขยะมูลฝอยก่อนอบรม และหลังอบรม พบว่าค่าคะแนนก่อนอบรม และหลังอบรมมีการกระจายตัวแบบไม่
ปกติ โดยค่ากลางของคะแนนก่อนอบรม เท่ากับ 9.00 และหลังอบรม เท่ากับ 9.00 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบน
มาตรฐานเรขาคณิตของคะแนนก่อนและหลังอบรม เท่ากับ 8.16±1.23 และ 9.09±1.11 คะแนน ซึ่งค่าคะแนนก่อน
และหลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p – value < 0.001)  

 
ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียนท่ีตอบค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องในแต่ละหัวข้อ 

ล าดับ
ที ่

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมลูฝอย 

N=134 
ก่อน 

N=134 
หลัง 

ถูก ผิด ถูก ผิด 

1 ถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิลมีสีอะไร 124 
(92.54) 

10 
(7.46) 

133 
(99.25) 

1 
(0.75) 

2 ถังรองรับขยะมูลฝอยประเภททั่วไปมีสีอะไร 111 
(82.84) 

23 
(17.16) 

131 
(97.76) 

3 
(2.24) 

3 ถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์/ย่อยสลายได้มีสี
อะไร 

116 
(86.57) 

18 
(13.43) 

132 
(98.51) 

2 
(1.49) 

4 ท่านคิดว่าข้อใดเป็นปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยมากท่ีสุด 55 78 67 67 
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ล าดับ
ที ่

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมลูฝอย 

N=134 
ก่อน 

N=134 
หลัง 

ถูก ผิด ถูก ผิด 

(41.04) (58.21) (50.00) (50.00) 
5 ต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นขยะมูลฝอยประเภทเดียวกันทั้งหมด 127 

(94.78) 
7 

(5.22) 
129 

(96.27) 
5 

(3.73) 
6 บุคคลในข้อ ใดต่อ ไปนี้ มี จิ ตส านึก ในการอนุ รั กษ์

สิ่งแวดล้อม 
105 

(78.36) 
29 

(21.64) 
117 

(87.31) 
17 

(12.69) 
7 ข้อใดเป็นขยะมูลฝอยท่ีใช้เวลาในการย่อยสลายนานท่ีสุด 129 

(96.27) 
5 

(3.73) 
131 

(97.76) 
3 

(2.24) 
8 ท่านจะช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียนได้อย่างไร 124 

(92.54) 
10 

(7.46) 
132 

(98.51) 
2 

(1.49) 
9 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลดการใช้โฟม และถุงพลาสติก

ในโรงเรียน 
115 

(85.82) 
19 

(14.18) 
123 

(91.79) 
11 

(8.21) 
10 น้ าหมักชีวภาพท ามาจากขยะมูลฝอยประเภท 106 

(79.10) 
28 

(20.90) 
129 

(96.27) 
5 

(3.73) 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนการทดสอบก่อนอบรม และหลังอบรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
ค่า
คะแนน 

Median AM SD GM GSD Range P - value 

ก่อน
อบรม 

9.00 8.32 1.48 8.16 1.23 3 – 10 
< 0.001 

หลังอบรม 9.00 9.13 0.88 9.09 1.11 6 - 10 
 

พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
จากตารางที่ 4 พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเทศบาล  

วัดมเหยงคณ์ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2.95±0.76) ด้านการน ากลับมาใช้
ใหม่โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (2.33±0.93) และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(2.76 ±0.89) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัชญา หนูทอง (2556) ที่รายงานว่าพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้าน ที่ดีที่สุดคือ ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce) ครัวเรือนเลือกใช้สินค้าที่มีความ
คงทนถาวร และมีอายุการใช้งานและซื้อสินค้าชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณขยะ 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 5  

“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
341 

 
 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนดานการจัดการขยะมูลฝอยใน

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 

ลําดับ

ที่ 
พฤติกรรม 

N=134 

การปฏิบัติ 

คา 

เฉล่ีย 

x ̅

S.D. ระดับ ลําดับ 

1 2 3 4 

ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

1 ทานเลือกซ้ือสินคาที่ไมกอใหเกิดขยะมากเกินความ

จําเปน 

6 45 70 13 2.67 0.71 มาก 3 

2 ทานเลือกซ้ือสินคาที่ไมตองใชถุงพลาสติกเกินความ

จําเปน 

7 47 54 26 2.74 0.83 มาก 3 

3 ทานรวมมือกับเพื่อนในการบําเพ็ญประโยชนโดย

การเก็บขยะบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

3 44 56 31 2.86 0.80 มาก 3 

4 ทานมีการทิ้งขยะลงในถังขยะทุกคร้ัง 1 10 48 75 3.47 0.67 ม า ก

ท่ีสุด 

4 

5 ทานใหความรวมมือเปนอยางดีในการชวยลดขยะ

มูลฝอย 

4 26 67 37 3.02 0.77 มาก 3 

รวม 2.95 0.76 มาก 3 

ดานการนํากลับมาใชใหม 

1 ทานนําขวดนํ้าพลาสติกที่ผานการใชแลวนํากลับมา

ใชประโยชนอีก 

11 52 46 25 2.63 0.88 มาก 3 

2 ทานเก็บถุงพลาสติกในโรงเรียนท่ียังใชงานไดอยูนํา

กลับมาใชซํ้าอีก 

39 58 21 16 2.10 0.96 นอย 2 

3 ทานใชกระติกนํ้าแทนขวดนํ้าพลาสติกทุกคร้ังเม่ือ

มาโรงเรียน 

11 37 50 36 2.83 0.92 มาก 3 

4 ทานเก็บถุงขนมขบเคี้ ยว เป ลือกลูกอม แก ว

พลาสติก ถุงนม เพื่อนํามารีไซเคิลใหม 

46 51 25 12 2.02 0.95 นอย 2 

5 ทานนํากระดาษหนังสือพิมพหรือกลองกระดาษที่

เหลือภายในโรงเรียนนํามาเปนวัสดุตกแตงภายใน

หองเรียน 

40 56 26 12 2.07 0.92 นอย 2 

รวม 2.33 0.93 นอย 2 

ดานการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

1 ทานมีการคัดแยกขยะเปยก ขยะแหงออกจากกัน 10 53 46 25 2.64 0.87 มาก 3 

2 ทานมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุ พลาสติกกอน

ท้ิงลงในถังขยะทั่วไป 

 

5 44 64 21 2.75 0.76 มาก 3 
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ล าดับ
ที่ 

พฤติกรรม 
N=134 

การปฏิบัติ 
ค่า 
เฉลี่ย 

x ̅

S.D. ระดับ ล าดับ 
1 2 3 4 

3 เมื่อท่านเห็นเศษขยะประเภทถุงขนมขบเค้ียว 
เปลือกลูกอม หรือแก้วน้้าอัดลมในโรงเรียน ท่านจะ
เก็บแล้วน้ามาคัดแยกก่อนท้ิงลงถังขยะท่ัวไปทุก
คร้ัง 

13 52 52 17 2.54 0.84 ม า ก
ท่ีสุด 

4 

4 ก่อนท้ิงขยะ ท่านคัดแยกประเภทขยะตามท่ีทาง
โรงเรียนจัดประเภทของถังขยะไว้ 

11 26 60 37 2.92 0.89 มาก 3 

5 ท่านมีการคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออน และ
กระป๋องสเปรย์ก่อนท้ิงลงในถังขยะอันตราย 

21 22 37 54 2.93 1.09 ม า ก
ท่ีสุด 

4 

รวม 2.76 0.89 มาก 3 
* ระดับความเหมาะสม 1 = ปฏิบัติน้อยที่สุด 2 = ปฏิบัติน้อย 3 = ปฏิบัติมาก 4 = ปฏิบัติมากที่สุด 
 

 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคล 

จากตารางที่ 5 พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเทศบาล  
วัดมเหยงคณ์ และข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ศาสนา ลักษณะที่อยู่อาศัย ช่องทางการับรู้ข่าวสาร และ
จ้านวนเข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน โดยการทดสอบด้วย Chi-Square Test 

 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเทศบาล  
วัดมเหยงคณ์ และข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ล าดับ
ที่ 

พฤติกรรม 

P - value 

เพศ ศาสนา 
ลักษณะ

ที่อยู่
อาศัย 

จ านวน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ช่อง
ทางการ

รับรู้ 
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยในโรงเรียน  

1 ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกิน
ความจ้าเป็น 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

2 ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเกิน
ความจ้าเป็น 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

3 ท่านร่วมมือกับเพื่อนในการบ้าเพ็ญประโยชน์ 
โดยการเก็บขยะบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

4 ท่านมีการทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้ง <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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ล าดับ
ที่ 

พฤติกรรม 

P - value 

เพศ ศาสนา 
ลักษณะ

ที่อยู่
อาศัย 

จ านวน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ช่อง
ทางการ

รับรู้ 
5 ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยลด

ขยะมูลฝอย 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่  
1 ท่านน้าขวดน ้าพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วน้า

กลับมาใช้ประโยชน์อีก 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

2 ท่านเก็บถุงพลาสติกในโรงเรียนที่ยังใช้งานได
อยู่น้ากลับมาใช้ซ ้าอีก 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

3 ท่านใช้กระติกน ้าแทนขวดน ้าพลาสติกทุกครั ง
เม่ือมาโรงเรียน 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

4 ท่านเก็บถุงขนมขบเคี ยว เปลือกลูกอม แก้ว
พลาสติก ถุงนม เพื่อน้ามารีไซเคิลใหม่ 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

5 ท่ านน้ ากร ะดาษหนั งสื อพิมพ์ หรื อกล่อ ง
กระดาษที่เหลือภายในโรงเรียนน้ามาเป็นวัสดุ
ตกแต่งภายในห้องเรียน 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน  
1 ท่านมีการคัดแยกขยะเปียก  ขยะแห้งออกจาก

กัน 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

2 ท่านมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุ พลาสติก 
ก่อนทิ งลงในถังขยะทั่วไป 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

3 เม่ือท่านเห็นเศษขยะประเภทถุงขนมขบเคี ยว 
เปลือกลูกอม หรือแก้วน ้าอัดลมในโรงเรียน 
ท่านจะเก็บแล้วน้ามาคัดแยกก่อนทิ งลงถังขยะ
ทั่วไปทุกครั ง 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

4 ก่อนทิ งขยะ ท่านคัดแยกประเภทขยะตามที่
ทางโรงเรียนจัดประเภทของถังขยะไว้ 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

5 ท่านมีการคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออน
และกระป๋องส เปรย์ ก่อนทิ งลงในถั งขยะ
อันตราย 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 134 คน ในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่บ้านตัวเอง ช่องทางการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยส่วน

ใหญ่เป็นโทรทัศน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะของโรงเรียนต่อหนึ่งภาคเรียนต่ ากว่า 2 ครั้ง นักเรียนมี

ค่าเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเรขาคณิตของคะแนนก่อนและหลัง

อบรม เท่ากับ 8.16±1.23 และ 9.09±1.11 คะแนน ตามล าดับ และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p – value < 

0.001)  พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการลด

การเกิดขยะมูลฝอยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2.95±0.76) รองลงมาคือ ด้านการคัด

แยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2.76±0.89) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (2.33±0.93) นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลพบว่า เพศ ศาสนา ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวนเข้าร่วมกิจกรรม และช่องทางการับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย  

กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ใคร่ขอขอบพระคุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียน

เทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสอยดาวจัง หวัดจันทบุ รี .  ปัญหาพิ เศษตามหลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. 

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis. 2nd ed. New York : Harper and Row 
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การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Water level and water quality measurement in Phuket Rajabhat University  

With the internet of things 

ทรงเกียรติ คงดี1*, ชลพรรณ โรจนาภา2* 

Songkeit Kongdee1*, Chollaphan Rotjanapha2* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานะแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วย

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things)  ซึ่งด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการท าการปรับยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart University ซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลก าหนดให้จังหวัดภูเก็ต

เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City หรือในนาม Phuket Smart City  ทางกลุ่มผู้จัดท าได้ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมา

ใช้ในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐาน ของแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เก็บข้อมูลในส่วนของ ปริมาณ

ความสูงของแหล่งน้ า และ ปริมาณความขุ่นในแหล่งน้ า เพื่อน าข้อมูลส่งไปจัดเก็บไปยังฐานข้อมูลและส่งไปจัดท า

รายงานผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อไป การวัดระดับ

และคุณภาพน้ า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง สามารถ แสดงข้อมูลความสูงของน้ า

ภายในแหล่งน้ า ปริมาณความขุ่นของน้ าภายในแหล่งน้ า แบบเรียลไทม์ และได้น าข้อมูลส่งไปยังคลาวด์เพื่อ

ประมวลผล และแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน 

ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, คลาวด,์ แอปพลิเคชัน 
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Abstract 

The purpose of this research was to collect water source status in Phuket Rajabhat 

University.  With the Internet of Things ( Internet of things) , which, with Rajabhat University, has 

adjusted its higher education strategy to excellence In order to develop into Smart University, 

which is in line with the government's requirement for Phuket to be Smart City, known as Phuket 

Smart City, the organizers can use the internet of things to develop and store basic data of water 

sources in the university. The amount of height of the water source and the amount of turbidity in 

the water source to bring the data to be stored in the database and to prepare a report for use in 

water resources management in Phuket Rajabhat University.  Water level and water quality 

measurement In Phuket Rajabhat University With the internet of things, the water height data can 

be displayed within the water source. The amount of water turbidity within the water source and 

the data are sent to the cloud for processing and display through the application. 

Keywords: The internet of things, cloud, applications 

บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการท าการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามที่ส านักงานการ

อุดมศึกษาก าหนดให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University ซึ่ง

สอดคล้องกับการที่รัฐบาลก าหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City (Tan, 2562) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

มีการน าร่องในการน าเทคโนโลยีของสรรพสิ่ง (Internet of Things) กล่าวคือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

สามารถเช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล (Matana, 2561) มาใช้ในการเรียน

การสอนและการท าโครงงานของนักศึกษาของหลักสูตร อาทิเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันของการบริหารจัดการ

ฟาร์มผักด้วยเทคโนโลยีของสรรพสิ่ง (นพรัตน์ จันทร์สุวรรณ และ มณฑาทิพย์ ศรีจันทร์ , 2561) ซึ่งต่อมาทาง

หลักสูตรได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีของสรรพสิ่งมาใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการท างานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Smart University อันได้แก่ การแก้ปัญหาทางการจราจร การบริหาร

จัดการน้ าในคลองที่ผ่านมหาวิทยาลัย การบริหารการใช้ไฟฟ้า น้ าฝนภายในมหาวิทยาลัย และการวัดอุณหภูมิ 

แสงแดด และความช้ืนในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาวิเคราะห์และสนับสนุนการ

ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารต่อไป และส าหรับการพัฒนา “การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 

คุณภาพน้ า โดยการวัดระดับน้ า และระดับใสสะอาดในน้ า  ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้ มาเก็บรวบรวม เข้าฐานข้อมูล เพื่อ
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มาใช้ในการวิเคราะห์ในการออกแบบและวางแผนการพัฒนาที่ระบบการจัดการบริหารทรัพยากรน้ าภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มีทั้งหมด 4 

ขั้นตอน ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายงานวิจัย โดย งานวิจัย “การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง “ มีจุดประสงค์การท างานวิจัย 3 ข้อ คือ 

1. เพื่อวัดระดบัของน้ าภายในล าธารหรือหนองน้ าภายในมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อวัดระดบัความขุ่นในน้ าภายในล าธารหรือหนองน้ าภายในมหาวิทยาลัย 

3. แสดงผลค่าที่วัดได้ทันทีที่ตัวอุปกรณ์ และ ส่งค่าไปบันทึกท่ีฐานข้อมลูต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษา และ ออกแบบการท างาน ได้เลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามมารถใช้งานได้

ในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาใช้ดังนี้  
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ภาพที่ 2 เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ า  
(Turbidity sensor water turbidity) 

จากภาพที่ 2 ได้เลือกใช้เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ า 
โดยมีรายละเอียดดังรี้  ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 -5V ให้ค่า
เอาต์พุตแบบ AnalogหรือDigitalก็ได้ วัดค่าออกมา
เป็นโวลต์ เปรียบเทียบความขุ่นอยู่ในช่วง 0-1000 
NTUซึ่ ง ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง โ ป ร เ จ ค 
(ArduinoAll, เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ า Turbidity 
sensor water turbidity module water mixing 
detect, 2562) 

 
จากภาพที่ 3 ได้เลือกใช้โมดูลอัลตราโซนิก 

(US-015) สามารถใช้วัดระยะทาง ตรวจจับสิ่งกีดขวาง 
วัดได้แม่นย าในระยะทาง 0.2 - 4 เมตร โดยใช้หลักการ
ค านวนระยะทางจากสะท้อนกลับของคลื่นเสียงใน
อากาศ ใช้ไฟ 5 โวลต์ ตัวเซ็นเซอร์มีความสะเถียรมาก
ที่สุดจากการได้ทดลอง และทดสอบ (ArduinoAll, 
โมดูลวัดระยะทางอัลตราโซนิก US-015 Ultrasonic 
Module, 2562) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โมดูลวัดระยะทางอัลตราโซนิก (US-015 
Ultrasonic Module) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผล LCD  ขนาด 16x2 
 
 

จากภาพท่ี 4 ได้เลือกใช้หน้าจอ LCD รุ่น 16x2 (1602 
LCD (Yellow Screen) )จอแสดงผลข้อความและ
ตัวเลข มาพร้อมโมดูลประมูลผลในตัวเพื่อให้ง่านต่อ
การใช้งาน เป็นการแสดงผลแบบ2บรรทัดตรงกับ
จ านวน เซ็ น เ ซอร์ที่ ใ ช้  ต ร งตามความต้ องการ 
(ArduinoAll, 1602 LCD (Yellow Screen)  16x2 
LCD with backlight of the LCD screen พร้อม I2C 
Interface, 2562) 

 

 

ภาพที่ 5 บอร์ดทดลอง (NodeMCU V2  ESP8266 ) 
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จากภาพที่ 5 ได้เลือกใช้ NodeMCU V2 รุ่นล่าสุด เปลี่ยนจากรุ่นเดิมที่ใช้ชิฟ ESP-12E เป็นชิฟ ESP-

12F/N รุ่นล่าสุด ที่ปรับปรุงสายอากาศให้รับส่งสัญญาณได้ดีขึ้น มีขา GPIO PWM I2C 1-Wire ADC และ SPI เพิ่ม

เข้ามา มีเสาอากาศในตัว บอร์ดมีขนาดเล็กลง บอร์ดกว้าง 2.5CM ใช้ชิฟ USB เบอร์ CP2102 ในการติดต่อกับ

คอมพิวเตอร์เพื่อลงโปรแกรม สามารถลง Firmware NodeMCU และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau และ Arduino 

ได้ (ArduinoAll, บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 NodeMCU V2 ESP8266 Development Kit ESP-12F/N, 2562) 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3 ) 

จากภาพท่ี 6 ได้เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3 ) บอร์ดนี้เป็นบอร์ดแนะน าส าหรับ

ผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน Arduino เลย เพราะออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายหลายหลาย มีช่องเสียบสายไฟต่าง ๆ ได้สะดวก มี 

Shield ต่าง ๆ ท ามารองรับเยอะ ใครที่เริ่มต้นอยากทดลอง Arduino อยากท าเป็นตัวต้นแบบต่าง ๆ แนะน าตัวนี้

เลยครับ แค่เสียบสาย USB กับเครื่องคอมก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้ว ไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม 

(ArduinoAll, Arduino UNO R3 พร้อมสาย USB , 2562) 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวทั้งหมดได้ออกแบบ System Architecture ออกมาได้ดัง ภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 System Architecture การวัดระดับและคณุภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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โดยมีการท างานภายในโดยการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ ตัวเมนหลักในการรับข้อมูล 

และตัวทุ่นลอยน้ ารับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ตามภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 8 กระบวนการท างานภายในอุปกรณ ์

จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่า ตัวเมนหลักจะไม่ได้ท าหน้าที่ส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูลแต่ตัวทุ่นลอยน้ าเป็นตัวส่ง

ข้อมูลขึ้นฐานข้อมูลแทน เพื่อลดภาระการท างานหนักในส่วนตัวเมนหลัก จึงให้ตัวทุ่นส่งข้อมูล โดยตัวเมนจะท า

หน้าที่แสดงค่าสถานะค่าปัจจุบันของเซนเซอร์ และ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้ USB Dongle WiFi ที่ส่งสัญญาน

อินเทอร์เน็ตให้ ตัว Node MCU Esp8266 ที่อยู่ในตัวทุ่นลอยน้ า ที่รับข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ วัดค่าทั้ง  2 ตัว คือ 

Analog Turbidity Sensor (วัดค่าความขุ่นของน้ า) และ Ultrasonic Module (วัดค่าความสูงของระดับน้ า) โดยค่า

ข้อมูล ท่ีจะส่งขึ้น กลุ่มฐานข้อมูล และ แอปพลิเคชัน ส่วนกลางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนท่ี 3 ประกอบตัวอุปกรณ์ ในงานวิจัย ตามแบบท่ีได้วางแผนไว้ในข้างต้น 

 

ภาพที่ 9 รูปแบบภายนอกของกล่องรับข้อมูล 

จากภาพที่ 9 คือรูปลักษณ์ของตัวเมนหลักในการรับข้อมูล ท าหน้าที่จ่ายพลังงานจากภายนอกด้วยการ

จ่ายไฟด้วย Adapter12V 1A มีปุ่มเปิดปิด 1 ปุ่ม มีปุ่มรีเซตคจากภายนอก 1 ปุ่ม และจอแสดงผล 1602 LCD ที่ท า

หน้าท่ีแสดงผลค่าที่วัดได้แบบเรียลไทม์อีก 1 ตัว 

 

ภาพที่ 10 รูปแบบภายในของกลอ่ง 

จากภาพที่ 10 คือภาพภายในของตัวกล่องตัวเมนรับข้อมูล โดยจะแบ่งพื้นที่การท างานเป็น 2 ช้ัน ช้ันแรก

(ทางขวาของภาพ) จะเป็นช้ันของ NodeMCU V2 ท าหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์ ตัวอื่นภายนอก และ USB Dongle 

WiFi ท าหน้าที่กระจายสัญญาน WiFi ให้อุปกรณ์อื่นภายนอก ช้ันที่ 2 (ทางซ้ายของภาพ) จะเป็นการเดินสายไฟ



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
353 

 
 

ภายในอุปกรณ์ และมี บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ท าหน้าที่รับข้อมูลจาก NodeMCU V2 จากช้ันแรกมากส่งข้อมูล

ไปแสดงผลที่หน้าจอ 1602 LCD 

 

ภาพที่ 11 รูปแบบของทุ่นลอยน้ าภายนอก 

จากภาพที่ 11 คืออุปกรณ์ทุ่นลอยน้ าที่ท าหน้าที่วัดค่าและส่งไปยัง กล่องเมน (ภาพที่8) โดยตัวทุ่นลอยน้ า

รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายนอก 2 ตัว คือ เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ า และโมดูลวัดระยะทางอัลตราโซนิก และ 

ทุ่นลอยน้ าจ่ายไฟด้วยโซล่าเซลล์ด้วยการน าไฟไปเก็บในถ่านผ่านวงจรชาร์จ ในภาพท่ี 12 และได้เร่งไฟเพิ่มด้วยStep 

up เป็น 5.1v เพื่อจ่ายไฟเซนเซอร์ ท้ัง 2 ตัว ที่กล่างมาข้างต้นเนื่องจาก NodeMCU V2 จากไฟเซนเซอร์ไม่พอ 

 

ภาพที่ 12 รูปแบบของทุ่นลอยน้ าภายใน 
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 ขั้นตอนท่ี 4 น าไปใช้งานเก็บข้อมูล และ แสดงผล การวัดระดับและความใสของน้ า 

 

ภาพที่ 13 สถานที่ติดต้ังอุปกรณ์ทั้ง2ส่วน 

จากภาพท่ี 13 คือติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณ หลังตึก 10  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต โดยติดตั้ง 2 ส่วน กลางล าธาร และ ภายในอาคาร ระบบท างานได้ ตามวัตถุประสงค์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการได้ศึกษาค้นคว้า “การวัดระดับและคุณภาพน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง” สามารถเก็บข้อมูลทุก1ช่ัวโมงส่งขึ้นออนไลน์ตามภาพที่ 14 และ ได้น าข้อมูลส่ง ไปยังกลุ่มฐานข้อมู ล

ส่วนกลาง และส่งไปยัง กลุ่มแอปพลิเคชันเพ่ือจัดดูรายงานแบบสรุปต่อไป 
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ภาพที่ 14 การแสดงผลของข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร ์

จากภาพที่ 14 เป็นการแสดงผลข้อมูลทุก1
ช่ัวโมงที่ได้ส่งขึ้น บน Netpie.io โดยการส่งค่าที่วัดได้
ทั้ง 2 ค่าขึ้นไปเพื่อที่จะได้น าข้อมูลดุผลที่ได้ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ าแก่แก่
ผู้ดูแลและควบคุม 

 

 

ภาพที่ 15 การแสดงผลของข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร ์

จากภาพที่ 15 คือการดึงข้อมูลจาก Netpie.io มาลง Excel เพื่อจัดท าเอกสารสรุปผล ส่งให้ผู้ที่มีส่วน

รับผิดชอบต่อไป 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามการจัดการข้อมูลประวัติก าลังพล

ทหารบก 2) เพิม่ประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา รวบรวม

ข้อมูล ขั้นตอนการจัดการข้อมูลประวัติก าลังพลด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากก าลังพลที่ปฏิบัติงานใน

หน้าที่และก าลังพลที่เป็นผู้ใช้งาน โดยการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกใน

รูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยอาศัยโปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมี 6 ข้ันตอน ได้แก่ 

รวบรวมความต้องการในระบบงาน วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน ออกแบบความต้องการของระบบ พัฒนา

ระบบ สร้างระบบ และทดสอบระบบ ผลการศึกษาพบว่า ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ระบบสามารถช่วยลดเวลา ลดความผิดพลาดในการท างานของ

เจ้าหน้าท่ี ก าลังพลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและจัดการข้อมูลของตนเองได้ตามเวลาที่ก าหนด และผลการ

ประเมินความพึงพอใจของก าลังพลผู้ใช้งานจ านวน 60 คน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.47 

ค าส าคัญ: ระบบติดตาม, การจัดการข้อมูล, สมุดประวัติ, ก าลังพลทหารบก 
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Abstract  
The objective of this research is to 1) study the concept of the development of the Army 

Personnel History Data Tracking System 2 )  Increase the efficiency of the Army Personnel History 
Data Tracking System. This research has studied, collected data, procedures for managing personnel 
history data using participatory research process from personnel working in the duty and user force. 
By using technology to develop the Army Personnel History Data Tracking System in the form of a 
web application using the PHP language and the MySQL database management system, which 
consists of 6 steps, namely, collecting system requirements, Analyze system requirements, Design 
system requirements, develop systems, build systems and test systems.  Army personnel history 
data tracking system Able to work efficiently and meet objectives The system can help reduce the 
time Reducing mistakes in staff work The personnel can check their data and manage their data on 
time. And the results of the personnel satisfaction evaluation of 60 users, found that satisfaction is 
at a high level With an average of 4.47 

Keywords: tracking system, data management, bookhistory, army personnel 

บทน า  
การบริหารงานบุคคล (Personal Management) เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การหรือ

หน่วยงาน มีกระบวนการส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ การก าหนดนโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคล การก าหนด
ต าแหน่ง การก าหนดเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดสวัสดิการ การให้ออกจากงาน
และบ าเหน็จบ านาญ  

กองทัพบก ได้ออกระเบียบว่าด้วยประวัติ พ.ศ. 2539 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วย ประวัติ พ.ศ. 2515 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2521 สรุปความว่า ให้มี 1) การจัดท าประวัติรับราชการ 2) การบันทึก
รายการลงในแบบประวัติรับราชการ 3) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติรับราชการ 4) การย้ายสังกัดของข้าราชการ 
5) การตรวจสอบประวัติรับราชการ และ 6) สิทธิเมื่อออกจากราชการ โดยประวัติของข้าราชการถือเป็นเอกสารลับ
ประจ าตัวของข้าราชการแต่ละบุคคล ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทุกนายจะต้องจัดท าประวัติไว้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการ เริ่มตั้งแต่บรรจุครั้งแรกจนถึงแก่กรรม แต่ปัจจุบันพบว่าสมุดประวัติรับราชการส่วนใหญ่จะบันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงท าให้สิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีความล่าช้า สืบเนื่องมาจากการ
จัดท าประวัติไว้ไม่ดี ขาดการประสานงาน หรือความร่วมมือจากตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ก าลังพลเจ้าของประวัติ
เอง อีกท้ังข้อมูลทั้งหมดเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบการจดบันทึกเป็นเอกสาร ท าให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบ แล้วยัง
สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลที่ใช้เวลานาน และการน าข้อมูลกลับมาใช้  

จากความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้จัดท าจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการน าเทคโนโลยี
โปรแกรมปัจจุบัน และระบบฐานข้อมูล มาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การบันทึกข้อมูลครั้งแรก เจ้าหน้ าที่
จัดเก็บข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล และก าลังพลสามารถจัดการกับข้อมูลบางส่วนของตังเองได้ โดยการใช้
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รหัสประจ าตัว และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง หากข้อมูลในส่วนใดไม่ถูกต้อง 
ก าลังพลก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันที ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยต้นสังกัด และเจ้าหน้าที่ยังสะดวกต่อการข้อมูล
กลับมาใช้งานได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 สมุดประวัติก าลังพล 

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยประวัติ พ.ศ. 2539 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติราชการในกองทัพบก
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น ท้ังยังสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประวัติ 
พ.ศ. 2515 และระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประวัติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2521 (กรมสารบรรณทหาร, 2539, หน้า 
1) จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยประวัติของกองทัพบกไว้ โดยการบันทึกรายการลงในแบบประวัติรับราชการ จะต้องให้
เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติที่ได้รับการแต่งตั้งลงช่ือ และวันเดือนปี ก ากับไว้ด้วย การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล หรือการบันทึก
รายการใดๆ ตามหลักฐานจะกระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติเท่านั้น (กรมสารบรรณทหาร, 2561, หน้า 56) 
ตัวอย่างสมุดประวัติสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

1. ยศ ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน วั น เดือน ปีเกิด เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา 
2. การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ 
3. การบันทึกค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ 
4. วันท่ีเริ่มเข้ารับราชการ พร้อมหลักฐานการรับรองของกระทรวงกลาโหม (แบบ ส.ข.๗) ส าหรับผู้ซึ่ง

ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ (ส.ด.๓ หรือ ส.ด.๘) แล้วแต่กรณี 
5. การบันทึกรายการเกี่ยวกับต าแหน่ง 
6. การบันทึกเวลาราชการเป็นทวีคูณกรณีต่าง ๆ พร้อมบัญชีรับรองแนบไว้ 
7. การบันทึกการส าเร็จการศึกษา การอบรม การพัฒนาตนเอง ความรู้พิเศษ 
8. การบันทึกรายการรับเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น พ.ส.ร. , พ.ป.อ., พ.น.บ., พ.ต.ร., 

พ.ท.ล. และ พ.ป.อ.ส. เป็นต้น 
9. การบันทึกวันลาอุปสมบท ลาไปศึกษา และดูงานในต่างประเทศ 
10. การบันทึกรายการได้รับพระราชทานและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
11. การบันทึกเกี่ยวกับทายาท เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 
12. บันทึกข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส การมีบุตร การ

หย่า การถึงแก่กรรมของทายาท การย้ายภูมิล าเนา ฯลฯ 
13. การจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
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14. การจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบ าเหน็จตกทอด (กรณีไม่มีทายาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสมุดประวัติก าลังพล 

สมุดประวัติก าลังพลจะมีความส าคัญส าหรับน ามาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บรรจุ ครั้งแรกจนถึงแก่กรรม  เช่น  

1. การปรับย้ายต าแหน่ง 
2. การขอพระราชทานยศทหาร 
3. การขอบ าเหน็จประจ าปี และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ 
4. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
5. การขอแต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์พิเศษ ราชองครักษ์เวร และนายทหารพิเศษ และการขอแต่งตั้งเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศจ.,รอง ศจ.,ผช.ศจ. 
6. การขอลาอุปสมบท 
7. ช้ีประวัติผู้ขอลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ 
8. การออกหนังสือรับรองราชการทัพ เพื่อขอสิทธิตามที่ทางราชการ 
9. ก าหนด เช่น การขอคะแนนเพิ่ม กรณีเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิทยาลัยพยาบาล 
10.  การขอท าบัตรเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท เป็นต้น 
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3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชาลี ประจักษ์วงศ์ (2555) ได้พัฒนาระบบติดตามงานท่ีสามารถสั่งงานและติดตามงาน โดยพัฒนาขึ้น

ในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชัน ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถใช้

งานในสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ การติดตามผล การปฏิบัติงาน รายงาน

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานกระท าถึงสถานะใดอยู่ จากผลการ

ทดลองพบว่า ระบบสามารถช่วยลดปัญหาจากระบบงานแบบเดิมลงได้ 

ณรงค์ ล่ าดี (2560) ได้ท าการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โดยใช้เว็บแอพลิเคชัน ซึ่ง

พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถ

สนับสนุนกระบวนการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้ ใช้ระบบอาจมีทั้งระดับบุคลากรที่ท าวิจัย และบุคลากรปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องกับการติดตามงานวิจัย โดยผู้ใช้สามารถติดตามขั้นตอนหรือกระบวนการงานวิจัยของตนได้ เช่น ผลการ

อนุมัติงบประมาณงานวิจัย การติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการท างานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการยอมรับระบบ 

โดยประเมินประสิทธิภาพด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินระบบพบว่าอยู่

ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ใช้งานได้จริง 

Sattahipcity.com (2561) ได้ท าการพัฒนาระบบติดตามเอกสาร X-Track (eXpress Document 

Tracking) ในหน่วยงาน เพื่อติดตามงานเอกสารทางธุรการว่าอยู่ที่แผนก หรือ ฝ่ายใดในหน่วยงาน ตรวจสอบสถานะ      

ณ ปัจจุบันว่าเอกสารที่ต้องการทราบ ผ่านการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการที่จุดไหน

ของสายงานเอกสาร เพื่อต้องการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐให้

สามารถใช้ประโยชน์จากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ (2562) ได้ท าการพัฒนาระบบติดตามส านวนคดี ส าหรับ

ประชาชน คู่ความ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องในการติดตามส านวนคดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่

เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่เข้าถึงโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลคดีที่ต้องการทราบ เช่น หมายเลขคดี

แดง วันนัดพิจารณาวันตัดสิน วันครบอุทธรณ์ วันยื่นอุทธรณ์ วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่

ต้องการใช้งานจะต้องทราบหมายเลขคดีด า เช่น อ1/62 ผบ1/62 

อารี อยู่ภู่, วรพจน์ ส าราญทรัพย์ และสิริวรรณ ดิษทรัพย์ (2561) ได้ท าการพัฒนาการรายงานและ

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ (PA) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและท างานร่วมกันได้พร้อมกันบน คลาวด์คอมพิ

วติ้ง เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการท างาน สะดวกในการเข้าถึงสามารถติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบประวัติการ

กรอกข้อมูลได้โดยใช้กูเกิ้ลแอปผ่านแอกเคาน์ของมหาวิทยาลัย (Mahidol.edu) ผลการวิจัยพบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้น
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ช่วยให้การรายงานผลการ ด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้ที่กรอกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน หัวหน้า

โครงการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในระดับดี 

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยฉบับนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี ้

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาของกองทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้วิจัยได้ท าการ

เก็บข้อมูลเบื้องต้น จากการน าเสนอรายงานผลการท างานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนท างานในการ

จัดท าทะเบียนประวัติ และการจัดเก็บข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าท่ี

ดูแลผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดท าข้อมูลประวัติ และเก็บข้อมูลผ่านการสังเกตการท างานของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงาน

ประวัติ    ท าให้ได้ข้อมูลในเรื่องการจัดท าทะเบียนประวัติก าลังพลทหารบกได้อย่างละเอียดมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 การศึกษาจากเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี ่ยวกับเรื ่องการจัดท าทะเบียนประวัติก าลังพลทหารบก ทั้งจาก

เว็บไซต์งานสารบรรณจากกองทัพบก และจากตัวอย่างสมุดประวัติ จนท าให้ได้ข้อมูลของระบบการท างานเดิม ซึ่ง

ระบบเดิมนั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบการจดบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ท าให้เกิดความยุ่งยาก

และมีปัญหาของการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้เวลานาน จนบางครั้งก็เกิดความผิดพลาด ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบ

เพื ่อลดปัญหาที ่เกิดขึ ้นเหล่านั ้น รวมถึงการก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของ

ระบบงานเดิม 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกที่มีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการพัฒนาเป็น

ขั้นตอน ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมความต้องการในระบบงาน 2) วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3) ออกแบบความ

ต้องการของระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) สร้างระบบ และ 6) ทดสอบระบบ  

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบงาน 

การวิเคราะห์ระบบงานเดิมพบว่า ปัญหาในการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบประวัติก าลังพล

ทหารบก เนื่องจากมีการก าหนดให้ก าลังพลท าการตรวจสอบประวัติตนเองปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี 

เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แต่ก าลังพลมีจ านวนมาก และขาดการละเลยในการตรวจสอบประวัติของตนเอง เพราะ

ยุ่งยากจะต้องไปตรวจสอบประวัติของตนเองต่อหน้าเจ้าที่ โดยต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิดระบบด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่
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อาจจะปรับปรุงข้อมูลเอง หรือให้เจ้าของประวัติปรับปรุง แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมลงช่ือในระบบ การติดตาม

เพื่อให้ก าลังพลมาท าการตรวจสอบประวัติก็มีความยุ่งยาก บางครั้งแจ้งไปแล้วแต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าของประวัติ 

ท าให้ประวัติไม่เป็นปัจจุบัน โดยรูปแบบการจัดการข้อมูลในระบบงานเดิมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการข้อมลูในระบบงานเดิม 

ออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อปัญหาในการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบประวัติก าลังพล

ทหารบก โดยท าการเก็บข้อมูลประวัติก าลังพลรูปแบบของเว็บแอพลิเคชัน เจ้าของประวัติสามารถใช้งานยืน ยัน

ข้อมูลตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถปรับปรุงแก้ไขประวัติ พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบได้ด้วยตนเอง โดยจะมี

เจ้าหน้าที่ที่อ านาจในการตรวจสอบ ลงระบบยืนยันข้อมูลอีกครั้ง ส าหรับการก าหนดห่วงเวลาในการตรวจสอบ

ประวัติของตนเอง จะให้ระบบท าการแจ้งเตือนการตรวจสอบประวัติตนเองไปยังก าลังพลตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนดผ่านอีเมล์ และส่งข้อความ (Messenger) จนกว่าเจ้าของประวัติจะเข้ายืนยันระบบ หากเลยเวลาที่ก าหนดจะ

ใช้กระบวนการติดตามในรูปแบบข้อบังคับอื่นๆ ต่อไป โดยรูปแบบการจัดการข้อมูลในระบบงานใหม่สามารถแสดงได้

ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการข้อมลูในระบบงานใหม ่

4.2.1 การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบประกอบไปด้วย Class Diagram, Activity Diagram และการออกแบบ

ระบบทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบ น าเสนอการออกแบบระบบด้วย Deployment Diagram ระบบติดตามข้อมูล

ประวัติก าลังพลทหารบก ประกอบด้วย 
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4.2.2 การออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์ของระบบ 

4.2.2.1 Class Diagram 

การน าเสนอระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกด้วย Class Diagram เป็น

การน าเอากลุ่มอ็อบเจ็คต์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลาสเดียวกัน จะมีแอตทริบิวต์โอเปอร์เรชั่นความสัมพันธ์และความหมาย

เหมือนกัน ประกอบด้วยคลาสความสัมพันธ์ระหว่างคลาสสามารถ แสดงรายละเอียดภายในคลาสว่า มีเมธอด 

ฟิลด์ และแอตทริบิวต์ เป็นอย่างไรบ้าง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคลาส สามารถน าเสนอขั้นตอนการ

ท างานของกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ Class Diagram ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของคลาสในระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 
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4.2.2.2 Activity Diagram 

ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกสามารถน าเสนอขั ้นตอนการ

ท างานของกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ เป็น Activity Diagram ได้ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 การท างานของ Activity Diagram 

4.2.2.3 การออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบ 

ประกอบด้วยเครื่องไคลเอนต์ โดยมี Browser เพื่อใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน

โปรโตคอลที่ช่ือว่า TCP/IP โดยได้จ าลองเครื่องตนเองเป็น Server ผ่านโปรแกรมที่ช่ือว่า Apache และเช่ือมต่อ ไปยัง 

Database Server เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งสามารถจ าลองการท างานได้ดังภาพที่ 6  
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ก าลังพล 

 
เครื่องไคลเอนต ์

(Browser) 

เจ้าหน้าที ่

 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์  

(Apache)  

เจ้าหน้าที่ 
      

 

 

 

ระบบจัดการฐานข้อมูล  
MySQL 

HTTP 

TCP/IP 

ภาพที่ 6 การท างานของ Deployment Diagram 

ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 

ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกที่อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

โดยอาศัยโปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งตัวอย่างของระบบสามารถแสดงเป็นภาพได้

ดังภาพที่ 7-9  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าหลักในการจัดการข้อมูลก าลังพล  
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ภาพที่ 8 การเพิ่มข้อมลูช่ือ  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หน้าอนุมัติข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากก าลังพล 

2. ผลการประเมิน 
ผลประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกที่

พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระบบใช้งานง่าย และไม่

ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ท่ี 4.80 รองลงมาคือ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.60 ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพระบบตดิตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก 

รายการประเมิน 
ผลประเมินคุณภาพสื่อ 

x  SD. ความหมาย 

1. เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.52 ดีมาก 

2. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 4.80 0.42 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใช้เมนู สี ภาพ ตัวอักษร 4.50 0.53 ดีมาก 

4. มีการจัดการความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

4.50 0.53 ดีมาก 

5. ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.40 0.52 ดี 

ภาพรวม 4.56 0.50 ดีมาก 
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 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกโดยผู้ใช้ซึ่ง

เป็นกลุ่มก าลังพล จ านวน 60 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกที่พัฒนาขึ้น

โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของ

ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดที่ 4.67 รองลงมาคือ ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.53 ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน  

รายการประเมิน 
ผลประเมินคุณภาพ 

x  SD. ความหมาย 

1. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 4.53 0.65 ดีมาก 

2. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.67 0.54 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใช้เมนู สี ภาพ ตัวอักษร 4.52 0.50 ดีมาก 

4. ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ 4.40 0.56 ดี 

5. มีการจัดการความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

4.42 0.62 ดี 

6. ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.40 0.62 ดี 

7. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ 4.33 0.60 ดี 

ภาพรวม 4.47 0.58 ดี 

 

สรุปผล 
ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบก สามารถรองรับการใช้งานและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จากระบบเดิมที่มีการ

จัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ก็ได้เปลี่ยนมาจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบฐานข้อมูล ท าให้ข้อมูล จัดอยู่อย่างเป็นระเบียบ 

และน ามาใช้งานอย่างสะดวก นอกจากนั้นเจ้าของประวัติเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูล และจัดการกับข้อมูลของตนเอง

ได้อีกด้วย 

อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบติดตามข้อมูลประวัติก าลังพลทหารบกมีการท างานในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งาน

ได้โดยง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถใช้งานในสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาลี ประจักษ์วงศ์ (2555) ณรงค์ ล่ าดี (2560) และ อารี อยู่ภู่, วรพจน์ 
ส าราญทรัพย์ และสิริวรรณ ดิษทรัพย์ (2561) ท าให้การใช้งานมีความสะดวกและความคล่องตัว ก าลั งพลสามารถ
เปิดใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องเพราะมีการยืนยันระหว่างเจ้าของ
ประวัติและเจ้าหน้าที่ 
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สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ 

INFOGRAPHIC OF  NATURAL ENERGY 

สุทธิชัย เขียวบุญจนัทร์1* ,กฤตมขุ คงวัฒนานนท์2 ,สุกัญญา บัวเสน3,กลอยใจ  ครุฑจ้อน4 

SUTTICHAI KEAWBUNJAN1*,KRITTMUK KONGWATTANANON2 ,SUKANYA BUASEN3 ,KLOYJAI KRUTJON4 

บทคัดย่อ  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ 

เพื่อน าไปเป็นสื่อให้กับส านักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพื้นที่ 11  ส าหรับการเผยแพร่และให้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางธรรมชาติ และเพื่อประเมินผลสื่ออินโฟกราฟิกจากความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ โดยเนื้อหาของสื่อประกอบด้วย ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของพลังงานทางธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน

และพลังงานแปรรูป โดยใช้เครื่องมือในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ประกอบด้วย โปรแกรม Adobe Audition ใช้ใน

การอัดเสียง ตัดเสียง โปรแกรม adobe premiere pro cs6 ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง  โปรแกรม Adobe 

Illustrator cs6 ใช้ในการวาดภาพ โปรแกรม Adobe After Effects ใช้ในการใส่ Effect สื่อ สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง 

พลังงานทางธรรมชาติ ได้น าไปประเมินผลความพึงพอใจกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.41 , S.D. = 0.61) 

ค าส าคัญ: สื่ออินโฟกราฟิก, สื่อมัลติมีเดีย, พลังงานทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
1,2,3 นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
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*Corresponding author, E-mail: tumnook14@gmail.com 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
371 

 
 

Abstract  
The purpose of this research is to design and create infographic media about natural 

energy.  To convey to the Office of Alternative Energy Development and Efficiency, Area 11 for 

dissemination and education Understanding of natural energy And to evaluate infographic media 

based on user satisfaction In which the content of the media consists of meaning, significance, type 

of natural energy Renewable and processed energy By using the tools to create infographic media 

consisting of Adobe Audition is used to record audio and cut audio.  Adobe premiere pro cs6 is 

used to edit video and audio.  Adobe Illustrator cs6 is used to draw Adobe After Effects.  Used to 

insert Media Effect Infographic media about natural energy Were used to assess satisfaction with 

the sample population of 30 people.  The research found that the satisfaction assessment results 

are good. ( x = 4.41 , S.D. = 0.61) 

Keyword: infographic media,  Multimedia,  Natural energy 

บทน า  
พลังงานทางธรรมชาติ คือ ความสามารถท่ีจะท างานได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นความสามารถของวัตถุ

ใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถท างานได้และค าว่างานในที่นี้เป็นผลของการกระท าของแรง ซึ่งท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไป

ในแนวของแรงสิ่งใดก็ตามที่สามารถท าให้วัตถุเปลี่ยนต าแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมได้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานอยู่

ภายใน พลังงานทางธรรมชาติความสามารถท่ีจะท างานได้โดยอาศัยแรงงานท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และที่

มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงใช้จากพลังงานตามธรรมชาติ ตามค านิยามของนักวิทยาศาสตร์ 

พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการท างาน (Ability to do work) โดยการท างานนี้อาจจะอยู่ในรูปของการ

เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปของวัตถุก็ได้  

มนุษย์น าพลังงานมาใช้ในการด ารงชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มจากการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของไม้

หรือหินเพื่อให้เกิดความอบอุ่น แสงสว่างและการหุงต้มอาหาร มนุษย์เริ่มรู้จักท ากังหันวิดน้ า ท ากังหันลมเพื่อยกของ

หนักและบดเมล็ดธัญพืช พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญ ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนแต่ละ

ประเทศท่ัวโลก พลังงานมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศท้ังทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ

และสังคม ปัจจุบันมีการใช้พลังงานมากขึ้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกสาขาเช่น อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า เป็นต้น ปริมาณการใช้พลังงานมีความสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศพลังงานทาง

ธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พลังงานหมุนเวียน (Primary energy) และ พลังงานสิ้นเปลือง (Secondary 

energy)     
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 ปัจจุบันเป็นยุคของการใช้อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์และการเรียนรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเป็น

แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นหาความรู้ได้ง่าย ซึ่งการจัดท าสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกนั้น เป็นการน า ข้อมูลที่

เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมาก น ามาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่อง

ได้ โดยมีองค์ประกอบหัวข้อที่น่าสนใจภาพและเสียง ซึ่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดง

ออกมาเป็นภาพที่จะดึงดูดความสนใจได้ดี ซึ่งกราฟฟิกที่ใช้จะเป็น ภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ 

ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ ที่จะท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การสื่อสาร

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญ เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ จึงมีแนวคิดสร้างสื่ อ Infographic เรื่อง 

พลังงานทางธรรมชาติ เพื่อสามารถน าไปใช้และถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางธรรมชาติ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อท าสื่อ Infographic เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ น าเสนอพลังงานธรรมชาติให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางธรรมชาติ และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้น่าสนใจยิ่งมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ 
2. เพื่อน าสื่อไปเผยแพร่ให้กับส านกังานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพ้ืนท่ี 11   
3. เพื่อเผยแพรส่ื่ออินโฟกราฟิก เรือ่งพลังงานทางธรรมชาติ ในโลกอินเตอร์เนต็ 

ขอบเขตงานวิจัย 

ออกแบบสื่อ Infographic เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ มีเนื้อหา ดังนี ้
1. ความหมายของพลังงานทางธรรมชาติ 

2. ความส าคัญของพลังงานทางธรรมชาติ 

3. ประเภทของพลังงานทางธรรมชาติ 

    3.1 พลังงานหมุนเวียน      

3.1.1 พลังงานแสงอาทิตย์      

 3.1.2 พลังงานน้ า        

  3.1.2.1 การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ า     

 3.1.3 พลังงานลม        

 3.1.4 พลังงานชีวมวล      

3.1.5 การเผาไหม้โดยตรง       

3.1.5.1 การผลิตก๊าซ      
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3.1.5.2 การหมัก       

3.1.5.3 การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพืช 

 3.1.6 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

  3.1.6.1 แหล่งที่เป็นไอน้ า (Steam sources) 

  3.1.6.2 แหล่งที่เป็นน้ าร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ าเค็ม (Hot brine sources) 

  3.1.6.3 แหล่งที่เป็นหินร้อนแห้ง (Hot dry rock) 

  3.1.6.4 แหล่งที่เป็นแมกมา (Molten magma) 

    3.2  พลังงานแปรรูป 

3.2.1 พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 

  3.2.1.1 เชื้อเพลิงแข็ง 

  3.2.1.2 เชื้อเพลิงก๊าซ 

  3.2.1.3 เชื้อเพลิงเหลว 

 3.2.2 พลังงานนิวเคลียร์ 

 3.2.2.1 ด้านการแพทย์ 

3.2.2.2 ด้านการอุตสาหกรรม 

3.2.2.3 ด้านการเกษตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แผนการด าเนินงาน  

 จากการวิเคราะห์ปัญหา สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ และสื่อที่จะช่วยน าเสนอเกี่ยวกับ
พลังงานนั้นได้มีน้อย จึงท าให้ผู้ที่สนใจกี่ยวกับพลังงานทางธรรมชาติ ได้รับความรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
เลือกเทคโนโลยีโปรแกรม Adobe After Effects Cs6 น ามาใช้ในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทาง
ธรรมชาติเพื่อจัดท าสื่อท่ีสามารถให้ความรู้ เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ ให้มีความเข้าใจและเป็นท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

1. ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล 

1.1 แสดงรายละเอียดของพลังงานทางธรรมชาต ิ

-  อธิบายถึงความหมายของพลังงานทางธรรมชาต ิ

-  อธิบายถึงความส าคัญของพลังงานทางธรรมชาต ิ

-  อธิบายถึงประเภทของพลังงานทางธรรมชาติ 

-  อธิบายถึงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแปรรูป 
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            2. การออกแบบ 

2.1 โครงสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม   

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรา้งภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด 

2.2 Story Board  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าแรก เรื่องพลังงานทางธรรมชาต ิ

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเข้าสู่ความหมายพลังงานทางธรรมชาต ิ

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเปลวไฟท่ีเผากาน้ า 

 

 ภาพที่ 5 แสดงหน้าความส าคญัพลังงานทางธรรมชาต ิ
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3. ขั้นตอนการพัฒนา (D:Development) 

 การลงมือพัฒนา สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบ

ได้แก่ โปรแกรม Adobe after Effectsc  และโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งลดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้ และที

ส าคัญเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย มีคู่มือแนะน าค่อนข้างมากมาย กระบวนการในการพัฒนาระบบมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของพลังงานทางธรรมชาติ 

3.1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของพลังงานทางธรรมชาติ 

3.1.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 

3.2 การเขียนโปรแกรม 

  ในการพัฒนาสื่อ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่  

  3.2.1 โปรแกรม Adobe illustrator  ใช้ในการวาดภาพ 

3.2.2 โปรแกรม Adobe after effects ใช้ในการใส่ Effect สื่อ 

3.2.3 โปรแกรม Adobe audition ใช้ในการอัดเสียง ตัดเสียง 

3.2.4 โปรแกรม Adobe premiere pro ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง  

3.3 ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เร่ือง พลังงานทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าพลังงานต้นก าเนิดและพลังงานแปรรปู 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าพลังงานหมุนเวียน 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าแรก เรื่องพลังงานทางธรรมชาต ิ

 

ภาพที่ 9 แสดงหนา้เข้าสู่ความหมายพลังงานทางธรรมชาต ิ
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4. ขั้นตอนการน าไปใช้งาน  

 ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานทางธรรมชาติ ซึ่งหลังจากท่ีได้สร้างเสร็จ เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทดสอบการท างานของสื่อในเบื้องต้นว่ามีข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วนประการใดบ้าง ก่อนที่

จะทดลองใช้งานจริง กระบวนการในการทดสอบมีดังต่อไปนี้ 

  4.1 การทดสอบในขั้นตอนการพัฒนา 

  ผู้พัฒนาระบบได้น าสื่อให้ส านักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพ้ืนที่ 11 ไปใช้เป็นสื่อ

เผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม และทดสอบการใช้งานและได้มีการติชมและประเมินผล ผู้จัดท า

จึงได้น าค าติชมดังกล่าวไปพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป 

  4.2 การทดสอบระบบงานจริงและการน าไปใช้  

 หลังจากได้ทดสอบระบบเบื้องต้นตามขั้นตอนที่ 4.1 แล้ว ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ได้ท า

การน าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พลังงานธรรมชาติ ให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ณ ส านักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานพ้ืนท่ี 11  รับชมและท าการประเมิณสื่อดังกล่าว 

 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าเปลวไฟท่ีเผากาน้ า 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าความส าคญัพลังงานทางธรรมชาต ิ

 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าพลังงานต้นก าเนิดและพลังงานแปรรูป 

 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าพลังงานหมนุเวียน 
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 5. ขั้นตอนการประเมินผล  

การประเมินสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องพลังงานทางธรรมชาติเป็นการน าเสนอความรู้เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ 

โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมคือประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(x)̅ 
S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและข้อมูล    

1. ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 4.57 0.57 ดีมาก 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.43 0.63 ด ี

3. การเรียบเรียงเนื้อหาทีเ่ข้าใจง่าย 4.23 0.77 ด ี

4. เนื้อหามีสาระ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.73 0.52 ดีมาก 

รวม 4.50 0.30 ดีมาก 

จากตาราง 5.1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

มาก ( x ̅= 4.50, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าในข้อที่ 4 คือ เนื้อหามีสาระ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x ̅= 4.50, S.D. = 0.30)  รองลงมาคือข้อท่ี 1 คือ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ดี ( x ̅= 4.57, S.D. = 0.57)  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อที่ 2 ความ

ชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี ( x ̅= 4.43, S.D. = 0.63) เนื่องจากแต่ละหัวข้อมีการเรียบเรียงเนื้อหาที่

เข้าใจได้ยาก 
ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(x)̅ 
S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการใช้งาน    

1. ความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษร 4.26 0.78 ด ี

2. การน าเสนอสื่อมีความสอดคลอ้งกับเนื้อหา เหมาะสม 3.93 0.82 ด ี

3. เสียงพากประกอบสื่อมีความเหมาะสม 4.33 0.71 ด ี

4. การใช้เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 4.43 0.50 ด ี

5. การใช้ภาพในการสื่อความหมายมีความเหมาะสม 4.53 0.50 ดีมาก 

รวม 4.29 0.66 ด ี
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จากตาราง 5.2  พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้งานพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี              

(x)̅= 4.29, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการใช้งาน พบว่าใน ข้อที่ 5 คือ การใช้ภาพในการสื่อ

ความหมายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x)̅= 4.53, S.D. = 0.50) รองลงมาคือข้อที่ 4 

การใช้เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี (x)̅= 4.43, S.D. = 0.50) และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือข้อท่ี 2 

คือ การน าเสนอสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x)̅ (= 3.93, S.D. = 0.82) เนื่องจาก

การใช้ภาพสื่อความหมายยังไม่ค่อยชัดเจน 

ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(x)̅ 
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

การใช้ภาษา    

1. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.60 0.50 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 4.63 0.56 ดีมาก 

3. ความชันเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 4.33 0.55 ด ี

รวม 4.44 0.62 ด ี
 

จากตาราง 5.3 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี (x)̅= 

4.44, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการการใช้ภาษา พบว่าใน ข้อที่ 2 คือ ความเหมาะสมของภาษาที่

ใช้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ((x)̅= 4.63, S.D. = 0.56) รองลงมาคือข้อท่ี 1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ((x)̅= 4.60, S.D. = 0.50) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 3 คือ ความชันเจนของภาษาที่ใช้สื่อ

ความหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี (x)̅ (= 4.33, S.D. = 0.55) เนื่องจากภาษาที่ใช้สื่อความหมายยังไม่ค่อยชัดเจน 

สรุปผลการวิจัย 

ผลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้พบว่าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ เป็นองค์ความรู้ ซึ่งผู้ที่สนใจ 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก และได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้คือ 

1. ได้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ 

2. ได้น าสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ ไปใช้ในการเผยแพร่และให้ความรู้ที่ส านักงานพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพ้ืนท่ี 11   

 3. ได้เผยแพรส่ื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติ ในโลกอินเตอร์เนต็ 
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อุปสรรคและปัญหา 

 1. ในการออกแบบฉากและเนื้อหามีความยาวไม่เท่ากันจนเกิดการยดืเวลาของภาพแต่ละภาพนานเกินไป 

 2. การอัดเสยีงมีเสยีงรบกวนมากเกินไป 

 3. การใส่เสียงบรรยายเสียงเอฟเฟคไม่ความสม่ าเสมอกัน ดังและเบาจนเกินไป จนเสียงใดเสียงหนึ่งกลบ
อีกเสียง 

 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพลังงานทางธรรมชาติในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก พร้อมอธิบายความหมาย 

ความส าคัญ ประเภทพลังงานทางธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานแปรรูป ได้น าสื่อไปประเมินผลความพึง

พอใจกับประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 

4.41 , S.D. = 0.61) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องพลังงานทางธรรมชาติได้พัฒนาตามที่วางแผนไว้ซึ่งยังมีส่วนที่สามารถ

พัฒนาต่อได้อีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิกมากยิ่งข้ึน เช่น 

1. สามารถเพิ่มรายละเอียดของการน าเสนอพร้อมเทคนิคใหม่ๆที่หน้าสนใจให้มากข้ึนตามความเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

2. สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องพลังงานต่าง ๆ ได ้

3. ให้มีการท าในรูปแบบ 3D จะท าให้ดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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 The Application of Quality Function Deployment (QFD) to Development  

of Cooperative Education Information System 
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ชูเกียรติ   กล้าศักดา1*, นภิสพร   มีมงคล2 

Chukeiat Klasakda1*, Napisphon Meemongkol2  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและเพิ่มระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในด้านของ
ข้อมูลสถานประกอบการและระยะเวลาในการด าเนินการด้านเอกสารซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าเทคนิคการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ และน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างบ้านคุณภาพ เพื่อพิจารณาข้อก าหนดเชิงเทคนิค แล้วแปลงให้
เป็นเป้าหมายส าหรับการออกแบบสุดท้าย เพื่อน าข้อก าหนดเชิงเทคนิคที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา จากนั้นน าระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาท่ีได้พัฒนาขึ้นไปประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้รับ คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานสูงสุดต่อ
สารสนเทศสหกิจศึกษา คือ ระบบมีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 
ที่ระดับ 4.88 รองลงมาคือระบบสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ ได้คะแนนความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.81 ระบบสามารถลดเวลาการด าเนินการด้านเอกสารได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 
4.79 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ,ระบบสารสนเทศ,สหกิจศึกษา 
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Abstract  
The main objective of this research was to develop the cooperative education information 

system of the Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya and increase 
the level of student’s satisfaction in cooperative education programs  participation in terms of data 
on establishments and document processing times.  The method used in this study was Quality 
Function Deployment (QFD) that was used to find the characteristic which response to the sample 
group’s requirement. Results from the research were used as guidelines for cooperative education 
information systems. After that, the developed cooperative education information system was used 
to assess satisfaction from target users.  The result of developing revealed that the target of work 
was achieved.  The information’ s availability of organization system and the information of 
organization could be accessible. Then the system could demonstrate the result which meets the 
need of students.  Moreover, operational time of documents could be reduced.  The satisfaction 
scores were 4.87 , 4.81 and 4.79 respectively.  

Keywords: Quality Function Deployment, Information System, Cooperative Education 

บทน า  
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  คือระบบการศึกษาที่ เน้นการปฏิบัติ งานจริ งในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการมากที่สุด ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ เช่นนี้จะส่งผลให้นักศึกษาที่จบ
มาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  ท้ังกระบวนการสหกิจศึกษาจะท าให้เกิด
การประสานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด  มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
ตลอดเวลา ส่วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาใช้ตลอดปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจ านวนมาก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา ใน 11 หลักสูตร
สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมส ารวจ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิศวกรรม
โทรคมนาคม และ วิศวกรรมการผลิตนั้น จากการศึกษาวิธีการด าเนินงานในปัจจุบันยังคงใช้รูปแบบการด าเนินงานที่
เป็นแบบเดิม โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บโดยการใช้แบบฟอร์มเป็นเอกสาร เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลจะต้องค้นหา
จากแฟ้มเอกสาร ซึ่งท าให้ล่าช้าและไม่สะดวก รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีระบบการจัดการสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา 
และผลการส ารวจระดับความพึงพอใตต่อการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
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สอบถามนักศึกษาผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาคือ ปัจจัยด้านข้อมูลสถานประกอบการซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่ (3.46 คะแนน) และระยะเวลาของการ
ด าเนินการด้านเอกสารที่ใช้เวลานานมีระดับความพึงพอใจที่ (3.49 คะแนน)  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ
ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาจ านวนหลายขั้นตอน และมีการรับ-ส่งเอกสารระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่แบบกลับไป-กลับมา และเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลของ
สถานประกอบก็จะใช้ระยะเวลานานในการค้นหาเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดมีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่อยู่
ภายในแฟ้มเอกสาร รวมทั้งคณะยังไม่มีระบบการจัดการสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษาในการจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
สถานประกอบการ และข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดยการน าเทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 
(QFD) ในใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาจากความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงคือ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ และแปลงผลให้เป็นระบบและกระบวนการที่จ าเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้น าเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งจะน าความต้องการของ
ผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาโดยตรงคือ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ แปลงเป็นระบบและกระบวนการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานใช้ในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานในสองประเด็นคือปัจจัยด้านข้อมูลสถานประกอบการซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่ (3.46 คะแนน) และ
ระยะเวลาของการด าเนินการด้านเอกสารที่ใช้เวลานานมีระดับความพึงพอใจที่ (3.49 คะแนน)  โดยใช้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรณีศึกษา 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของงานสหกิจ

ศึกษา ได้แก่ ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนนี้เป็นแนวทางไปใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบต่อไป โดยการส ารวจปัจจัยความ
ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผ่านกระบวนการทางเทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ โดยจะมีการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างปัจจัยความต้องการของผู้ใช้งานกับ
ข้อก าหนดเชิงเทคนิค เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบท่ีต้องการ ก่อนน าข้อมูลมาใช้ในการวิจัยใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

 

1. ผลส ารวจปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรี
วิชัย จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 
1/2562) โดยแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาตีความปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จากนั้นน าข้อมูลมาจัดกลุ่มปัจจัยความต้องการให้เป็นหมวดหมู่ด้วยแผนผังกลุ่ม
เชื่อมโยง (Affinity Diagram) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แผนผังกลุ่มเช่ือมโยงความต้องการความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

ความต้องการระดับท่ี 1 ความต้องการระดับท่ี 2 
ข้อมูลสถานประกอบการ มีข้อมูลสถานประกอบการให้ศึกษา 

มีรายชื่อบริษัทให้นักศึกษาเลือก 
ข้อมูลสถานท่ีที่สามารถฝึกสหกิจศึกษาได้ 
เงื่อนไขการรับนักศึกษา 

ลดเวลาการด าเนินงาน การด าเนินงานท่ีเร็วข้ึน 
การตรวจสอบเอกสารที่เร็วขึ้น 
ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล 

การใช้งานง่าย สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี 
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 
ดาวโหลดเอกสารได้ง่าย 
เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
แก้ไขข้อมูลได้ 

การประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
ความน่าเชื่อถือ ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 

มีความปลอดภัยของข้อมูล 
มีความครบถ้วนของข้อมูล 

การแสดงผล แสดงผลรายงานได้ 
 
2. ผลการประเมินคะแนนน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยความต้องการของลูกค้า ( IMP) เมื่อท าการ

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วจึงน าแบบสอบถามที่ได้ไปใช้ประเมินหาคะแนนน้ าหนักความส าคัญ ( IMP) ของ
ความต้องการแต่ละปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
โดยให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 127 คนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการใช้งานระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ดังตารางที่ 2   
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ตาราง 2 คะแนนน้ าหนักความส าคัญ (IMP) ของแต่ละปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

ปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
คะแนนน้ าหนักความส าคญั 

(IMP) 

ข้อมูลสถานประกอบการ 
มีข้อมูลสถานประกอบการให้ศึกษา 8.75 
มีรายชื่อบริษัทให้นักศึกษาเลือก 8.24 
เงื่อนไขการรับนักศึกษา 7.62 

เวลาการด าเนินงาน ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล 6.87 

การใช้งานง่าย 

สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย 6.51 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี 7.06 
จัดเกบ็เอกสารเป็นหมวดหมู่ 6.43 
ดาวโหลดเอกสารได้ง่าย 7.35 
เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 7.14 
แก้ไขข้อมูลได้ 6.64 

การประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 7.61 
ความน่าเชื่อถือ ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 6.64 

มีความปลอดภัยของข้อมูล 7.19 
มีความครบถ้วนของข้อมูล 7.62 

การแสดงผล แสดงผลรายงานได้ 7.59 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ให้คะแนนน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยในด้านมีข้อมูลสถาน
ประกอบการให้ศึกษามากที่สุด (8.75 คะแนน) ส่วนปัจจัยที่ผู้ใช้ให้คะแนนน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ จัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ (6.43 คะแนน) หลังจากท่ีได้ข้อมูลปัจจัยความต้องการของผู้ใช้และคะแนนความส าคัญของแต่
ละปัจจัยจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาเป้าหมายผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ 
ด้วยการสร้างบ้านคุณภาพ เพื่อพิจารณาให้ได้เป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย  

3.สร้างบ้านคุณภาพ (house of quality: HOQ) จ านวน 1 หลัง มีส่วนประกอบ ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (WHATs)  
ส่วนท่ี 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนน้ าหนักความส าคัญ (IMP) ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจ

ศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ค านวณดังจากรูปที่ 4.1 น าส่วนที่ 1 
และ 2 เข้าสู่บ้านคุณภาพบริเวณผนังด้านซ้ายของบ้าน ดังตารางที่ 2 

ส่วนท่ี 3 ข้อก าหนดเชิงเทคนิค (HOWs) ข้อมูลในส่วนของคานหลังคาบ้าน ก าหนดโดยผู้วิจัย โดยน าความ
ต้องการลูกค้ามาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ และระบุทิศทางของค่าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ 
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ดังนี้   
แทน เป้าหมายยิ่งเพิ่มยิ่งด ี

O   แทน เป้าหมายที่ตั้งไวด้ีแล้ว 
แทน เป้าหมายยิ่งลดยิ่งด ี
 

ซึ่งได้แสดงข้อก าหนดเชิงเทคนิคพร้อมทั้งเหตผุลและทิศทางของค่าเป้าหมาย ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ข้อก าหนดเชิงเทคนิค (HOWs)  

ส่วนที่ 4 ท าการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการของลูกค้ากับข้อก าหนดทางเทคนิค 
(WHATs vs HOWs) โดยข้อมูลส่วนนี้จะน าไปใส่เป็นตัวบ้านคุณภาพ ซึ่งแสดงตัวอย่างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
WHATs กับ HOWs ในบ้านคุณภาพ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง WHATs กับ HOWs ในบ้านคุณภาพ 
 

 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความต้องการใช้งานระบบ

สารสนเทศ 
สหกิจศึกษา 
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ล าดับ IMP B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

ข้อมูลสถาน
ประกอบการ 

มีข้อมูลสถานประกอบการให้
ศึกษา 

A1 8.75 9 3      

มีรายช่ือบริษัทให้นักศึกษา
เลือก 

A2 8.24 9 3      

เงื่อนไขการรับนักศึกษา A3 7.62 9 3      

เวลาการ
ด าเนินงาน 

ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล 
A4 6.87  9   3   

การใช้งาน
ง่าย 

สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย A5 6.51    9    

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี A6 7.06 3     9  
 

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดเชิงเทคนิค ซึ่งจะก าหนดเป็นสัญลักษณ์ แสดงความสัมพันธ์ 3 
รูปแบบ ได้แก่ + เป็นแบบความสัมพันธ์เชิงบวก - เป็นแบบสัมพันธ์เชิงลบ และการเว้นว่าง เป็นแบบไม่สัมพันธ์กัน 
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดเชิงเทคนิค 

ส่วนที่ 6 การเรียงล าดับความส าคัญเชิงเทคนิค และเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้วิจัยได้ค านวณระดับ
คะแนนความต้องการทางเทคนิคของแต่ละคอลัมน์ให้ได้ค่าล าดับความส าคัญเชิงเทคนิค (technical priority) โดยมี
ตัวอย่างการค านวณระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิคประเด็น “ข้อมูลสถานประกอบการ” ดังนี ้
ระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิคประเด็น “ข้อมูลสถานประกอบการ” 
= ∑ (คะแนนน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา IMP x คะแนน
ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของปัจจั ยความต้องการของผู้ ใ ช้งานกับความต้องการทางเทคนิค)                               
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สมการที่ 1 
 = (8.75 x 9) + (8.24 x 9) + (7.62 x 9)  
 = 221.53           
 จากนั้นจึงค านวณหาระดับความส าคัญของความต้องการทางเทคนิค โดยการเปรียบเทียบในแต่

ละประเด็น ซึ่งระดับความส าคัญที่ได้จะเป็นค่าร้อยละจากการเปรียบเทียบระดับความส าคัญจากทุกประเด็น 
(คะแนนรวม 100 คะแนน) ให้ได้เป็นค่าร้อยละรวม (percentage of total) ตัวอย่างการค านวณในประเด็น 
“สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ” ดังนี ้
ระดับความส าคัญของความต้องการทางเทคนิคประเด็น “สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ”  
โดยการเปรียบเทียบ  
= (ระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิค/ ผลรวมของระดับคะแนนความต้องการทางเทคนิค) x 100  
สมการที่ 2  

= ( 221.53 /1144.06) x 100  
= 19.36         

 ระดับความส าคัญของความต้องการทางเทคนิค โดยการเปรียบเทียบประเด็นอื่น ซึ่งแสดงถึง
ความต้องการทางเทคนิคแต่ละประเด็นว่ามีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อย
เพียงใด และก าหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่าความส าคัญของความต้องการทางเทคนิคและเป้าหมายผลติภณัฑส์ุดท้าย 
 

ข้อก าหนด 
เชิงเทคนิค  
(HOWs) 

ระดับคะแนนของ
ความต้องการ 
ทางเทคนิค 

ระดับความส าคัญของ
ความต้องการทางเทคนิค

โดยการเปรยีบเทียบ 
ล าดับ 

สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 221.53 19.36 1 

การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ 164.83 14.41 2 
สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ 135.64 11.86 3 
การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 124.44 10.88 4 
ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา 89.20 7.80 5 
การออกแบบการน าเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 80.03 7.00 6 
พื้นที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ 68.46 5.98 7 
การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ 68.31 5.97 8 
การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน 68.31 5.97 9 
แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ 63.57 5.56 10 
เมนูส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร 59.74 5.22 11 
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เมื่อได้ส่วนประกอบทั้ง 6 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (WHATs) ค่าเฉลี่ย
คะแนนความส าคัญ (IMP) ของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ข้อก าหนดเชิง
เทคนิค (HOWs) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการของผู้ใช้กับข้อก าหนดทางเทคนิค (WHATs VS. HOWs) 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดเชิงเทคนิค และการเรียงล าดับความส าคัญเชิงเทคนิคและเป้าหมายผลิตภัณฑ์
สุดท้าย จากนั้นน าทั้ง 6 ส่วนมารวมกันเป็นเมตริกซ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์หรือบ้านคุณภาพที่สมบูรณ์ ดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลติภณัฑ์ (บ้านคณุภาพ) 
ของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

4.การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย หลังจากที่น าเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ตามขั้นตอนท่ี 3 จะได้ เป้าหมายผลิตภัณฑ์
สุดท้าย (Final Product Target)ตามข้อก าหนดเชิงเทคนิค จ านวน 11 ข้อ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะน าเป้าหมายดังกล่าว มาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
390 

 
 

 
รูปที่ 3 ผังการท างานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผังการท างานของระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มีการปรับเปลี่ยนระบบงานด าเนินงานใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานมากขึ้น โดย
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเว็บแอพพลิเคช่ัน (web application)  ประกอบด้วย หน้าเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อรับส่งข้อมูล
กับผู้ใช้งาน (webpage) ส่วนประมวลผลข้อมูล(backend) และส่วนของการจัดการฐานข้อมูล (database) 
ออกแบบให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และสถานประกอบการด าเนินงานติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในทุก
กระบวนการ และมีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และเพื่อการด าเนินอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ควรท าการ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยหรืออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

5. ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หลังจากได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นท า
การส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบดังกล่าวท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 127 คน ในการ
ทดลองเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศสหกจิศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

หัวข้อ ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
1. มีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการ 

4.88 

2. สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ 4.81 
3. การออกแบบการน าเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 4.74 
4. การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ 4.67 
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หัวข้อ ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
5. เมนูส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร 4.65 
6. การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ 4.61 
7. พ้ืนท่ีประกาศและประชาสัมพันธ์ 4.65 
8. การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 4.72 
9. ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา 4.76 
10. การแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน 4.71 
11. แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ 4.50 
12. สามารถลดเวลาการด าเนินการด้านเอกสาร 4.79 

จากตารางที่ 5  พบว่า ระบบมีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานสูงสุดที่ระดับ 4.88 คะแนน รองลงมา คือ ระบบสามารถแสดง
ผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.81 คะแนน สามารถลดเวลาการ
ด าเนินการด้านเอกสารได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.79 คะแนน ระบบมีข้อมูลครบทุก
กระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษาได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.76 คะแนน การออกแบบการ
น าเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.74 คะแนน ระบบมีการตรวจสอบสิทธ์ิ
การเข้าใช้งาน ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.72 คะแนน การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ ได้
คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.71 คะแนน การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ ได้คะแนนความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.67 คะแนน เมนูส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร และพื้นที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ ได้
คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่ระดับ 4.65 คะแนน การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ ได้คะแนนความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.61 คะแนน และแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งานท่ีระดับ 4.50 
คะแนน ตามล าดับ 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสหกิจศึกษาภาค

การศึกษาที่ 1/2562 เพื่อหาความปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา และประเมิน
คะแนนน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ มี
ข้อมูลสถานประกอบการให้ศึกษา (8.75 คะแนน) รองลงมา คือ มีรายช่ือบริษัทให้นั กศึกษาเลือก (8.24 คะแนน) 
เง่ือนไขการรับนักศึกษา(7.62 คะแนน) มีความครบถ้วนของข้อมูล (7.62 คะแนน) แจ้งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
(7.61 คะแนน) แสดงผลรายงานได้ (7.59 คะแนน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ง่าย (7.35 คะแนน) มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล (7.19 คะแนน) เมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (7.14 คะแนน) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ (7.06 คะแนน) 
ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล (6.87 คะแนน) แก้ไขข้อมูลได้ (6.64 คะแนน) ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 
(6.64 คะแนน) สามารถใช้งานและเข้าใจง่าย (6.51 คะแนน) และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ (6.43 คะแน น) 
ตามล าดับ  
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จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาใส่ในบ้านคุณภาพ พิจารณาข้อก าหนดเชิงเทคนิคให้สอดคล้องกับปัจจัยความ
ต้องการของผู้บริโภค และหาระดับความส าคัญของข้อก าหนดเชิงเทคนิค โดยการเปรียบเทียบเป็นร้อยละ พบว่า 
ข้อก าหนดเชิงเทคนิคที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ มีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานประกอบการ (ร้อยละ 19.36) รองลงมา คือ การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ (ร้อยละ 14.41) 
สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ (ร้อยละ 11.86) การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน(ร้อยละ 10.88) 
ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา (ร้อยละ 7.80) การออกแบบการน าเข้าข้อมูลง่ายต่อการ
ใช้งาน (ร้อยละ 7.00) พื้นที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5.98) การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ (ร้อยละ 5.97) การ
แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอและรายงาน(ร้อยละ 5.97) แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ (ร้อยละ 5.56) และเมนูส าหรับ
ดาวน์โหลดเอกสาร (ร้อยละ 5.22)  ตามล าดับ จากนั้นน าข้อมูลข้างต้นไปพิจารณาเพื่อหาเป้าหมายผลิตภัณฑ์
สุดท้าย เพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์วัดผลกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

หลังจากน าระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น ให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ เพื่อท าการเปรี ยบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 127 คน พบว่า ประเด็นท่ีได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
มากที่สุด คือมีข้อมูลสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ (4.88 คะแนน) 
รองลงมา คือ สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตรงค าถามความต้องการ (4.81 คะแนน) สามารถลดเวลาการด าเนินการด้าน
เอกสาร (4.79 คะแนน)ระบบมีข้อมูลครบทุกกระบวนการตามขั้นตอนสหกิจศึกษา (4.76 คะแนน) การออกแบบการ
น าเข้าข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน (4.74 คะแนน) การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน (4.72 คะแนน) การแสดงผลลัพธ์
ทางหน้าจอและรายงาน (4.71 คะแนน) การออกแบบเมนูชัดเจนเป็นหมวดหมู่ (4.67 คะแนน) เมนูส าหรับดาวน์
โหลดเอกสาร และพื้นที่ประกาศและประชาสัมพันธ์ (4.65 คะแนน) การแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ (4.61 คะแนน) และ
แสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ (4.50 คะแนน) ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 127 คน หลังจากการพัฒนาระบบสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้ด้านปัจจัยด้านข้อมูล
สถานประกอบการซึ่งมีระดับความพึงพอใจท่ี 4.88 คะแนนจากเดิม 3.46 คะแนน และระยะเวลาของการด าเนินการ
ด้านเอกสารที่ใช้เวลานานมีระดับความพึงพอใจท่ี 4.79 คะแนน จากเดิม 3.49 คะแนน  

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ท่ีมีส่วนช่วยในการ

จัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้และ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง  
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พลวัตของชายฝั่งสมิหลาจังหวัดสงขลา ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561  
ด้วยภูมิสารสนเทศ 

Samila Coastal Dynamics in Songkhla Province between  
January to December 2018 with Geo-Informatics 

ศักดิ์ชาย คงนคร1*, ธัญญเรศ อัมภรัตน2์, มารียา บินลาเต๊ะ2 
Sakchai Khongnakhorn1*, Thunyared Ampharat2, Mareeya Binlateh 2 

บทคัดย่อ 
ศึกษากระบวนการชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.72 ก.ม. โดยบันทึกข้อมูลแนวชายฝั่งด้วย

เครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) เป็นเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2561 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม QGIS 3.4 เพื่อค านวณพื้นท่ีและท าแผนท่ีชายผั่งสมิหลาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี
ชายฝั่งสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 เพื่อหาพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาและบริเวณที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยชายฝั่งสมิหลาปี พ.ศ.2561 มีพื้นที่เฉลี่ย 1,092,286.62 ตร.ม. พื้นที่ชายฝั่งสมิหลามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสมการเส้นตรง คือ  พื้นที่ชายฝั่งสมิหลา ปี พ.ศ.2561 = 1,287.29 (จ านวนเดือน) + 
1,083,919.23 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเฉลี่ย 1,287.29 ตร.ม./เดือน (5.68 ม./ปี) ซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนท่ีชายฝั่งส
มิหลาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2553 อยู่ 
128,943.11 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถม 1,228.03 ตร.ม./เดือน (5.42 ม./ปี) จากสมการข้างต้น เมื่อค านวณพื้นที่
ชายฝั่งสมิหลาอีก 5 ปี (พ.ศ.2566) จะมีพื้นท่ี ประมาณ 1,176,604.11 ตร.ม. (พ้ืนท่ีเพิ่มจากค่าเฉลี่ย 84,317.49ตร.
ม.) และพื้นท่ีชายฝั่งสมิหลาเกิดการทับถมบริเวณตอนบนและตอนกลางของชายฝั่งมากกว่าชายฝั่งตอนล่าง 

ค าส าคัญ: ชายฝั่งสมิหลา, การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง, ภูมสิารสนเทศ 

Abstract  
The study Samila coastal dynamics in Songkhla. investigate a distance of 2.72 kilometers. By GPS for 

12 months starting from January to December 2018. The data were analyzed by QGIS 3.4 to create maps and 
calculate the area of Samila coastal.  Compared with Samila coastal area from aerial photographs taken in 
2010 to find Samila coastal area change. The Samila coastal has an area of 1,092,286.62 Sq.m.  The coastal 
area is increased by the linear equation = 1,287.29 (month)  +  1,083,919.23 Sq.m.  or increased 1,287.29 
Sq.m./month. (5.68 m./year) This is consistent with area increased from Samila coastal in 2010 is 128,943.11 
Sq.m. or Increased 1,228.03 Sq.m./month. (5.42 m./year) Forecast to 5 year (2024) in Samila coastal add 
1,176,604.11 Sq.m. or increased 84,317.49 Sq.m. 
Keywords: Samila Coastal, Coast change, Geo-Informatics    
1อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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บทน า 
 ชายฝั่งทะเลไทยมีความยาวรวมประมาณ 3,151.13 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด เป็นชายฝั่งอ่าวไทย
ประมาณ 2,039.78 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1,111.35 ก.ม. พบว่าเป็นพื้นที่
ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ มีความยาวประมาณ 704.44 ก.ม. แบ่งเป็น (1) พื้นที่ชายฝั่งกัดเซาะที่ไม่
ด าเนินการแก้ไข ระยะทาง 145.73 ก.ม. (2) พื้นที่ชายฝั่งกัดเซาะที่มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทาง 558.71 
ก.ม. และเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ ระยะทาง 2,446.69 ก.ม. แบ่งเป็น (1) พื้นที่ชายฝั่งสมดุล ระยะทาง 
1,694.05 ก.ม. (2) พื้นที่ชายฝั่งที่มีการสะสมตัวของตะกอน 23.96 ก.ม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตะกอนมาก 
ระยะทาง 20.76 ก.ม. และพื้นทีที่มีการสะสมตะกอนน้อย 3.20 ก.ม. และ (3) พ้ืนท่ีชายฝั่งอื่น ๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้าง
รุกล่ าชายฝั่ง/ทะเล ระยะทาง 69.36 ก.ม. พื้นที่หาดหิน/หน้าผา ระยะทาง 506.80 ก.ม. พื้นที่ปากแม่น้ า/ปากคลอง 
152.52 ก.ม. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561ก)  
 ชายฝั่งจังหวัดสงขลามีความยาวประมาณ 158.53 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 28 ต าบล ใน 6 อ าเภอ แยกชายฝั่ง
เป็นหาดทราย 155.31 ก.ม. เป็นหาดหิน 1.52 ก.ม. เป็นปากแม่น้ า 1.70 ก.ม. ในปี พ.ศ.2556 เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการกัดเซาะ 7 พื้นที่ เป็นระยะทางยาวประมาณ 23.4 ก.ม. และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสะสม
ตัว 3 พ้ืนท่ี คือ หาดสมิหลา อ.เมือง และ บ.ปากบางสะกอม กับ บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา เป็นระยะทางยาวประมาณ 
4.7 ก.ม. (จุมพล วิเชียรศิลป์, 2556) และในปี พ.ศ.2560 พบการกัดเซาะใน 9 พื้นที่ เป็นระยะทางรวม 17.53 ก.ม. 
พบหาดที่เป็นพื้นที่สมดุล เป็นระยะทางรวม 96.84 ก.ม. และพบรูปแบบหาดที่เป็นพื้นที่สะสมตัว 3 พื้นที่ เป็น
ระยะทางรวม 5.23 ก.ม. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561
ข) ซึ่งหาดสมิหลาเป็น 1 ใน 3 พื้นที่ดังกล่าว เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี พ.ศ.
2545 ของกรมทรัพยากรธรณี (สิน สินสกุล และคณะ, 2545) ที่กล่าวว่าจังหวัดสงขลามีพื้นที่ชายฝั่งสะสมตัวเป็น
ระยะทาง 31.5 ก.ม. หรือพื้นที่ชายฝั่งสะสมตัวมีระยะทางลดลงประมาณ 26.8 ก.ม. เป็นผลเนื่องจากพื้นที่ชายฝั่ง
สะสมตัวเดิมได้หยุดกระบวนการสะสมตัวและเปลี่ยนเป็นชายฝั่งคงสภาพ ส่วนพื้นที่ชายฝั่งสะสมตัวที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ า ซึ่งหาดสมิหลาก็เป็นชายฝั่งที่ตั้งอยู่
ในพื้นท่ีที่สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ า โดยมีการสะสมตัวในอัตรา 7.53 ม./ปี (อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ, 
2551) โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้สรุปในท านองเดียวกันแต่ในอัตราที่น้อยกว่ามาก คือ ชายฝั่งในต าบลบ่อ
ยาง จังหวัดสงขลามีชายฝั่งเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 2.60 ม./ปี โดยการทับถมเกิดเนื่องจากอิทธิพลของเขื่อนปากร่องน้ า
ทะเลสาบสงขลากั้นการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายขนานชายฝั่ง และพบว่าชายฝั่งในบริเวณนี้มีการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนขนานชายฝั่งขึ้นเหนือเฉลี่ย 163,000 ลบ.ม./ปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561ก) 
 Tanavud Charlchai. , et al ( 2552) .  ไ ด้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  Impacts of Shoreline Erosion on Coastal 
Ecosystems in Songkhla Province. โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมของปี พ.ศ.2518-
2549 ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านปากแตระ อ.ระโนด จ.
สงขลา ด้วยอัตรา 5.30 ม./ปี และชายฝั่งเกิดการทับถมที่บริเวณแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยอัตราทับถม 
2.04 ม./ปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
396 

 
 

 การวิจัยนี้จึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีชายฝั่งสมิหลา ตั้งแต่ที่ตั้งนางเงือกทองถึงเขื่อนกันคลื่นปาก
ร่องน้ าทะเลสาบสงขลา (ภาพที่ 1) เป็นระยะทาง 2,720 ม. โดยบันทึกต าแหน่งแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบน
พื้นโลก (GPS) เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกัน (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2561) โดยเลือกวันและเวลาเก็บข้อมูลชายฝั่ง
เมื่อมีระดับน้ าขึ้นสูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลง น าข้อมูลต าแหน่งมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม QGIS 3.4 เพื่อค านวณ
พื้นที่ชายฝั่ง หาค่าเฉลี่ยแต่ละเดือน และซ้อนทับกับพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ที่ถ่าย
ในปี พ.ศ.2553 เพื่อแสดงพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2553 และจัดท าแผนที่การเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งสมิหลาดังกล่าว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาและเกบ็ข้อมูลชายฝั่งสมิหลา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงและเปรยีบเทียบสภาพชายฝั่งสมิหลา ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561 
 2. แสดงแผนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งสมิหลาปี พ.ศ.2561  

หาดตอนบน 

หาดตอนล่าง 

หาดตอนกลาง 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลและความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อการพัฒนาแนวชายฝั่ง โดยวิธีทาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อจัดท าแผนที่ชายฝั่ง จากนั้นจึงน าภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวมาท าการประมวล
ภายถ่ายทางอากาศโดยกระบวนการ Digital image Processing เพื่อหาความแตกต่างของพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะกับ
พื้นที่ที่เกิดการทับถม โดยการก าหนดขอบเขตเส้นชายฝั่งและซ้อนทับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อค านวณอัตราการทับถมหรือกัดเซาะชายฝั่งซึ่งจะท าให้ทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ชายฝั่ง ซึ่งชายฝั่งมีการกัดเซาะรุนแรงจะมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 ม./ปี ชายฝั่งมีการกัดเซาะปานกลางจะมี
อัตราการกัดเซาะอยู่ระหว่าง 1-5 ม./ปี และชายฝั่งมีการกัดเซาะน้อยจะมีการกัดเซาะน้อยกว่า 1 ม./ปี (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 
 กีรัตนา เรืองหนู และคณะ (2561) พบว่าชายฝั่งหาดชลาทัศน์ปี พ.ศ.2559 มีพื้นท่ีเฉลี่ย 240,607.51 ตร.
ม. มีแนวโน้มลดลงตามสมการเส้นตรงพื้นที่หาดชลาทัศน์ พ.ศ.2559 = -2,293.96 (จ านวนเดือน) + 255,518.25 
ตร.ม. หรือพ้ืนท่ีมีอัตราการลดลง 2,293.96 ตร.ม./เดือน (6.08 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่หาดชลาทัศน์เฉลี่ยทั้ง
ปี พ.ศ.2559 มีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่หาดชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 อยู่ 
52,986.60 ตร.ม. หรือมีอัตราการลดลง 654.16 ตร.ม./เดือน (1.73 ม./ปี) จากสมการพื้นที่หาดชลาทัศน์อีก 5 ปี 
(พ.ศ.2564) จะมีพื้นที่ เท่ากับ 90,353.13 ตร.ม. และการกัดเซาะเกิดบริเวณตอนล่างมากกว่าตอนบนของหาด 
 นัจมี เลเด็น และคณะ (2560) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.72 
ก.ม. โดยการบันทึกข้อมูลแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึง
ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นเวลา 24 เดือน (48 ครั้ง) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS 2.6.1 เพื่อค านวณ
พื้นที่และท าแผนที่ของหาดสมิหลาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่หาดสมิหลาที่ได้จากการแปล
ภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 เพื่อหาพื้นที่หาดสมิหลาและบริเวณหาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชายฝั่ง
หาดสมิหลา 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) มีพื้นที่เฉลี่ย 1,075,772.60 ตร.ม. พื้นที่หาดสมิหลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
สมการเส้นตรง คือ  พื้นที่หาดสมิหลา = 588.25 (จ านวนเดือน) + 1,068,247.21 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเฉลี่ย 
588.25 ตร.ม./เดือน (2.60 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีหาดสมิหลาเฉลี่ย 2 ปี มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นจากพ้ืนท่ีหาดสมิหลา
ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 อยู่ 112,429.09 ตร.ม.หรือมีอัตราการทับถม 1,388.01 
ตร.ม./เดือน (6.12 ม./ปี) จากสมการข้างต้น เมื่อค านวณพื้นที่หาดสมิหลาอีก 5 ปี (พ.ศ.2564) หาดสมิหลาจะมี
พื้นที่ ประมาณ 1,117,660.21 ตร.ม.  (พื้นที่เพ่ิมจากค่าเฉลี่ย 41,887.61 ตร.ม.) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ตารางน้ าขึ้นน้ าลงของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2561 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
 2. ตารางปริมาณน้ าฝนของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2561 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 3. เครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนโลก ยี่หอ้ Garmin รุ่น etrex H10  
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 4. ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา ถ่ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 จากสถานวิจัย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ 
 5. โปรแกรมการจัดการข้อมูลตาราง Microsoft Office Excel  
 6. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 3.4 

 ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ขั้นตอนหลกั (ภาพที่ 2) ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจพื้นที่ท าวิจัย บริเวณชายฝั่งสมิหลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อก าหนดเส้นทางเก็บ
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์บริเวณชายฝั่งสมิหลาด้วยเครื่อง GPS ในระบบพิกัดกริดเป็นเวลา 12 เดือน ๆ 
ละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2561) ในการบันทึกข้อมูลจะเลือกวันและเวลาที่มีระดับน้ าขึ้น
สูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลงของกรมอุตุนิยมวิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2562ข) เพื่อจะได้พื้นที่
ชายฝั่งสมิหลาที่มีพ้ืนท่ีน้อยที่สุดในเดือนนั้น ๆ 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Excel และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 3.4 เปลี่ยนข้อมูลลักษณะต าแหน่ง (Point) 
เป็นข้อมูลลักษณะเส้น (Lines) โดยใช้ค าสั่ง Points2One ใน Menu Plugins เพื่อแสดงแนวชายฝั่งสมิหลา และ
เปลี่ยนข้อมูลลักษณะต าแหน่ง (Point) เป็นข้อมูลลักษณะพื้นที่ (Polygons) โดยใช้ค าสั่ง Points2One ใน Menu 
Plugins เพื่อค านวณพื้นท่ีของชายฝั่งสมิหลา ในแต่ละครั้งของการเก็บข้อมูล แล้วเฉลี่ยเป็นข้อมูลแต่ละเดือน 
 ขั้นตอนที่ 3 แปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 3.4 ค านวณพื้นที่ชายฝั่งและแสดงแผนที่สมิหลา ณ วันที่ถ่ายภาพ ดังภาพที่ 3, โดย
แสดงพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ.2553 ร่วมกับปริมาณน้ าฝนรายเดือนใน ปี พ.ศ.2561 (กรม
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2562ก) ดังตารางที่ 1, จากนั้น แสดงแผนที่แนวชายฝั่งสมิหลาในเดือนที่มีพื้นที่
ชายฝั่งน้อยที่สุด ดังภาพที่ 4, แสดงแผนที่แนวชายฝั่งสมิหลาในเดือนที่มีพื้นที่ชายฝั่งมากที่สุด ดังภาพที่ 5, และน า
ข้อมูลพื้นที่แนวชายฝั่งสมิหลาที่น้อยที่สุดและมากที่สุดมาซ้อนทับกัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายฝั่งสมิหลา
ในช่วงเวลา 1 ปี ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 2 ไดอาแกรมขั้นตอนการด าเนินงาน 

สรุปผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ.2553 และปริมาณน้ าฝนรวมในรอบ 1 ปี 
(มกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2561) พบว่าพื้นท่ีชายฝั่งสมิหลามีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันกับปริมาณน้ าฝนรวม คือ 
เดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยพื้นที่ของชายฝั่งสมิหลาจะมากกว่าเดือนที่มีปริมาณฝนตกมาก เช่น ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม และมกราคม ของทุกปี มีปริมาณฝนตกสูงมากเพราะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ (อิทธิพลของ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) พ้ืนท่ีชายฝั่งสมิหลาจึงได้รับอิทธิพลของคลื่นลมที่รุนแรงกว่าปกติ พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาจึง
น้อยกว่าเดือนอ่ืน ๆ โดยพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 1,092,286.62 ตร.ม. มีพื้นท่ีมากกว่าพื้นท่ีชายฝั่ง 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝ่ัง 

การบันทึกข้อมูลพิกัดภมูิศาสตร์ด้วยเคร่ือง

ระบุพิกัดบนพื้นโลก 

บันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้วย Microsoft Office 

Excel และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมQuantum GIS 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผล 

น าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝ่ัง 

ศึกษาและทดลองใช้เคร่ือง GPS 

ศึกษาสภาพพ้ืนที่ท าโครงงาน 

การก าหนดวันและเวลาลงพื้นที ่

บันทึกข้อมูลเดือนละ 2 คร้ัง ในเวลาน้ าขึ้นสูงสุด 

บันทึกต าแหน่งแนวชายฝ่ังเป็นเวลา 12 เดือน 

ค่าพิกัดแนวชายฝ่ังในแต่ละเดือน 

แนวชายฝ่ังในแต่ละเดือน 

พ้ืนที่ชายฝ่ังในแต่ละเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที ่

พ้ืนที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สมการการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
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สมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 (ภาพที่ 3) ซึ่งมีพื้นที่ชายฝั่ง 963,343.51 ตร.ม. อยู่ 
128,943.11 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 13.38 เปอร์เซ็นต์) หรือชายฝั่งสมิหลามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1,228.03 ตร.ม./เดือน หรือมีอัตราการ
ทับถม 5.42 ม./ป ี 
 

ตารางที ่1 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลา พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
ในปี พ.ศ.2553 (963,343.51 ตารางเมตร) และปริมาณน้ าฝนรวม ในรอบ 1 ปี 

ล าดับ เดือน - พ.ศ. 
พ้ืนที่ชายฝ่ังสมิหลา (ตารางเมตร) 

ปริมาณน้ าฝนรวม 
(ม.ม.) 

พ้ืนที่ในเดือนต่าง ๆ 
ของปี พ.ศ.2561 

ผลต่างของพ้ืนที่ 
กับปี พ.ศ.2553 

1 มกราคม 2561 1,081,450.44 118,106.93 193.8 
2 กุมภาพันธ์ 2561 1,075,205.57 111,862.06 99.9 
3 มีนาคม 2561 1,082,028.62 118,685.11 1.4 
4 เมษายน 2561 1,078,326.74 114,983.23 70.4 
5 พฤษภาคม 2561 1,107,896.50 144,552.99 151.2 
6 มิถุนายน 2561 1,103,139.25 139,795.74 181.7 
7 กรกฎาคม 2561 1,101,739.99 138,396.48 79.3 
8 สิงหาคม 2561 1,106,886.73 143,543.22 21.7 
9 กันยายน 2561 1,112,241.17 148,897.66 110.1 
10 ตุลาคม 2561 1,071,283.64 107,940.13 456.8 
11 พฤศจิกายน 2561 1,104,303.64 140,960.13 383.3 
12 ธันวาคม 2561 1,082,937.13 119,593.62 392.8 

ค่าเฉลี่ย 1,092,286.62 128,943.11 178.53 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14,906.98 14,906.98 152.15 

 ชายฝั่งสมิหลามีความยาวประมาณ 2,720 ม. ในปี พ.ศ.2561 ชายฝั่งสมิหลามีพื้นท่ีเฉลี่ยน้อยที่สุดในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คือ 1,045,205.57 ตร.ม. (ภาพที่ 4) ชายฝั่งสมิหลามีพื้นที่เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนกันยายน 
พ.ศ.2561 คือ 1,112,241.17 ตร.ม. (ภาพที่ 5) เมื่อน าพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาในเดือนที่มีพื้นที่น้อยสุดมาซ้อนทับกับ
ภาพพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาในเดือนที่มีพื้นที่มากที่สุด (ภาพที่ 6) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งสมิหลามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
และมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 37,035.60 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 3.39 เปอร์เซ็นต์) การทับถมเพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่ง แต่
เกิดการทับถมของพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาตอนบนกับตอนกลางมากกว่าตอนล่างอย่างชัดเจน โดยตอนล่างเป็นบริเวณที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ามาก 
 จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะได้แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีชายฝั่งสมิหลากับเวลา ดังภาพที่ 7 และ
ได้สมการเส้นตรง ดังสมการที่ 1 คือ พื้นที่ชายฝั่งสมิหลา 2561 = 1,287.29 (จ านวนเดือน) + 1,083,919.23 ตร.ม. 
หรือชายฝั่งสมิหลามีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 1,287.29 ตร.ม./เดือน (มีอัตราการทับถม 5.68 ม./ปี) 
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หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 

หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 

หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 

หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาจากการแปล         ภาพที่ 4 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเดือนกุมภาพันธ ์
      ภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2553            ที่มีพ้ืนท่ีที่น้อยท่ีสุดในปี พ.ศ.2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเดือนกันยายน   ภาพที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเดือนกุมภาพันธ์ที่มีพ้ืนท่ีน้อย 
      ที่มีพ้ืนท่ีที่มากท่ีสุดในปี พ.ศ.2561        ที่สุดและเดือนกันยายนที่มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในปี พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งสมิหลากับเวลาในปี พ.ศ.2561 

 จากสมการเส้นตรงการเพิ่มขึ้นของชายฝั่งสมิหลาข้างต้น (สมการที่ 1) น ามาค านวณพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาใน
อีก 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ.2566 (ตารางที่ 2) ชายฝั่งสมิหลาในปี พ.ศ.2566 จะมีพื้นที่หาดประมาณ 
1,176,604.11 ตร.ม. หรือมีพื้นท่ีหาดเพิ่มขึ้นอีก 84,317.49 ตร.ม. จากพ้ืนท่ีชายฝั่งสมิหลาเฉลี่ยทั้งปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีพื้นท่ี 1,092,286.62 ตร.ม. 

ตารางที่ 2 ผลการค านวณพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาอีก 5 ปี 

ปีที ่ ปี พ.ศ. 
พ้ืนที่ชายฝ่ังสมิหลา (ตารางเมตร) 

จากสมการที่ 1 เพ่ิมขึ้นจากพื้นที่เฉลี่ย 1 ปี 

0 2561 1,099,366.71 7,080.09 
1 2562 1,114,814.19 22,527.57 
2 2563 1,130,261.67 37,975.05 
3 2564 1,145,709.15 53,422.53 
4 2565 1,161,156.63 68,870.01 
5 2566 1,176,604.11 84,317.49 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย 
 1. ชายฝั่งสมิหลามีความยาวประมาณ 2,720 ม. ในช่วงเวลาที่ศึกษา 1 ปี มีพื้นท่ีเฉลี่ย 1,092,286.62 ตร.ม. 
พื้นที่เปลี่ยนแปลงเกิดการทับถมเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาในปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีพื้นที่ 
963,343.51 ตร.ม. อยู่ 128,943.11 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 13.38 เปอร์เซ็นต์) หรือชายฝั่งสมิหลามีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 1,228.03 
ตร.ม.ต่อเดือน หรือมีอัตราการทับถม 5.42 ม./ป ี
 2. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาในช่วงเวลาที่ศึกษา 1 ปี พบว่าพื้นท่ีชายฝั่งสมิหลา 
มีอัตราการทับถมตามสมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งสมิหลา ปี พ.ศ.2561 = 1,287.29 (จ านวนเดือน) + 
1,083,919.23 ตร.ม. หรือพ้ืนท่ีชายฝั่งสมิหลาเพิ่มขึ้น 1,287.29 ตร.ม.ต่อเดือน หรือมีอัตราการทับถม 5.68 ม./ป ี
 3. จากแผนที่แสดงชายฝั่งสมิหลาในช่วงเวลาที่ศึกษา 1 ปี แสดงให้เห็นว่าการทับถมเกิดบริเวณชายฝั่งสมิ
หลาตอนบนและตอนกลางอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มากกว่าบริเวณตอนล่าง ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาตอนล่างเกิดการ
ทับถมน้อยมาก แต่เป็นบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ามาก (ในฤดูร้อนเกิดการทับ
ถมพื้นที่มาก ฤดูฝนเกิดการกัดเซาะพื้นท่ีรุนแรง) 
 4. หากชายฝั่งสมิหลาคงอัตราการทับถมตามสมการที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เฉลี่ย 1 ปี 
เท่ากับ 7,080.09 ตร.ม. อีก 5 ปี (ธันวาคม พ.ศ.2566) ชายฝั่งสมิหลาอาจมีพื้นที่ประมาณ 1,176,604.11 ตร.ม. 
ชายฝั่งสมิหลามีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีก 84,317.49 ตร.ม. 

 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผลการวิจัยพื้นที่ชายฝั่งสมิหลาเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทับถมอย่าง
ต่อเนื่องในอัตรา 5.68 ม./ปี ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของอดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ (2552) ที่มีการทับถม
ในอัตรา 7.53 ม./ปี ซึ่งมีอัตราทับถมลดลง แต่มีอัตราการทับถมที่เพิ่มสูงกว่าผลการศึกษาของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (2561) กับ นัจมี เลเด็น และคณะ (2560) ที่มีอัตรา
การทับถมที่เท่ากัน คือ 2.60 ม./ปี ซึ่งต่างกันอยู่ 3.08 ม./ปี การที่ชายฝั่งสมิหลามีการทับถมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น เป็นผลจากอิทธิพลของเขื่อนปากร่องน้ าทะเลสาบสงขลากั้นการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายขนานชายฝั่ง
และยังคงส่งผล และเนื่องจากอิทธิพลและความรุนแรงของคลื่นลมมรสุมประจ าปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ชายฝั่งสมิ
หลาโดยตรง 

 ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งสมิหลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล และขยายพื้นที่ศึกษาเพิ่มออกไปยังพื้นที่หาดที่ตั้งอยู่ในบริเวณข้างเคียง เช่น ชายฝั่งชลาทัศน์ (อยู่ทาง
ทิศใต้ของชายฝั่งสมิหลา) หรือ ชายฝั่งหาดทรายแก้ว (อยู่ทางทิศเหนือของชายฝั่งสมิหลา) เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งสมิหลามีผลต่อหาดดังกล่าวด้วยหรือไม่ และมีผลอย่างไร 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี ให้ค าปรึกษาค าแนะน าต่าง ๆ ในการท าวิจัย และขอขอบคุณคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีช่วยผลักดันโครงงานวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และสนับสนุนด้านการศึกษารวมทั้งพี่ น้อง 

และญาติทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจในการท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก 

Application for Health Recording of Adolescent 

นายฮาฟิส บินสาแล๊ะ , นางสาวฮีดายะห์ บาแม , นางสาวยัสมี ลาเต๊ะ , อาจารย์แพรวศรี เดิมราช 

Hafis Binsalaeh  , Hidayah Bamae ,Yasmee Lateh , Preawsree Demrach 

บทคัดย่อ  

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการจดบันทึกข้อมูลพัฒนาการและการสร้างเสริม
สุขภาพของเด็กที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ปกครอง แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ได้ใช้บันทึก ติดตาม
ข้อมูลทางสุขภาพของเด็ก แต่เนื่องจากสมุดเป็นเอกสารที่ต้องตั้งใจพกพาไปด้วยอาจมีข้อจ ากัด เช่น เวลาลูกป่วย
บางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้น าสมุดมาด้วย บ้างประสบปัญหาสมุดฉีกขาด หรือสูญหาย  จึงท าให้ข้อมูลส าคัญเหล่านั้น
ตกหล่นหรือหายตามไปด้วย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
บันทึกสุขภาพเด็ก (2) เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก เพื่อใช้แทนระบบงานเดิมคือการจดบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูลของเด็ก ผู้พัฒนาจึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเดิม ออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันโดยใช้ AppServe ในการจัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมด้วย ionic framework ท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Android  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ประกอบด้วย สมัครสมาชิก ล็อกอินจัดการข้อมูลเด็ก 

จัดการข้อมูลพัฒนาการ การนัดและการฉีดวัคซีน 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าคุณภาพ

อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย = 3.53 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

มีค่าเฉลี่ย = 3.92 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันบันทึกสขุภาพเด็ก,สุขภาพเด็ก 

 

 
1 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกตรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*Corresponding author, E-mail: yasmee.las@yru.ac.th  

 

mailto:yasmee.las@yru.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
407 

 
 

Abstract 
The objectives of this study are 1)  to analyze, design, and develop the application for 

health recording of adolescent, 2)  to evaluate the quality of the application for health recording 

of adolescent, and 3) to evaluate the users’ satisfaction of the application for health recording of 

adolescent.  To replace the previous system which is to record in the mother and child health 

notebooks so that parents are able to know the information of their children, therefore, the 

developers has attempted to analyze the occurred problems. The developers have designed and 

developed the application by using AppServe for database management and the ionic framework 

on the Android operating system.  

The results showed that 1)  the application for health recording of adolescent consists of 

Register members, logging in, adolescent data management, manage development data, 

appointment, and vaccination. 2) The systematic quality assessment evaluated by experts is at the 

good level and at the average of 3.53 3) The results of satisfaction assessment are at the good level 

and at the average of 3.92 

Keywords: Application for health recording of adolescent, adolescent health 

บทน า 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัล 
ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551  นอกจากนี้ สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้าง
การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 
จ านวน แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ 
partnershipในฐานะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วย   ความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,2560) 
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สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการจดบันทึกข้อมูลพัฒนาการและการสร้างเสริม
สุขภาพของเด็กที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ปกครอง แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ได้ใช้บันทึก ติดตาม
ข้อมูลทางสุขภาพของเด็ก แต่เนื่องจากสมุดเป็นเอกสารที่ต้องตั้งใจพกพาไปด้วยอาจมีข้อจ ากัด เช่น เวลาลูกป่วย
บางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้น าสมุดมาด้วย บ้างประสบปัญหาสมุดฉีกขาด หรือสูญหาย  จึงท าให้ข้อมูลส าคัญเหล่านั้น
ตกหล่นหรือหายตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่า ในบางกรณีเด็กบางรายมีพัฒนาการช้ากว่าวัยอันควร หรือมีการ
เจริญเติบโตต่ ากว่าเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วน ผู้ปกครอง แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ก็จะขาดการเข้าถึงข้อมูล
ในการดูแลเด็กได้ เด็กเป็นวัยส าคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการ
ได้รับการก ากับดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมสนับสนุนให้เด็กมีภาวะสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการ
ที่สมวัยใน  ทุกด้าน พร้อมท่ีจะเรียนรู้และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
พกพาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากยิ่งข้ึน แอปพลิเคชันท่ีจะพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและช่วยในการประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างง่าย  เตือนนัดการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพ
และวัคซีนและมีค าแนะน าที่ง่ายต่อการเข้าใจจากแหล่งที่เช่ือถือได้ตามก าหนดการก ากับดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน พกพาข้อมูลไปได้ทุกที่ รองรับการใช้งานในวงกว้าง สามารถส ารอง
ข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่มาใส่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาการ
ใช้งานเพิ่มเติมผลักดันให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากข้ึน และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคต 
(ศิรินทิพย์ ผอมน้อย,2557) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดท า ซึ่งได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการดูข้อมูลสุขภาพของของลูกร่วมทั้ง
ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข  นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงความรู้เบื้องต้นที่น าไป
ปรับใช้ในการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมแก่ลูกในวัยนั้น อีก
ทั้งการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงให้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเลี้ยงลูกที่ครบถ้วนแต่การเลี้ยง
ลูกยังต้องอาศัยความรักความใกล้ชิดความเอาใจใส่และความต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อที่จะได้ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่
สมบูรณ์ทุกๆ ด้าน 

1. วัตถุประสงค์วิจัย  

1.1 เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
1.2 เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

2. ขอบเขตการวิจัย   
2.1 ผู้ปกครอง 

1)   สามารถ Login เข้าสู่ระบบ 

2) สามารถสมัครสมาชิก 
3) สามารถศึกษาข้อมูลเด็ก 
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4) สามารถดูโภชนาการเด็ก 
5) สามารถบันทึกข้อมูลเด็ก 
6) สามารถบันทึกก าหนดการฉีดวัคซีน 
7) สามารถตรวจสอบข้อมูลพัฒนาการของเด็ก 
8) สามารถตรวจสอบวันนัดของเด็ก 

2.2 เจ้าหน้าท่ี 

1) สามารถสมัครสมาชิกได้ 
2) สามารถจัดการข้อมูลเด็กได้ 
3) สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้ 

2.3 ผู้ดูแลระบบ 
1) สิทธ์ิการใช้งาน 
2) สามารถสมัครสมาชิกได้ 
3) สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้ 
4) สามารถจัดการข้อมูลเด็กได้ 
5) สามารถจัดการข้อมูลพัฒนาการของเด็ก 
6) สามารถจัดการบันทึกก าหนดการฉีดวัคซีน 
7) สามารถจัดการวันนัดหมาย 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

4.1 ช่วยในการประเมินและดูแลสขุภาพของเด็กไดส้ะดวกขึ้น 

4.2 ช่วยในการวางแผนการใช้ชีวิตและบันทึกกิจกรรมตา่งๆของเด็กได้ 

4.3 ได้ทราบถึงพัฒนาการของเด็กมากยิ่งข้ึน 

4.4 ท าให้เกิดความสะดวกสบายให้แก่มารดาของเด็ก 

4.5 เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน  

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาและก าหนดปัญหา 

   1.1 การศึกษา 

 ในการศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ผู้พัฒนาได้ศึกษาขั้นตอนการท างานของแอปพลิเค

ชันบันทกึสุขภาพเด็ก โดยศึกษาความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้งานและสะดวกในการ

ใช้งาน 
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จากปัญหาดังกล่าวสามารถอธิบายการท างานของระบบงานเดิม ได้ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1   Flowchart ระบบงานเดิม 

  1.2 ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 

  เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการท างานของระบบงานที่ต้องการพัฒนาท าให้ผู้วิจัย
ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ขอบข่ายงานและความสามารถในการท างานของระบบท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจะใช้ระบบงานมาน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้ น
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 Cause-and-Effect Diagram ของระบบงานเดิม 

2 การศึกษาความเป็นไปได้ 

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2548) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบงานไว้ดังนี้ 

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานและเจ้าของระบบ แต่ด้วย
ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ระบบที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ   จึงต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้และวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้และเจ้าของระบบ
ก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น  

  ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การพิจารณาถึงความเหมาะสมและการประเมินผล 
ประโยชน์เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการพัฒนาระบบขององค์กรในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพ
เด็ก ผู้พัฒนาได้ศึกษาความเป็นไปได้ใน ประเด็นต่างๆ 4 ประการดังต่อไปนี้ 

  2.1 ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค 
  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบได้แก่   Ionic 

,MySQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูงและปัจจุบันโทรศัพท์พ้ืนฐานและเครือข่าย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดจนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทั่วโลกมีการเช่ือมโยงกัน
อย่างทั่วถึง ดังนั้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคจึงเป็นไปได้สูง 

  2.2 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 
  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กในการปฏิบัติงานของระบบท างานง่ายขึ้น ไม่เกิด

ความซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้ระบบสามารถลดปัญหาของการใช้ระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
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ผู้ใช้งานในการศึกษาข้อมูลการดูแลเด็ก ดังนั้นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจึงเป็นไปได้สูงที่ระบบงานจะสร้าง
ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ 

  2.3 ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ซึ่งอาศัยระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
  2.4 ความเป็นไปได้เวลา 
 เป็นระบบงานที่มีขนาดเล็กใช้การพัฒนา จึงใช้เวลาน้อยในการพัฒนา โดยก าหนดเวลาไว้ในการ

พัฒนาระบบงานอยู่ที่ประมาณ 4 เดือนที่จะต้อง พัฒนาระบบงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ก าหนดเวลาไว้ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้สูงที่การพัฒนาระบบงานจะส าเร็จ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 
  เมื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ได้ศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาขั้นตอนการท างานของ
ระบบงานเดิมตลอดจน สภาพปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์ของระบบงานที่สร้างนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความสะดวกในการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
ขั้นตอนกระบวนการท างานดังต่อไปนี้ 
   3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่มีอยู่ ในระบบ
ประกอบด้วย กระบวนการท างาน (Processes) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data) และกลุ่มบุคคลที่มี อิทธิพลส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบ (Boundaries) ดังนี ้

1) กระบวนการท างาน (Processes) เป็นการแสดงขั้นตอนการท างานต่างๆภายในระบบงาน 
ประกอบด้วยกระบวนการท างานดังน้ี 

1.1) จัดการข้อมูลเด็ก 
1.2) จัดการข้อมูลสมาชิก 
1.3) จัดการข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
1.4) จัดการข้อมูลฉีดวัคซีน 
1.5) จัดการข้อมูลบันทึกฟัน 

2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data)  
2.1) ข้อมูลเด็ก   
2.2) ข้อมูลสมาชิก 
2.3) ข้อมูลวัคซีน 
2.4) ข้อมูลพัฒนาการ 
2.5) ข้อมูลโภชนาการ 
2.6) ข้อมูลฟัน 
2.7) ข้อมูลการนัด   
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3) กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ 
3.1) เจ้าหน้าท่ี 
3.2) ผู้ใช้งาน 
3.3) ผู้ดูแลระบบ 

4. ขั้นตอนการออกแบบระบบ 

ในการออกแบบระบบแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กโดยผู้ออกแบบได้ใช้เครื่องมือช่วยใน
การออกแบบได้แก่ Adobe XD และ Photoshop cc  เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้งาน
ได้ง่าย 

4.1 การออกแบบโปรแกรม 

 ในการออกแบบระบบผู้วิจัยได้มีการใช้แผนภาพการออกแบบหน้าจอในการช่วยแสดงให้เห็นถึงการ
ออกแบบหน้าจอของแต่ละหน้าจอท้ังหมด ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา หน้าจอ แอปพลิเคชันได้อย่างมีขั้นตอน  

 1) หน้าจอหลักหรือหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 4.1 หน้าจอเข้าสูร่ะบบของผู้ใช้ 

   2) หน้าจอการสมัครสมาชิก 

 
ภาพที่ 4.2 หน้าจอการสมัครสมาชิก 
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3) หน้าจอเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

 
ภาพที่ 4.3 หน้าจอหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

3) หน้าจอกรอกข้อมูลเด็ก 

 

ภาพที่ 4.4 หน้าจอกรอกข้อมูลเดก็ 

3) หน้าจอพัฒนาการ 

 
ภาพที่ 4.5 หน้าจอพัฒนาการ 
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5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
โปรแกรมผู้วิจัยใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาได้แก่ ฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP, HTML เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ี
สามารถน ามาใช้ได้ง่าย  เป็นโปรแกรมที่สามารถหาได้ง่ายติดตั้งง่าย 

5.1 การศึกษาเอกสาร 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งประกอบ ด้วย การศึกษาแผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) พจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) รูปแบบจอภาพที่ใช้บันทึกหรือแสดงข้อมูล (Screen Layouts) และรูปแบบรายงาน (Report 
Layouts) รวมทั้งเอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆท าให้ผู้ศึกษาพัฒนาระบบเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น 

5.2 การออกแบบโปรแกรม 
ในการออกแบบโปรแกรมผู้ศึกษาได้มีการใช้แผนภาพผังงานในการช่วยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานของ
โปรแกรมโดยรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีขั้นตอน และเป็นการเพิ่มความถูกต้องของ
ระบบงานใหม่อีกด้วย  

5.3 การเขียนโปรแกรม 
ในการพัฒนาโปรแกรม  ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งได้แก่  โปรแกรม  Visual Studio Code 

หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบ

ของ OpenSource จึงสามารถน ามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ท่ีต้องการความเป็นมืออาชีพ 

1) หน้าจอหน้าเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ใช้งาน 

 

 ภาพที่ 4.46 หน้าเข้าสู่ระบบส าหรับผู้ใช้งาน 

 

 

 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2) หน้าจอสมัครสมาชิก 

 

                    ภาพที่ 4.47 หน้าสมัครสมาชิก 

3) หน้าจอเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

 

ภาพที่ 4.48 หน้าจอเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

4) หน้าจอบันทึกขอมูลเด็ก 

             

ภาพที่ 4.50 หน้าจอกรอกข้อมูลเด็ก 
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5) หน้าจอพัฒนาการ 

          

ภาพที่ 4.51 หน้าจอพัฒนาการ 

6. ขั้นตอนการทดสอบ    

ในการทดสอบแอปพลเิคชันผู้พัฒนาได้ทดสอบผ่าน Web Browser และโปรแกรม ionic Dev 

โดยใช้ค้าสั่ง ionic serve เหตผุลที่ใช้หลักการนี้ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบเนื่องจากสั่งครั้งเดียว

สามารถทดสอบได้ทั้ง บนโทรศัพท์มือถือและ Web Browser 

7. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการประเมิน

คุณภาพไว้ดังน้ี 

7.1 ขอบเขตของการประเมินจะท าการประเมินระบบ 2 ด้าน ด้วยกันคือ 

1) กระบวนการท างาน 

2) การใช้บริการระบบงาน 

7.2 วิธีการประเมิน จะด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) ให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบเป็นผู้ประเมิน พร้อมแสดงความคิดเห็น 

2) น าผลการประเมินค านวณหาค่าทางสถิติ 

3) การให้ระดับคะแนนในการพิจารณาคุณภาพของระบบสารสนเทศ ในการ 

พิจารณาระดับคุณภาพการประเมินทั้ง 2 ด้านใช้เกณฑ์ดังท่ีกล่าวถึงในบทที่ 2 

             7.3  การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 

เป็น การประเมินคุณภาพด้านกระบวนการท างานของระบบงาน ข้ันตอนท่ี 2 เป็นการประเมินคุณภาพ  ด้านการใช้

บริการระบบงาน และขั้นตอนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  ซึ่งมี ทั้งหมด 2 ชุด โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
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ชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ            

ชุดที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของระบบโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้ระบบ ในการพิจารณาระดับคุณภาพการ

ประเมินท้ัง 2 ด้านใช้เกณฑ์ดังท่ีกล่าวถึงในบทที่ 2 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและ

กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (SystemDevelopment Life Cycle: SDLC) ตั้งแต่การศึกษารูปแบบการ

ด าเนินงานของระบบเดิมศึกษาปัญหาและความต้องการทั้งผู้ใช้ระบบและผู้พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และการ

ออกแบบระบบ การด าเนินการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบ การติดตั้งเพื่อทดลองการใช้งานจริงและการ

ติดตามผลการท างานของระบบภายหลังจากเริ่มมีการใช้งานอีกทั้งมีการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 

จนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสามารถน าเสนอข้อมูลได้จากการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 

 1. สรุปผลการศึกษา 

 2. อภิปรายผลการศึกษา 

 3. ข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

การจัดท าแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก โดยน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างานส าหรับโปรแกรมที่ใช้ใน

การพัฒนาระบบคือ MySQL, ภาษา PHP, XAMPP โปรแกรม ionic ซึ่งแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ตาม

วัตถปุระสงค์3 ข้อ (1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเดิมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบงานใหม่ เป็นการอ านวย

ความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ ในการพัฒนาครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม ionic เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบ

จัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลเด็กได้ สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถ

สมัครสมาชิก สามารถศึกษาข้อมูลเด็ก สามารถกรอกข้อมูลสมาชิก สามารถตรวจสอบโภชนาการเด็ก สามารถบันทึก

ข้อมูลเด็ก สามารถบันทึกก าหนดการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบข้อมูลพัฒนาการของเด็ก สามารถตรวจสอบวันนัด

ตรวจสุขภาพของเด็ก และสามารถได้รับการแจ้งเตือน (2) เพื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบันทึก

สุขภาพเด็กผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กในระดับ ดี 

มีค่าเท่ากับ 3.53  (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็กผลจากการประเมิน

คุณความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ ดี มีค่าเท่ากับ 3.92 
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2. อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการริเริ่มจาการศึกษาข้อมูลต่างๆและท าการออกแบบและพัฒนาจัดท าแอปพลิเค

ชันบันทึกสุขภาพเด็กสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อาจเนื่องมาจากความประสบผลส าเร็จทางด้านการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบที่สามารถท าได้ดีและจากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่ง

ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบงานใหม่สามารถช่วยในการตอบโจทย์ และการ

แสดงผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระบบได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเด็กให้กับผู้ใช้งาน 

3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพเด็ก ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในตอนน้ี

และความต้องการใช้ระบบในอนาคตสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ระบบยังท างานได้ไม่สมบูรณ์ รอการปรับแก้ 

3.2 การออกแบบตัวอักษรกับพ้ืนหลังกลมกลืนกันเกินไป ท าให้อ่านยาก 

3.3 การออกแบบควรใช้ข้อความที่อ่านง่าย ชัดเจน 
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ระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  

Application of QR Code in Nakhon Si Thammarat City Museum System 

อวยพร  ชูแก้ว¹*, โสภี  แก้วชะฎา², กนกพิชญ,์ ขาวปลอด³, ณิชกรณ์ มีลาภ4 

Auyporn  Chukaew¹*, Sopee Kaewchada², Kanokpit  Khaoplod³, Nitchakorn  Meelap4 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราช  2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ในการพัฒนาใช้แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ Unified Process น าเสนอเป็นโมเดลประกอบด้วย Use Case Model, Sequence Diagram, Class 

Diagram, Activity Diagram  การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบได้แบ่งผู้ใช้งาน

ระบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ ผลการทดลองระบบ พบว่า การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด

ในพิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราชสามารถรองรับการใช้งานได้จริง ครอบคลุมขอบเขตการพัฒนาและสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็ปไซต์จ านวน 3 คน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  2)ผลการประเมิน

ความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้งาน จ านวน 50 คน มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.42  

ค าส าคัญ:  การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด  พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 
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Abstracts 

This paper aims to 1)  Develop the application system of QR Code technology in Nakhon 

Si Thammarat museum and 2) study the satisfaction  an application system of QR Code technology  

in Nakhon Si Thammarat city museum.  In the development, use guidelines for the analysis and 

design of object- oriented systems( unified process ,sequence diagram ,class diagram, activity 

diagram) .  Data collection from staff.  The results of the research showed that1)  The system  are 

divided into three user groups, general users, staff, and system administrators.  The results found 

that the application of QR codes work efficiently, accordance with the stated objective the 

systematic.  The results of the system performance evaluation by 3 web experts are satisfied  at 

very  high level(  mean=  4.62) .  2)  The users satisfaction level of the system was also  high level 

(mean= 4.42).  

Keywords: application QR Code, Nakhon Si Thammarat Museum 

บทน า 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้น  

ในชีวิตประจ าวันของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น

ความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการบริโภคข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที QR-Code  

นั้นจัดได้ว่าเป็น ระบบบาร์โค้ดที่มีการตอบสนองที่ รวดเร็ว ซึ่งมาจากความตั้งใจของผู้คิดค้นที่จะให้บาร์โค้ดสองมิติ

สามารถได้รับการอ่านอย่างรวดเร็ว ตัวสัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเรื่อง

ธรรมดา ในประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว (อนุชา ชีช้าง, 2559) 

         คิวอาร์โค๊ดเป็นรหัสสามารถเก็บข้อมูลได้ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขาวด านิยมใช้ในการเก็บข้อมูลสินค้า เช่น 

ช่ือสิ นค้ า  ร าคาสิ นค้ า  เบอร์ โทรศัพท์  และ ช่ือ เ ว็ป ไซต์  ฯลฯ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นการผสมผสานที่ ล งตั ว  

ของเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีโทรศัพท์ประเภท สมาร์ทโฟน และสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างลงตัวและมีความสะดวกต่อการเรียนรู้ 

ที่ข้อมูลมากมายถูกรวบรวมไว้บนฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต (สุรีย์ ฟูนิลกุล. (2551) 

         การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของคนส่วนใหญ่ การเดินชมสิ่งของที่น ามาจัดแสดงไปพร้อมกับการหยุดอ่านป้าย

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ หากต้องการทราบข้อมูลสิ่งของที่จัดแสดงในด้านคุณค่า ทางศิลปะที่ลึกซึ้งหรือต านานสนุกๆ

เกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ คงต้องอาศัยการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่างหากหรือขอฟังการบรรยาย

จากเจ้าหน้าท่ีน าชมของทางพิพิธภัณฑ์แต่นับจากการพัฒนาก้าวหน้าท่ีไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การติดต่อ
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แลกเปลี่ยนข่าวสารกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นสิ่ งที่แทบจะขาดเสียไม่ได้ใน 

การใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้องค์กรบริษัทหรือหน่วยงานให้ความส าคัญแก่สื่อมัลติมีเดียมากขึ้น                               

         จากความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยังไม่มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานอย่างชัดเจนผู้เข้า

เยี่ยมชมต้องท าการซักถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพื่ออธิบายเพิ่มเติม จากเหตุดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชจึงน าเทคโนโลยี QR Code  

มาประยุกต์ใช้ในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถทราบรายละเอียด

ของผลงานที่จัดแสดงในรูปแบบของมัลติมีเดียผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงข้อมูลของ

ผลงานท่ีจัดแสดงได้มากขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

    ขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้นจะต้องมีการด าเนินการการ

พัฒนาท่ีเป็นขั้นตอนการพัฒนาของ UML เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ดังน้ี 

    1. Inception ประกอบด้วยการออกแบบระบบที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการ

ออกแบบระบบสารสนเทศ QR Code โดยการศึกษาระบบงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องศึกษาลักษณะของระบบงาน 

ก าหนดขอบเขตของปัญหาเพื่อที่จะหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดในการด าเนินงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการ

สร้างระบบใหม่ รวมไปถึงมีการก าหนดความต้องการระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้งาน  

        1.1 แผนภาพ Use Case ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในพิพิธภณัฑ์เมืองนครศรธีรรมราช ได้

แบ่งกิจกรรมที่เกดิขึ้นในระบบ ออกเป็น 7 กิจกรรมหลัก เยื่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เข้าสู่ระบบ จัดการผลงาน จัดการ

อาคาร จัดการเจ้าที่ รายงาน ข่าวประชาสมัพันธ์ ประกอบด้วย ผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแล ดังภาพ 1 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 Use Case Diagram 
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           1.2 แผนภาพ Sequence Diagram เป็นภาพที่น ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแผนภาพ Use Case 

Diagram มาอธิบายขั้นตอนกี่ท างานตามล าดับที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นล าดับเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละ

ขั้นตอนอย่างชันเจน ดังภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Sequence Diagram เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์

2. Elaboration ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าวิจัย 

โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่จะน าไปพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 

ส าหรับในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ผู้วิจัยจะน าเสนอกระบวนการท างานซึ่งประกอบด้วย

แผนภาพ Class Diagram ที่ใช้แสดงคลาสและความสัมพันธ์ต่างๆ ของคลาส 

        2.1 แผนภาพ Class เมื่อน าปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ผลจากการ

วิเคราะห์ได้คลาสระดับความคิด จ านวน 6 คลาส ประกอบด้วย  Boundary Class จ านวน 7 คลาส Control Class 

จ านวน 7 คลาส และ Entity Class จ านวน 6 คลาส เมื่อน า Entity Class มาออกแบบระบบ ฐานข้อมูล สามารถ

น าเสนอได้ดัง Class Diagram  ดังภาพ 3 
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ภาพที่ 3 Class Diagram 

2.2 แผนภาพ Activity Diagram เป็นแผนถาพที่มีลักษณะคล้ายผังงานแสดงขั้นตอนการท างานของ

กิจกรรม ที่สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆ โดยประกอบด้วยสถานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน สามารถเลือก

ท ากิจกรรมต่างๆ ได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก Activity Diagram  ดังภาพ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 Activity Diagram   
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3. Construction ประกอบด้วยการพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ 

                3.1 การพัฒนาระบบ น าเสนอการท างานของระบบด้วยสถาปัตยกรรมของระบบน าเสนอการท างาน 

โดยใช้ Deployment Model เป็นแผนภาพที่แสดงสถาปัตยกรรมของฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ในระบบ ตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม PHP ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล 

MySQL 

    3.2 การทดสอบระบบ ผู้วิจัยท าการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองขึ้นมา  

เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบ โดยการใช้ Test Model ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการท างานของยูสเคส 

ทดสอบการท างานของซอฟต์แวร์ในระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ และท าการทดสอบอีกครั้ง เพื่อ

หาข้อผิดพลาดของระบบ แล้วท าการแก้ไข จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านเว็บไซต์จ านวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบ และท าการแก้ไข 

4. Transition ประกอบด้วยการน าระบบไปทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 30 คน ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

                  4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อย

ละ (Percentage) 

      4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ก าหนดค่าน้ าหนัก

ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) ในการหาใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) วิธีการหาค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ก าหนดทศนิยม 2 ต าแหน่ง และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ย  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  มีลักษณะการท างาน

ของไพล์โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งาน ส่วนของเจ้าหน้าท่ี และส่วนของผู้ดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       1.1 ส่วนของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย หน้าหลัก ผลงาน และติชมพิพิธภัณฑ์ ดังภาพ 5-7 
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ภาพที่ 5 หน้าหลัก 

           จากภาพ 5  เป็นส่วนที่อยู่หน้าแรกของระบบ ประกอบด้วยเมนูต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน 

ประกอบด้วย หน้าหลัก อาคารพิพิธภัณฑ์ ผลงาน เจ้าหน้าท่ี ติชมพิพิธภัณฑ์ และการเข้าสู่ระบบ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าแสดงผลงานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บแลต็ 

           จากภาพ 6  เป็นส่วนท่ีผู้ใช้สแกนคิวอาร์โค้ดของผลงานท่ีต้องจะปรากฎหน้าต่างของข้อมูลต่างๆของผลงาน

บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต 
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ภาพที่ 7 แสดงผลลัพธ์ของระบบสว่นการแสดงความคิดเห็นผลลัพธ์ของระบบ 

                จากภาพ 7 ผู้ใช้บริการสามารถติชมพิพิธภัณฑ์ได้โดยกดเมนูติชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อท าให้เจ้าหน้าที่ได้

ทราบถึงข้อติชมต่างๆ      

1.2 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ หน้าเมนู การจัดการผลงาน และพิมพ์ 

คิวอาร์โค้ด ดังภาพ 8-11 

 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าแรกท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบ 

   จากภาพ 8 เป็นส่วนเริ่มต้นของการใช้เข้างานระบบ ประกอบด้วย แถบเมนูด้านข้างส าหรับกดเพื่อดูว่า

มีเมนูการท างานอะไรบ้าง  

 

 

 

 

ภาพที่ 9  หน้าเมนูของเจ้าหน้าท่ี 
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จากภาพ 9 เป็นรายการเมนูส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่ให้กระบวนการต่างการใช้งานบนระบบ แบ่ง

เมนูเป็น 5 รายการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 หน้ารายการจดัการผลงาน 

จากภาพ 10 หน้ารายการผลงานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ได้ท าการเพิ่มข้อมูลแล้ว มีการเพิ่ม ลบ  แก้ไข ข้อมูล

ของผลงานในหน้ารายการจัดการผลงานนี้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 พิมพ์คิวอาร์โค้ด 

จากภาพ 11 หน้าการพิมพ์คิวอาร์โค้ดที่จะน าคิวอาร์โค้ดไปติดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สแกนดูข้อมูล 

                1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย หน้าเมนูของผู้ดูแลระบบ และหน้าเพิ่มเมนูของเจ้าหน้าที่ ดัง

ภาพ 12-13 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 12 หน้าเมนูของผู้ดูแลระบบ 
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จากภาพ 12 เป็นรายการเมนูส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบท่ีท าให้กระบวนการต่างการใช้งานบนระบบ 

แบ่งเมนูเป็น  2 รายการ 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 หน้าเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ ประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบการประยุกต์ใช้คิว

อาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) 

ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด , คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 

4.50 ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก , คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจ 3 

หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.51 -  2.50 ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ

น้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. 

2553) 

    2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้นด้วยการ 
สร้างข้อมูลขึ้นมา เพื่อทดสอบการท างานของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ ท าการทดสอบ
ระบบทั้งหมด และน าระบบไปประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชียวชาญด้านเว็บไซต์ จ านวน 3 คน และท า
การปรับปรุง และแก้ไขตามค าแนะน า 
ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ 

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์ 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การออกแบบและการจัดรูปแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความสวยงามของข้อความและภาพส่ือได้ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ประสิทธิภาพการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 
5. ความปลอดภัยต่อการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 
6. การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันเพื่อศึกษาได้อย่างเหมาสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
7. ประโยชน์และการน าไปใช้ 4.33 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.62 0.45 มากที่สุด 
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จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม (�̅�=4.62, 

S.D.=0.45) ซึ่งอยู่ในระดับ ดีที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่า การออกแบบและการจัดรูปแบบ และความสวยงามของ

ข้อความและภาพสื่อได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (5.00) และประสิทธิภาพการใช้งาน ความปลอดภัยต่อการใช้งาน 

และประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (4.33)  

     2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน การทดสอบความพึ่งพอใจของผู้ใช้งาน ได้ทดสอบโดย

ให้ผู้ใช้งานจริงจ านวน 50 คน โดยผลการทดสอบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน 

ประเด็นการประเมินความพ่ึงพอใจ x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. สีของระบบดูเรียบงาย สบายตา 4.76 0.43 มากที่สุด 

2. การจัดว่างปุ่มรูปภาพ ชัดเจน สบายตา 4.76 0.43 มากที่สุด 
3. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.24 0.43 มาก 
4. ความถูกต้องในระบบ 4.74 0.44 มากที่สุด 
5. การใช้งานรวดเร็ว 4.52 0.50 มากที่สุด 
6. การเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้าถึง QR Code 4.50 0.51 มาก 
7. ระบบป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล 4.50 0.51 มาก 
8. ระบบสามารถประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4.00 0.73 มาก 
9. QR Code ได้จากระบบสามารถสแกนด้วยสมาร์ทโฟน 4.24 0.43 มาก 
10. ระบบมีความยืดหยุ่นในการแสกน QR Code 3.98 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.42 0.59 มาก 

จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านเว็บไซต์ระบบ จ านวน 50 คน มีค่าเฉลี่ย

ภาพรวม (x=̅4.42, S.D.=0.59)  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาพบว่า สีของระบบดูเรียบงาย สบายตา และการจัด

วางปุ่มรูปภาพ ชัดเจน สบายตา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.76) และระบบมีความยืดหยุ่นในการแสกน QR Code มี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (3.98) 

 สรุประบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชมีระบบและการท างาน 

ประกอบด้วย จัดการผลงาน จัดการเจ้าหน้าที่ จัดการอาคาร จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูล สามารถ

แก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ สะดวก รวดเร็ว มีการตรวจสอบก่อนน าไปติดที่พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้แสดงผล

ถูกต้องตรงกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ระบบสารสนเทศพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชโดยการใช้ QR Code เป็นระบบที่

ให้บริการด้านการเรียนรู้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความต้องการใช้บริการ ระบบารสนเทศพิพิธภัณฑ์

เมืองนครศรีธรรมราชโดยการใช้ QR Code มีผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ในการจัดการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดการ
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ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช และพิมพ์ QR Code ท าให้ตอบสนองการท างานในรูปแบบใหม่ มีความ

รวดเร็ว และมีความถูกต้องและแม่นย า สร้างความมั่นใจในการใช้งานเน้นความทันสมัย ผลประเมินแสดงให้เห็นว่า 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญด้านเว็บไซต์ที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.67) และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) จาก

การประเมินผลสรุปได้ว่าระบบที่มีการพัฒนาสามารถน าไปสู่ผู้ใช้ในรูปแบบของ Web Application เพื่อให้สามารถ

สืบค้นข้อมูลตามที่ความต้องการได้อย่างแท้จริงและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ   
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การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน วี เวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต 

DEVELOPMENT OF ONLINE PRE-WEDDING SYSTEM: A CASE STUDY OF WE WEDDING STUDIO PHUKET 

กฤติพงศ์ จันทคาม1 , ภัณฑริา ไพสาล1ี , อาทิตยา อินสุวรรณ1์ , วัชราวดี นิรุติธรรมธรา2 

Krittipong Jantakam1, Pantira Paisalee1, Atitaya Insuwan1 , Watcharawadee Nirutithumthara 2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการระบบของธุรกิจร้านเวดดิ้งออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการของธุรกิจร้านพรีเวดดิ้ง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
การจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้ง โดยได้ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Cycle : 
SDLC)  โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เช่ียวชาญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านคาวมง่ายต่อการใช้เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านการประสาสัมพันธ์ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านขนาดรูปแบบตัวอักษร มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด จากการประเมินความพึงพอใจ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ,ระบบออนไลน์,ระบบการจัดการธุรกิจ 

Abstract 
The purpose of this research was to study and analyze the demand of pre-wedding online 

management system 1.) For creating and developing the pre-wedding online management system 

2.) for studying of user satisfaction for the system by using software development cycles (SDLC). 

There is the research instrument is data analysis questionnaire descriptive statistic. The data was 

to clarify percent, mean and standard deviation. The result showed experts satisfaction evaluation 

of data safety is at 4.33 as a maximum and the correction of process is at 4.47 maximum. The 

users approach satisfaction is at 4.80 as a maximum. The public relations at 4.55 as high level and 

the  k ind  o f  le t te rs  a re  a t  4.45  a s  a  max imum f rom sat i s f ac t ion  eva luat ion. 
Keywords: System Development, Online System, Business Management System 
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บทน า 
“การแต่งงาน เป็นพิธีการซึ่งบุคคลสองคนประกาศจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีการเชิญผู้ใหญ่มาเป็นพยานของ

ความรักของคนสองคน ประเพณีและจารีตประเพณีการแต่งงานนั้นแตกต่างกันมากตามวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ 
ศาสนา สิ่งที่ส าคัญคู่แต่งงานมักสวม ชุดแต่งงาน ตามประเพณีของประเทศของตนเอง ชุดแต่งงานส่วนใหญ่จะนิยม
ใช้เป็นสีขาวเพราะ สีขาวนั้นก าเนิดมากจากแนวคิดที่ว่าสีขาวแทนความรักที่บริสุทธิ์ และบ่งบอกว่าเป็นเจ้าสาวที่
หัวใจงดงาม” (Chormang, 2015) 

พรีเวดดิ้ง (Pre Wedding) คือการถ่ายภาพของคน 2 คนท่ีตกลงและวางแผนแต่งงานกัน เป็นการเก็บภาพ
สวยก่อนวันแต่งงาน ภาพถ่ายนั้นจะแสดงถึงความสุขของคู่รักในอริยาบทต่าง ๆ ท้ังแบบจัดถ่ายแบบแฟช่ัน และ ที
เผลอ ภาพถ่ายพรีเวดดิ้งจะแตกต่างจากภาพถ่ายท่ีปกติคู่รักถ่ายกันเล่นเวลาไปเที่ยวหรืออยู่ด้วยกัน การได้ถ่ายภาพพ
รีเวดดิ้งเป็นกิจกรรมครั้งเดียวในชีวิตที่คู่รักได้เลือกชุดที่สวยหล่อ เครื่องประดับ แต่งหน้าท าผม เพื่อเก็บภาพแห่ง
ความทรงจ าของทั้งคู่ ภาพท่ีได้มานั้นจะหอมหวาน เต็มไปด้วยความรักและภาพเหล่านี้ยังสามารถน ามาใช้ตกแต่งใน
วันงานแต่งงานได้อีกด้วย ภาพถ่าย Pre Wedding จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะบ่งบอกถึงความพร้อมของความรัก ที่
คนสองคนมีต่อกันและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  แต่ยังมีจุดด้อยของร้านพรีเวดดิ้งในสมัยก่อนยัง
ไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแบบออนไลน์ยังมีการพัฒนาเป็นแบบออฟไลน์อยู่โดยการที่ลูกค้าต้องเข้าไปจองคิวถ่ายพรีเว
ดดิ้งหรือท าการเช่าชุดต่าง ๆ กับทางร้านจึงอาจจะท าให้ลูกค้าบางท่านเสียเวลาและเสียสิทธิ์ในการจองแพ็คเกจใน
วันและเวลาต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันร้านพรีเวดดิ้งได้มีการพัฒนาเป็นแบบออนไลน์โดยการที่ให้ลูกค้าสามารถจองคิว
ผ่านเว็บไซต์ในสื่อออนไลน์และยังช่วยเพิ่มสะดวกสบายรวดเร็วต่อลูกค้า 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มช่องทางการจองแพ็คเกจและชุดแต่งงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยเว็บไซต์จะมีความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางผู้พัฒนาจึงได้จัดท าเว็บไซต์
บนคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า, ประวัติการช าระเงินของลูกค้า เป็นต้น 
โดยข้อมูลจะไม่สามารถสูญหายได้ซึ่งจะท าให้ร้านพรีเวดดิ้งเป็นท่ีน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า สร้างความสะดวกแก่ลูกค้า และ
ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการของธุรกิจร้านพรีเวดดิ้ง 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้ง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้านWe Wedding 

Studio Phuket มีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. คุณภาพของซอฟแวร์ 
ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล (2558) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพของซอฟต์แวร์ว่า เป็นนผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่องค์กรส่งมอบแก่ลูกค้ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับข้อก าหนดและสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ตกลงกัน การ
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ที่ซอฟต์แวร์มีคุณลักษณะถูกต้อง เช่ือถือได้ ใช้งานง่าย บ ารุงรักษาง่าย เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ประยุกต์กับงานอื่น ๆ 
ได้ 

การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
การจัดการคุณภาพของซอฟแวร์ (Software Quality Management) คือ การระบุวิธีการก าหนด

คุณลักษณะของซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ วิธีการวัดคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ โดยมี
ต้นทุนของคุณภาพ ประกอบไปด้วย 

1. ต้นทุนการป้องกัน (Prevention Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องในการ
ควบคุมคุณภาพ 

2. ต้นทุนในการประเมิน (Appraisal Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบ หรือวัดเพื่อประเมิน
คุณภาพซอฟแวร์ 

3. ต้นทุนของความผิดพลาดภายใน ( Internal Failure Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดพลาด
ทางการผลิต 

4. ต้นทุนของความผิดพลาดภายนอก (External Failure Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด
หลังส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เช่น บริการหลังการขาย 

2. ทฤษฎีความพึงพอใจ 
สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษารวบรวมและสรุปของมีดังนี้ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตลุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 

2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สนอง ความต้องการของบุคคล 
4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม 

อันจะท าให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกัน เป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคม
หรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นุชนันท์ สมสุข (2558) พบว่าลูกค้าส่วน มากนิยมมาร้านเช่าชุดในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. นอกจากนี้

การหาข้อมูลร้านเช่าชุดแต่งงานจากเว็บไซต์ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเพื่อน เมื่อพิจารณาใน

ช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นเวลาช่วงหลังเลิกงาน มีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการ

บริการอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านอื่นได้ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการเช่าชุดและ

เครื่องประดับในการเลือกและสั่งจองชุดพร้อมทั้งเครื่องประดับได้ตลอดเวลา การพัฒนาการให้บริการแบบแบบ

ออนไลน์ จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี 
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สุธินี ภัทรปัญญาภรณ์ (2557) วิจัยเรื่อง แผนธุรกิจเช่าชุดไทย ชุดแต่งงาน เดรส พบว่าการเข้าร่วมอาเซียน

จะส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านแรงงาน รวมถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียใน

ปัจจุบันที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมชุดผ่านโลกออนไลน์ล่วงหน้า โดยที่ไม่ต้องดูผ่านหน้าร้าน ก่อนเดินทาง

มายังไทย ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ผู้ประกอบการการขาดประสบการณ์

ความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่เสถียรอาจท าให้เกิดอุปสรรค

เพิ่มขึ้น สภาพการแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับต่ า คู่แข่งขันหลักท่ีส าคัญ คือ ร้านสตูดิโอท่ัวไปท้ังในและนอกสถานท่ี 

ต าแหน่งของเป็นอยู่ ในช่วงเริ่มต้น ข้อได้เปรียบคือ ได้สัมผัสรู้ถึงบรรยากาศแบบไทยในสถานที่จริง ข้อเสียเปรียบ

ทางการแข่งขัน คือ เป็นธุรกิจใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่มีช่ือเสียง กลยุทธ์อยู่เมืองไทยต้องใส่ชุดไทยเป้นการ

ก าหนดกลยุทธ์ควบคู่กับแหล่งท่องเที่ยว 

Krishnan  (2017) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อธีม (Theme) ของแพคเกจในงานแต่งงานของตลาดในเมืองโอ๊ค

แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าคู่แต่งงานส่วนมากมักพอใจในรูปแบบหรือธีมที่เป็นแบบแผน ในขณะที่ผู้จัดการจัด

งานที่คู่แต่งงารต้องการแต่จคิดถึงว่าตนเองมีการให้บริการใดบ้าง ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้จัดงานได้น าความ

ต้องการของคู่แต่งงานไปปรับปรุงการด าเนินการให้บริการเพิ่มขึ้น 

สรุปได้ว่าการน าระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านพรีเวดดิ้งท าให้เกิดการท างานที่เป็น

ระบบมากขึ้น จากการที่น างานวิจัยต่าง ๆ มาศึกษา ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านของเวลา หรือการ

ได้รับการบริการที่ยังไม่ทั่วถึง จึงมีการจัดท าเว็บไซต์ระบบการจัดการร้านพรีเวดดิ้งขึ้นมา โดยจะมีส่วนช่วยให้ระบบ

การจัดการของร้านเป็นไปตามระบบแบบแผน เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้งานท่ีเป็นลูกค้าท่ีสามารถท าการเลือกดู

สินค้า ข้อเสนอแพ็คเกจต่าง ๆ หรือท าการจอง อีกทั้งทางแอดมินก็นสามารถจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ภายในเว็บไซต์ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน We 

Wedding Studio Phuket โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

 1.พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 

  2.เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือภาษาพีเอชพี (PHP Hypertext Processor) และ

โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) 

  3.ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 25 คน โดย

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมิน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวัดระดับความส าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์

การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส าคัญดังนี้ 
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 คะแนนเฉลีย่    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   มากที่สดุ 

 คะแนนเฉลีย่    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   มาก 

 คะแนนเฉลีย่    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   ปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   น้อย 

 คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   น้อยที่สุด 

  4. วิเคราะห์และสรุปผล 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการกิจร้านธุรพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษา:ร้าน วี เวดดิ้ง สตูดิโอ 
ภูเก็ต โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาจนกระทั่งพัฒนาโปรแกรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 
7 ข้ันตอน ดังนี ้

1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านพรีเวดดิ้ง พบว่าเมื่อเวลาลูกค้าต้องการจะจองคิวถ่ายพรีเวดดิ้ง

และเช่าชุด ลูกค้าจะมีการโทรหาเจ้าของร้านหรือเข้าไปที่ร้านเพื่อที่จะท าการจองคิวถ่ายพรีเวดดิ้ง และจองชุด 
เนื่องจากทางร้านยังมีการใช้สมุดจดในการบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค านวณเงินการจองคิวงานต่าง ๆ ของลูกค้า
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จึงอาจจะท าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันสมัย และระบบการท างานที่ไม่ครอบคลุมใน
การจองของลูกค้าได้และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการค านวณเงินของลูกค้าได้เช่นกัน 

1.1 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้านพรีเวดดิ้ง ทราบว่า ทางเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งมีปัญหา

เกี่ยวกับความล่าช้าของระบบการใช้สมุดจดบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค านวณเงินการจองคิวของลูกค้า ดังนั้น
เจ้าของร้านจึงมีความต้องการระบบการจองออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคิววันและเวลาถ่ายรวมถึงการเช่าชุด
ต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ และสามารถจัดการการจองคิววันถ่ายได้เพื่อให้ได้ทันตามความต้องการของเจ้าของร้านพรีเวดดิ้ง 

2. การวิเคราะห์ (Analysis) 
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพื่อน าไปสู่การออกแบบฟังก์ช่ันงาน

ของเว็บไซต์ของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ ควรมีลักษณะการท างาน การเลือกใช้เครื่องมือในการ
ท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าจากการสอบถามผู้ที่เป็นลูกค้าร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษาสังเกตขั้นตอนงานจากระบบงานเดิม และสรุปขั้นตอนในการถ่าย
งานของลูกค้าแบบจองคิวจากหน้าร้านท่ีตั้งอยู่หรือโดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ 

3. ออกแบบโปรแกรม (Design) 
การออกแบบโปรแกรมระบบการจดัการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ สามารถเขียนเป็นแผนผงัต่างๆได้ดังน้ี 
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3.1 การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ มี Context Diagram ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้ง กรณีศึกษาร้านพรีเวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต 

จากภาพท่ี 1 แสดง Context Diagram หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขต
ของระบบงานในระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ จะมีผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 2 ระดับ คือ 1.Admin และ 
2. ลูกค้า Admin สามารถเพิ่ม,ลบ,แก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ และลูกค้าสามารถดู
ข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้ 

4. พัฒนาโปรแกรม (Development) 
พัฒนาโปรแกรมโดยการน าผลที่ได้จากการออกแบบโปรแกรม (Design) สร้างฐานข้อมูลโดยมายเอสคิว

แอล (My SQL Database) และสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) เช่ือมต่อผู้ใช้กับโปรแกรมฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรม ซึ่งได้ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรมเป็นดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดง หน้าหลักของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน ์

 
 

 
ภาพที่ 3  แสดง หน้าเข้าสูร่ะบบของระบบการจดัการธุรกจิร้านพรเีวดดิ้งออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดง หน้าสมัครสมาชิกของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรเีวดดิ้งออนไลน ์
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ภาพที่ 5 แสดง หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบในร้านของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 6 แสดง หน้าหลักของผู้ใช้งานระบบในร้านของระบบการจัดการธุรกิจรา้นพรีเวดดิ้งออนไลน์ 
 

5. ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) 
ท าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม จากนั้น

ทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด แล้วท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบ
ของการท างานตามล าดับ 

6. น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง (Usability) 
น าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง ได้แก่ผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน

ระบบเพื่อขอค าแนะน าและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าผลในการใช้โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

7. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 
เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์  ใช้แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวัดระดับความพึงพอใจจะใช้
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มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ด แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในแต่ละข้อความแต่ละข้อจะใช้คะแนนการตรวจให้คะแนนดังน้ี (ชูศรี วงศ์รัตนะ.2549 
:104-105 :อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด.2535 : 99) และมีเกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส าคัญดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 3.40 แสดงถึง ระดับความส าคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงถึง ระดับความส าคัญน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ  x̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ด้านการใช้งานระบบ 4.30 0.385 มากที่สุด 
2.ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ 4.47 0.585 มากที่สุด 
3.ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 4.33 0.533 มากที่สุด 
รวม 4.26 0.491 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญการประเมินประสิทธิภาพการใช้

งานระบบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านความถูกต้องในการ

ท างานของระบบมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือด้านการใช้งานระบบ และ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และ 4.30 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ x ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ 3.95 0.887 มาก 
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.45 0.605 มากที่สุด 
สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 3.80 0.834 มาก 
สีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.35 0.510 มากที่สุด 
รวม 4.13 0.709 มาก 
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการ

จัดการรูปแบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านขนาดตัวอักษร  และ

รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม มากที่สุด ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ภาพกับ

เนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ และ สีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 

และ 3.95 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการธุรกิจร้านสักพรีเวดดิ้ง

ออนไลน์ ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ 

ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ x ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.55 0.510 มากที่สุด 
ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บไซต์ 4.80 0.410 มากที่สุด 
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 4.75 0.336 มากที่สุด 
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.55 0.510 มากที่สุด 
เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.60 0.470 มากที่สุด 
รวม 4.49 0.453 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานของเว็บไซต์ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานของ

เว็บไซต์ มากที่สุด ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของ

ข้อมูล และ เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และ 4.60 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา x ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.45 0.605 มากที่สุด 
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.10 0.641 มาก 
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.35 0.489 มากที่สุด 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.55 0.610 มากที่สุด 
รวม 4.36 0.561 มากที่สุด 
โดยรวม 4.28 0.478 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ 

ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ มากที่สุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ ด้านปริมาณ

เนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ และ ด้านข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.45 และ 4.35 ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการ และการใช้บริการ การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเว

ดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน วี เวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต ผลการค้นพบสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1.) จากการพัฒนาระบบการจัดการร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน วี เวดดิ้ง สตูดิโอ ภูเก็ต โดย

การท างานเว็บไซต์จะท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ เลือกชมสินค้า แพ็จเกจต่าง ๆ ได้ หากผู้ใช้ต้องการจะท าการ

จองแพ็จเกจหรือเช่าชุด จะต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกก่อน จากกน้ันจะสามารถท าการจองหรือเช่ากับทางร้านผ่าน

ทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งในด้านของทางแอดมินท่ีเว็บไซต์

จะช่วยให้การบริหารจัดการร้านมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ทางร้านหรือแอดมินสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลการเช่าและจองแพ็คเกจต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ สามรถ

ตรวจสอบการช าระเงินและการจัดการรายงานต่าง ๆ ได้ 

2.) จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานระบบ

จ านวน 25 คน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 และผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุดโดยผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในระบบ ภาพรวมในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 สามารถช่วย

อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองคิวในการจองแพ็คเกจและเช่าชุด สามารถเป็นช่องทางการติดต่อได้ง่าย

ระหว่างลูกค้ากับทางร้าน โดยลูกค้าสามารถเลือกดูชุดและแพ็คเกจทางเว็บไซต์หรือจากทางร้านก็ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน We Wedding 

Studio Phuket ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

1.จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ของระบบการจัดการธุรกิจร้านพรีเวดดิ้งออนไลน์ พบว่า 

ความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ควรจัดการให้มีรูปแบบที่สวยงาม น่ามอง ตามConcept ของ

ร้าน ที่เน้นความเรียบหรู สบายตา และเข้าถึงง่าย 
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 2.ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหา  เนื้อหารายละเอียดในเว็บไซต์ยังไม่ค่อยละอียดเท่าที่ควร 

ควรเพิ่มเนื้อหาให้มีความแปลกใหม่และชัดเจนมากขึ้น เพื่อความเข้าใจง่าย 

 3.ความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์ค่อนข้างซับซ้อนต่อผู้ใช้งาน 

ควรจัดให้มีระเบียบมากข้ึน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพจ าแนกบทความวิชาการด้วยการคัดแยกค า กรณีศึกษา: งานประชุมวิชาการ

เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 

Improve Classification Performance of Manuscript Grouping by using Extract 

Word Techniqure case study : National Science Conference 4th 

ภาคภูมิ มันแอ4 ปะพาดา ณ วิเชียร1 กฤษณ์วรา รัตนโอภาส2* และ ญาณพัฒน์ ชูชื่น2 

Pakpum Manair1, Papada N wichian1, Kritwara Rattanaopas2* and Yanapat Chuchuen2   

บทคัดย่อ  
 การท าเหมืองข้อมูลส าหรับข้อมูลสารสนเทศได้รับนิยมอย่างแพร่หลายในกิจกรรมของภาคธุรกิจ และการ
จ าแนกกลุ่มบทความวิจัย ส าหรับคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาที่มีความแตกต่างจากการใช้
ประยุกต์ใช้ทั่วไป ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การคัดแยกค าที่พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อลดจ านวนค าที่ไม่มี
ความหมายเกี่ยวข้องกับบทความวิจัย และสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ CSV ให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นแบบจาก TFIDF เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขั้นตอนนาอีฟเบย์ และเพิ่มค่าความแม่นย าในการจ าแนก
กลุ่มบทความวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ และด้านอื่น ๆ ส าหรับค าที่พบบ่อยน าเสนอจากการสร้างกลุ่มเมฆค า ส าหรับ
ด้านที่มีค่าความถูกต้องสูงได้แก่ ด้านสุขภาพ คือ respectively และ method ส าหรับด้านคอมพิวเตอร์ คือ sd 
และ student     
ค าส าคัญ: การท าเหมืองข้อมูล การจ าแนกค า กลุ่มเมฆค า 

Abstract  
 Datamining for information widely used in business activities.  Classification of manuscript 
grouping is conference progress for selected reviewers. This classification idea is very different from 
other classification research.  This research investigates the extract word program by using Python 
and create output in the CSV file. The extract word program can reduce none related words from 
the manuscript.  The results have shown that extract word with TFIDF in Naïve Bayes can improve 
the accuracy performance at 3% and the recall performance can increase in health manuscript 
and computer manuscript.  For example, the word cloud of high accuracy manuscript grouping 
including health group is respectively and method and the computer group is sd and student.      
Keywords: datamining, classification, wordcloud 

                                                           
4 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
*Corresponding author, E-mail: kritwara.ra@skru.ac.th 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
445 

 
 

 

บทน า  
การท าเหมืองข้อมูล คือการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยท าการจ าแนกประเภท รูปแบบ 

เช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และการแยกประเภท  น าไปประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ ด้วยโปรแกรม 
Rapidminer Studio มาช่วยในการจ าแนกข้อมูล หนึ่งในเทคนิคการท าเหมือนข้อมูลที่นิยม คือการจ าแนกข้อมูล 
(Classification)  เพื่อใช้ในการจัดประเภทของข้อมูลในอนาคต หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้จ าแนกประเภท มีหลายเทคนิค
เช่น เทคนิคนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) และต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โดยอาจมีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลที่
แตกต่างกันไป ขึ้นกับประสิทธิภาพความแม่นย า และค่าความถูกต้อง (Accuracy) ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้เพื่อจ าแนก
ประเภทของบทความวิจัย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้จัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้ง
ที่ 4  
 ส าหรับกรณีศึกษางานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 มีกลุ่มบทความแยกตาม
สาขาได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษาวิทยาศาสตร์ สาธารสุข/สุขภาพ  มีกระบวนการคัดแยกบทความโดยต้องเชิญอาจารย์ประจ าในทุกสาขามา
ประชุมร่วมพิจารณาเพื่อคัดแยกบทความวิจัยขั้นที่สองถัดจากการก าหนดประเภทโดยผู้เขียนบทความในล าดับแรก 
เพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความวิจัย การวิจัยเลือกใช้กระบวนการ Term Frequency–Inverse 
Document Frequency (TF-IDF) จากเนื้อหา 3 ส่วนได้แก่ ช่ือบทความ บทคัดย่อ และค าส าคัญ  เฉพาะในส่วน
ของภาษาอังกฤษเท่านั้น ก่อนน าไปสร้าง Model เพื่อศึกษาต้นแบบการคัดแยกอัตโนมัติด้วยเทคนิค Naïve Bayes 
และDecision Tree ร่วมกับการใช้ท า Process Documents ในส่วนถัดไปผู้วิจัยกล่าวถึงหลักการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พร้องแนวคิดในการประมวลผลกับโปรแกรม Rapidminer Studio โดยน าเสนอผลค่าความถูกต้องที่ได้
จากการ ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ส าหรับตัดค า และการคัดแยกค า ได้แก่ ตัวเลข ค าสรรพนาม 
(Pronouns) ค าบุพบท (Preposition) และ ค าสันธาน(Conjunctions) โดยน าเสนอในส่วนของการพัฒนา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ด้วยขั้นตอนการจ าแนกข้อมูล Naïve Bayes และDecision Tree และน าเสนอ
ผลเปรียบเทียบในหัวข้อผลและอภิปรายผล พบว่าประสิทธิภาพหลังการคัดแยกค ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นไปตาม
ข้อสมติฐานของการสร้างต้นแบบท่ีมีค าส าคัญ  
 การออกแบบโปรแกรม Python เพื่อการคัดแยกค าพบว่าลดค าในการสร้างต้นแบบเหลือเพียง 3,562 และ
ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการโมเดลแบบ Naïve Bayes โดยการพัฒนาเพื่อใช้โปรแกรมในการคัดแยกค าที่ไม่ไม่ใช้เนื้อหาหลัก 
โดยค าเหล่านั้นเป็นค าเช่ือม และลักษณะนามที่ไม่สื่อความหมายในแต่ละสาขาทางวิทยาศาสตร์  

ทบทวนวรรณกรรม 
การท าวิจัยส าหรับเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลด้วยการจ าแนกบทความวิชาการกรณีศึกษา : งานประชุม

วิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสาร แนวคิดทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
446 

 
 

1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
 กระบวนการการท าเหมืองข้อมูล ส าหรับค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์จากชุดข้อมูลนั้นๆ ได้แก่ กฎ

ความสัมพันธ์  (Association Rules)  ส าหรับ  Association Rules  คือการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลจากกลุ่ม

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่นร้านสะดวกซื้อต้องการจับคู่สินค้าเพื่อท าโปรโมชั่นลดราคา จ าเป็นต้องเลือกสินค้าที่มีโอกาส

ซื้อต่ าซึ่งสามารถบริหารจัดการช้ันวางอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 Naïve Bayes (NB)      
 นาอีฟเบย์  (Naïve Bayes (NB)) แนวคิดที่ใช้หลักความน่าจะเป็นพื้นฐานของ Bayes' Theorem โดย

ก าหนดเหตุการณ์ที่เกิด ส าหรับการจัดกลุ่มที่อิสระต่อกัน (independence) ซึงการเรียนรู้ จ าแนกด้วยกระบวนการ

ของ Naïve Bayes นี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยด้าน Machine Learning เนื่องจากมีการท างานท่ีไม่ซับซ้อน 

แต่มีความถูกต้องสูงส าหรับข้อมูลบางประเภท 

3 Decision Tree 
 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ใช้ในการจ าแนก หรือการแบ่งแยกข้อมูล ที่มีความสอดคล้องกับการ

ตัดสินใจจริงของมนุษย์ พร้อมการสร้างแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถเหมาะสมกับข้อมูลที่มีความเกี่ยวพัน 

เป็นล าดับชั้น โดยมีขั้นตอนวิธีในการสร้าง Decision Tree ได้แก่ Hunt’s Algorithm, CART, ID3, C4.5 และ SLIQ 

เป็นต้น 

4 Term frequency–inverse document frequency (TF-IDF) 
        TF-IDF คือการสร้างความถี่เอกสารค าให้ผลลัพธ์เป็นค่าความถี่และน้ าหนัก TF-IDF เป็นเรียงตามน้ าหนักค าที่

ใช้ซ้ าจากข้อความตามมาตรวัดทางสถิติ เพื่อสร้างเป็นเอกสารในคลังข้อมูล ท าการให้คะแนนและจัดล าดับค าของ

เอกสาร มีฟังก์ช่ันการจัดอันดับที่ซับซ้อนแตกต่างจากทั่วไป โดยงานวิจัยเลือกใช้ TF-IDF ร่วมกับการกรองค า ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงการสรุปข้อความและการจัดหมวดหมู่ 

5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเหมืองข้อมูล มีกลากหลายเทคนิค และมีการประยุกต์ใช้ได้กับ

ข้อมูลหลายแบบ ส าหรับระบบการวางแผนเรียน การแนะน ารายวิชา ร่วมกับการจัดแผนการศึกษา มีการน า เสนอ

กระบวนการค้นหาเฉพาะที่ และรายการทาบู (ธาดา หวังธรรมมั่ง,2560, น. 275 – 283) การสร้างโมเดลส าหรับ

สังคมออนไลน์ท่ีถือเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ด้วยการน าเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อมาพัฒนาต้นแบบโมเดลตัวจ าแนกท่ีมี

ประสิทธิที่ดีด้วยขั้นตอนวิธีนาอีฟเบย์ เมื่อเทียบกับต้นไม้ตัดสินใจ (นูรุลอีมาน เบ็งบูงอ,2561, น. 547 – 555) ซึ่ง

งานวิจัยนี้น าข้ันตอนวิธีการจ าแนกเหล่านี้มาใช้กับชุดข้อมูลบทคัดย่อของบทความวิจัย เพื่อจัดกลุ่มของบทความวิจัย
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ในเบื้องต้นส าหรับการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสาขาในการพิจารณาบทความ ของระบบบริหารจัดการงานประชุม

วิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการคัดแยกค า ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้เพียงการทดสอบสมตติฐานทางสถิติ (ก

องนาคินทร จรัญวุฒิวงศ,2561, น. 739 – 746) 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การออกแบบการท าวิจัยด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล ผู้วิจัยท าการเตรียมข้อมูลจากกรณีศึกษา และเลือก

ส่วนของภาษาอังกฤษ และท าการน าไปเข้ากระบวนการตัดค าด้วย TF-IDF ด้วยการเตรียมไฟล์ตัวอักษรแบบ CSV 

และน าไปประมวลผลกับโปรแกรม Rapidminer Studio พร้อมกับเลือกใช้โมดูลในแต่ละขั้นตอนต่อไป  

1. ข้ันตอนการเตรียมข้อมูล 

 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จะน ามาใช้ในการวิจัย บทความวิจัยงานประชุมวิชาการเครือข่าย

ด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ครั้งท่ี 4 มีการส่งผลงานบทความแยกตามสาขาได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุล

ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาวิทยาศาสตร์ สาธารสุข/สุขภาพ โดย

ใช้ส่วนจากเนื้อหา 3 ส่วนดังนี้ ช่ือบทความ บทคัดย่อ และค าส าคัญเฉพาะในส่วนของภาษาอังกฤษเท่านั้น และท า

การจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี  

 กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

46 บทความ  

 กลุ่มที่ 2 คณิตศาสตร์ 16 บทความ   

 กลุ่มที ่3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / เกษตรศาสตร์ 58 บทความ  

 กลุ่มที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ / อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 57 บทความ  

 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ CSV 
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จากภาพท่ี 1  ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์แบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนลาเบลในการระบุประเภทของบทความ 

และเนื้อหา จาก 3 ส่วน ได้แก่ ช่ือเรื่อง บทคัดย่อ และ ค าส าคัญ เพื่อน าไปตัดค านับความถี่ด้วยเทคนิค TF-IDF  

2. การสร้างต้นแบบโมเดล 

 ขั้นตอนของโปรแกรม RapidMiner Studio ผู้วิจัยได้จัดท าการสร้างไฟล์ของบทความพร้อมการท าลาเบล

ระบุสาขาของบทความได้แก่ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สุขภาพ และสาขาอื่นๆ ใช้โมดูล Read CSV ร่วมกับ 

Process Documents from Data ตามภาพที่ 2  และ ชุดข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ CSV มีรายละเอียดตามตัวอย่างใน

ภาพที่ 2   

 
ภาพที่ 2  โมดูลในการสร้างโมเดลการจ าแนกข้อมลูและวัดประสิทธิภาพ 

 จากภาพที่ 2  เมื่อท าการอ่านข้อมูลไฟล์ CSV เลือกท าขั้นตอน TFIDF ด้วย Process Documents from 

Data ในการแยกค าหรือสร้างฟีเจอร์ ส าหรับการท าการเลือกฟิเจอร์ในส่วนถัดไป ตามภาพรวม   

3. ต้นแบบการจ าแนกข้อมูล  
 ขั้นตอนการจ าแนกบทความวิจยัตามสาขาด้านวิทยาศาสตรด์้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมลูได้แก่ Naïve 

Bayes และ Decision Tree ที่นิยมในการท าเหมืองข้อมลูในปัจจุบัน ท่ีมีรูปแบบตามภาพที่ 3  

  
ก) นาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ข) ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) 

ภาพที่ 3  เครื่องมือส าหรับจ าแนกข้อมูล 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
449 

 
 

 โมดูลทีน าเสนอมีผลต่อภาพที่ 4  โดยผู้วิจัยท าการทดสอบสลับกันไปและน าผลไปเปรียบเทียบค่า

ประสิทธิภาพ ร่วมกับชุด Apply Model และการท าโมดูล Performance   

 

ภาพที่ 4   ตัวอย่างการวัดประสทิธิภาพโมเดลและก าหนดค่า 10 fold 
 

ส าหรับภาพที่ 4  ขั้นตอนการแบ่งข้อมูลเพื่อน าทดสอบประสิทธิภาพของตัวต้นแบบโดย 10-fold cross 

validation เป็นการแบ่งข้อมูลทีละ 10 ชุด เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพโมเดลทั้งแบบ Naive bayes และ 

Decision tree เพื่อให้ได้ชุดช่วงของข้อมูลที่เข้าสู่กระบวนการสร้างโมเดลที่มีช่วงเดียวกันและง่ายต่อการวัด

ประสิทธิภาพผล 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยพัฒนาชุดค าสั่งด้วยภาษา Python ส าหรับใช้แยกค า สัญลักษณ์ และตัวเลข โดยมีชุดค าสั่ง
ตามภาพที่ 5  ก่อนการประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพต้นแบบของการจ าแนกกลุ่มบทความวิจัย 
ซึ่งน าเสนอประสิทธิภาพในตารางที่ 1  

รหัสเทียมค าสั่งการคัดแยกค า 
S_word = stop word array 
For M line from text file 
 Extract '0123456789/?*“”-– +.,‘’‘!@#\$%^&()_="[]{};:<>' from M 
 Lower word M 
 Split M to word  
 Create Dictionary of M 
End for 
For s_array in S_word 
 If s_array in M then delete M array 
End For   
Write M dictionary to CSV file format 

ภาพที่ 5  รหัสเทียมค าสั่งการคัดแยกค า 
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 ส าหรับตารางที่ 1 ขั้นตอนการจ าแนกกลุ่มบทความวิจยัให้ค่าความถูกต้องด้วยนาอีฟเบย์ ซึ่งสูงกว่ารอ้ยละ 
60 ส าหรับต้นไม้ตดัสินใจให้ค่าความถูกต้องเพียงร้อยละ 35   

ตารางที่ 1 ค่าความถูกต้อง (accuracy) 
กรณี Naïve Bayes Decision Tree ค าศ 

การคัดแยกค าด้วย Python 64.93% 31.34% 3,562 
การไมค่ัดแยกค า 61.94% 35.07% 4,412 

 ผลจากตารางที่ 1 สามารถแยกค าเหลือเพียง 3,562 ลดลง 950 ค า พบว่าขั้นตอนการจ าแนกข้อมูลนาอีฟ
เบย์ มีค่าความถูกต้องสูงถึงร้อยละ 64.93 แต่การแยกค ามีผลไม่ดีกับการจ าแนกด้วยต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความ
ถูกต้องเพียงร้อยละ 31.34 และในรายละเอียดของค่าความแม่นย าขอกล่าวถัดไปใน ภาพที่ 21 – 9 ต่อไป 

1. ประสิทธิภาพและความแม่นย าของการจ าแนกแบบไม่คัดแยกค าร่วมกับ TFIDF 
 ค่าความถูกต้อง (accuracy) และค่าความแม่นย า (recall) จากภาพที่ 6 ด้วยขั้นตอนการจ าแนกแบบนา
อีฟเบย์ และภาพที่ 7 ด้วยขั้นตอนการจ าแนกแบบต้นไม้ตัดสินใจ ท่ีมีรายละเอียดตามกลุ่มของบทความวิจัย  
 

 

ภาพที่ 6  ค่าความแม่นย าและค่าความถูกต้องของการจ าแนกด้วยขัน้ตอนนาอีฟเบย์ กรณีไม่ใช้การแยกค า  

 ผลจากภาพที่ 21 ขั้นตอนนาอีฟเบย์ให้ค่าความแม่นย า (recall) สาขาสุขภาพสูงสุดร้อยละ 72.73 สาขา

คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 69.44 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 60 มีความแมน่ย าต่ าส าหรับกลุ่มคณิตศาสตร ์

 

ภาพที่ 7  ค่าความแม่นย าและค่าความถูกต้องของการจ าแนกด้วยขัน้ตอนต้นไมต้ัดสินใจ กรณีไม่ใช้การแยกค า  
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ผลจากภาพที่ 7  ขั้นตอนต้นไม้ตดัสินใจให้ค่าความแม่นย า (recall) สาขาสุขภาพสูงสุดร้อยละ 93.18 

ความแม่นย าต่ าส าหรับทุกกลุม่อื่น ๆ 

2. ประสิทธิภาพและความแม่นย าของการจ าแนกแบบคัดแยกค าร่วมกับ TFIDF 
 ผลค่าความแม่นย าและค่าความถูกต้อง ที่เกิดจากการคัดแยกค าร่วมกับการประมวลผลการจ าแนกค า
ให้ผลตามขั้นตอนการจ าแนกในภาพที่ 8  ด้วยนาอีฟเบย์ และ ภาพที่ 9  ด้วยต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งอธิบายประสิทธิภาพ
ที่เกิดขึ้น 

 

ภาพที่ 8  ค่าความแม่นย าและค่าความถูกต้องของการจ าแนกด้วยขัน้ตอนนาอีฟเบย์ กรณีใช้การแยกค า 

ตามภาพที่ 8 มีการคัดแยกค า พบว่าเหลือจ านวนค า 3,562 ค า และมีค่าความแม่นย า (recall) สูงที่กลุ่ม

บทความวิจัยด้านสุขภาพ ที่ร้อยละ 75 เท่ากับกลุ่มบทความวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับบทความวิจัยด้านคณิ

ศาสตร์ มีความแม่นย า  (recall) น้อยที่สุด  

  

ภาพที่ 9  ค่าความแม่นย าและค่าความถูกต้องของการจ าแนกด้วยขัน้ตอนต้นไมต้ัดสินใจ กรณีใช้การแยกค า  
 

 ตามภาพที่ 9 การจ าแนกด้วยต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความแม่นย า (recall) ที่ร้อยละ 93.18 ส าหรับกลุ่ม

บทความวิจัยด้านสุขภาพ แตไ่มส่ามารถจ าแนกกลุ่มคอมพิวเตอร์และกลุม่อื่นๆ ได้  

 โดยสรุปประสิทธฺภาพในการจ าแนกโดยใช้งานร่วมกับการคัดแยกค า พบว่าประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอน

การจ าแนกนาอีฟเบย์ ซึ่งให้ค่าความถูกต้องที่มากกว่าร้อยละ 90 และกลุ่มบทความวิจัยที่สามารถจ าแนกได้ถูกต้อง 
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ได้แก่ ด้านสุขภาพ และด้านคอมพิวเตอร์ ตรงกับข้ามกับขั้นตอนต้นไม่ตัดสินใจให้ประสิทธิภาพเฉพาะในการจ าแนก

บทความวิจัยด้านสุขภาพเท่านั้น ขั้นตอนนาอีฟเบย์เมื่อมีการคัดแยกค าเข้ามาช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความ

ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และส าหรับค่าความแม่นย าในกลุม่บทความวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ และ อ่ืนๆ สูงขึ้นเท่ากับ

ด้านสุขภาพ จึงสามารถสรุปได้ว่าการคัดแยกค าเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าแนกบทความวิจัยได้อย่างชัดเจน    

3. กลุ่มเมฆค าจ าแนกตามกลุม่บทความวิจัย 
 การประมวลผลค าของขั้นตอน TFIDF เพื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติและตัดค าภาษาอังกฤษมาพร้อมค านวณคา่
น้ าหนักของค า ตามป้ายประเภทกลุ่มที่ถูกก าหนดไว้ในข้อมูล และสามารถน ามาแยกเขียนค าทีม่ีปรากฏในแต่ละ
สาขา ซึ่งผ่านการแยกค าด้วยโปรแกรม Python ให้รูปของเมฆค าตามภาพท่ี ภาพที่ 10 – 13 ต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 10 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส าหรับในสาขาด้านคอมพิมเตอร์ พบว่าค าท่ีปรากฏมคีวามถี่สูง ได้แก่ sd student level และ develop 
เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / เกษตรศาสตร ์
 ในด้านสุขภาพตามภาพท่ี 11 ค าที่พบบ่อยได้แก่ respectively method province และ area เป็นตน้ 
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ภาพที่ 12 คณิตศาสตร ์

 ตามภาพที่ 12 ค าที่พบบ่อยในกลุม่ของบทความวิจัยด้านคณิศาสตร ์ได้แก่ model set และ function  

 
ภาพที่ 13 สาขาวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / กลุ่มนวตักรรมและงานสร้างสรรค์ / อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตามภาพท่ี 13 ด้านอื่นๆ มีความหลากหลายของบทความวิจัย ค าที่พบบ่อยจึงม่อยู่ในกลุ่มความหมายด้าน
เดียวกัน เช่น flour consumers และ acceptance เป็นต้น 
 ในส่วนของกลุ่มเมฆค าผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นค าที่น าไปเขียนงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างบทความวิจัย
จาก กรณีศึกษา :  งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4  

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ส าหรับการสนับสนุนทุนในการ
น าเสนอ และข้อมูลการจัดงานประชุมวิชาการ 
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The Development of Car and Motorcycle Pledge System Online: A Case Study 

of Krabi Ruamtoon (Samkong)     

อรวรรณ ศรีเมือง*1, ศตายุ ศรีนาค1, วรวรรณ อินนุรักษ์1,นางพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล2 

Orawan Srimueang*1, Satayu Srinak1, Worawan Innuruk1, Pallapa Sripairojkul2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์ของบริษัทกระบี่

รวมทุน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์  ในการพัฒนา

ระบบผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) พัฒนาด้วยภาษา PHP SQL HTML และ 

CSS ท างานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยมีฟังก์ชันการท างานประกอบด้วยการจัดการข้อมูลหลักของระบบ เช่น 

ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย การจัดการข้อมูลประเภทรถ การบันทึกการจ าน า การ

บันทึกการต่อดอก และการจัดท ารายงานข้อมูลส าหรับธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถด าเนินการสมัครสมาชิก แก้ไขข้อมูล

ส่วนตัว ช าระเงินออนไลน์ได้  หลังจากนั้นน าระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จไปให้ผู้ใช้งานทดลองใช้และประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการออกแบบมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 

รองลงมาคือด้านการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.43 และด้านความปลอดภัยมีความพึงพอใจ

ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.40 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาระบบ, ระบบจ าน าออนไลน,์ ระบบจัดการ 
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ABSTRACT 

 The objective of this research were 1)  to develop an online car and motorcycle pledge 

system of Krabi Finance Company and 2) to assess the satisfactions of users for the online car and 

motorcycle pledge system. The researchers carried out the steps of the system development cycle 

(SDLC) for developing the system, using PHP language, HTML, CSS and using MySQL database. The 

functions of the online car and motorcycle pledge system composed of master data management 

such as employee, customer, car and motorcycle, interest rate and apply for membership, Edit 

personal, information can pay online  After that, some users evaluated the system.  The results 

showed that the users had the most satisfied in the design of the system (mean 4.45) followed by 

the most satisfied in the using of the system (mean 4.43) and the most satisfied in the system 

security (mean 4.40)  

Keywords: System Development, Online Car and Motorcycle Pledge System, Management System 

บทน า 

ปัจจุบันจากสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการท าธุรกิจ ซึ่ง

นับเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก จึงส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจและตื่นตัวในการที่จะด าเนิน

ธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการด าเนินนโยบาย

ทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะรักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จึงท าให้มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

ประเทศเกินสมควร จากการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะคงอยู่ต่ อไปและจะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น  

บริษัทกระบี่รวมทุน ด าเนินธุรกิจรับจ าน ารถยนต์และจักรยานยนต์ทุกชนิด ร้านตั้งอยู่ที่ 34 -6 ถนน

เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นบริษัทจ าน ารถยนต์และจักรยานยนต์ “บริษัทกระบี่รวมทุน จ ากัด 

(สาขาสามกอง)” ให้บริการ จ าน า ไถ่ถอน ต่อดอก ซึ่งระบบการด าเนินธุรกิจเดิม ใช้วิธีการที่ลูกค้าจะต้องเดินทางไป

บริษัททุกครั้งเพื่อท าการต่อดอกจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทางบริษัทยังไม่มีการตรวจสอบสถานะรถแบบ

ออนไลน์ และยังมีการเก็บเอกสารโดยไม่ได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดการกับระบบก าร

บริหารงานภายในบริษัท  โดยยังคงจัดเก็บเอกสาร ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น ข้อมูลสูญหาย ค้นหาได้ยาก 

เป็นต้น   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญในการเพิ่มระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารงานภายในบริษัท

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยน าเอาหลักการวิเคราะห์ระบบ และการจัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
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ระบบของบริษัทกระบี่รวมทุน จ ากัด (สามขาสามกอง) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ระบบได้ 

และสามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้เอง ทั้งค้นหา แก้ไข หรือลบข้อมูล ซึ่งในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ด าเนินงานนั้นจะช่วยจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วเป็นระบบ และยังสามารถสืบค้นได้ง่าย อีกทั้ง

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบและการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพกว่าการเก็บ

เอกสารไว้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาระบบจ าน ารถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ออนไลน์ของบริษัทกระบี่รวมทุน (สาขาสามกอง) 

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นัทธ์มน องคานุภาพ (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการ

สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการในอ าเภอเมืองเมือง จังหวัดล าพูน โดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามกับ

ผู้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จ านวน 340 รายผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-

15,000 บาท รถยนต์ที่ขอสินเชื่อ ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้แล้ว ในการเลือกผู้ให้บริการสินเช่ือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น

ผู้ตัดสินใจ ด้วยตนเองจากการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ใน

ระดับมาก ได้แก้ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 

 สฐิรพงษ์ เครือวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

ของกลุ่มลูกค้าบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ใน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ

ให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถอยู่ ใน

ระดับมากทุกด้าน 

 สมพร กลิ่นแพทย์กิจ และอิทธิกร ข าเดช (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสินเช่ือ

รถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

และปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
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ของลูกค้า โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลร่วมกันต่อการท านายการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ของ ลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส่วน

ประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม การขายและปัจจัยอื่น ๆ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

วิธีการด าเนินวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์ พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มีรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 6 

ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition)  

   จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของบริษัทกระบี่รวมทุน สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต 

พบว่า เอกสารยังคงใช้วิธีการจดบันทึกท าให้บางครั้งมีความผิดพลาดเกิดขึ้น การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

จ าน ารถยนต์และ รถจักรยานยนต์มีจ านวนมากยากต่อการจัดเก็บ การตรวจสอบรายละเอียดของการจ าน าของ

ลูกค้าท าแต่ละรายได้ยาก รายงานที่จ าเป็นในการด าเนินงานของระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ 

รายงานการจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

  1.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

 ขั้นตอนนี้ น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงปัญหาและความต้องการของระบบ มาใช้ในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึง

รายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูลและผังการไหลของข้อมูล ผลการออกแบบแผนผังต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

ข้อมูลลูกค้า
ระบบจ าน าจ าน ารถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

0

ลูกค้า

พนักงาน
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลแจ้งโอนเงิน

ต๋ัวรับจ าน า
เอกสารมอบอ านาจคืนรถ

ใบแจ้งหน้ี
ใบอนุมัติจ าน า
สัญญาขาย
ใบเสร็จ

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลต่อดอก
ข้อมูลไถ่ถอน

ข้อมูลจ าน า
ข้อมูลรถ

ข้อมูลหลุดจ าน า
ข้อมูลแจ้งโอนเงิน

ข้อมูลแดชบอร์ด

แอดมิน

ข้อมูลลูกค้า , ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลเว็บไซต์ , ข้อมูลหัวกระดาษและรายงาน

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย , ข้อมูลประเภทรถ
ข้อมูลรถ , ข้อมูลจ าน า , ข้อมูลต่อดอก

ข้อมูลไถ่ถอน , ข้อมูลหลุดจ าน า

ข้อมูลแจ้งโอนเงิน

รายงานสรุปจ าน า , รายงานสรุปต่อดอก
รายงานสรุปไถ่ถอน , รายงานสรุปหลุดจ าน า         

รายงานสรุปดอกเบี้ยรับจ าน า , รายงานสรุปสถานะรถ         

ข้อมูลแดชบอร์ด , ข้อมูล LogFiles

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบจ าน ารถยนต์และจกัรยานยนต ์
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 จากภาพท่ี 1 โครงสรา้งของการพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์ของบริษัทกระบี่

รวมทุน สาขาสามกอง จังหวัดภูเกต็ ประกอบด้วย 1) แอดมิน 2) พนักงาน และ 3)ลูกค้า 

1.3 พัฒนาโปรแกรม (Development)  

  น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาพัฒนาโปรแกรม ด้วย Sublime Text 3 เป็น

เครื่องมือในการช่วยเขียน Code และพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (MySQL) 

1.4 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาด (Testing) 

  ผู้วิจัยท าการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม  

จากนั้นทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด ท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบ

ของการท างาน 

 1.5 น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง (Usability) 

 ผู้พัฒนาระบบน าเว็บไซต์ระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์ไปทดลองใช้งานจริง 

โดยเจ้าของกิจการของบริษัทกระบี่รวมทุน สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต และลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด

ขึ้น ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบโดยทันที  

1.6 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 

ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

จ านวน 30 คน 

                     

ภาพที่ 2 แสดงระบบจัดการร้านในส่วนของพนักงาน 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงระบบจัดการรา้น โดยแสดงรายละเอียดระบบออกเป็น 7 ระบบหลัก ๆ ได้แก่ 1.แดช

บอร์ด 2.ผู้ใช้งาน 3.ข้อมูลรถ 4.รายการ 5.แจ้งโอนเงิน 7.ตั้งค่าระบบ และรายงานต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าการจ าน า 

            จากภาพท่ี 3 แสดงหน้าต่างสร้างรายการจ าน าโดยใส่ข้อมลูของการจ าน า ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น สี จังหวัด 

ทะเบียนรถ ราคาจ าน า อัตราดอกเบี้ย จ านวนเดือนในการต่อดอก วนั/เดือน/ปีเริม่จ าน า และวัน/เดือน/ปีต่อดอก

เดือนแรก 

 

ภาพที่ 4 แสดงรายงานสรปุการจ าน า 

 จากภาพท่ี 4 แสดงรายงานสรุปการจ าน า ประกอบด้วย ล าดับ เลขที่ตั๋วจ าน า ช่ือ-สกุล ทะเบียนรถ วันท่ี

จ าน า ราคาจ าน า ราคาจ าน ารวมดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ของลกูค้า 

 จากภาพท่ี 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในการจ าน ารถยนต์ จักรยานยนต์ 

และแผนที่ของทางบริษัทกระบีร่วมทุน สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าระบบสมาชิก 

จากภาพท่ี 6 แสดงระบบสมาชิกแบ่งย่อยออกเป็น 1.ข้อมูลส่วนตัว 2.แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3.เปลี่ยนรหสัผ่าน 

และ 4.อัพโหลดส าเนาบัตรประชาชน 

 

ภาพที ่7 แสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จต่อดอก 
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จากภาพท่ี 7 แสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จต่อดอก ประกอบด้วย เลขท่ีต่อดอก รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย 

จ านวนเงิน และวิธีช าระเงิน 

3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผล
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ จ านวน 30 คน ของระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

ด้านการออกแบบ 

ด้านการออกแบบ X̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.1 การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน เรียบง่าย 4.45 0.50 มากที่สุด 
1.2 มีรายการแนะน า ค าอธิบาย บริการต่าง ๆ ชัดเจน 4.4 0.73 มากที่สุด 
1.3 มีการใช้รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย 4.45 0.56 มากที่สุด 
1.4 มีการใช้สีสันท่ีความสบายตาและเหมาะสม 4.48 0.50 มากที่สุด 
1.5 ภาษาที่ใช้ในระบบมีความเหมาะสม 4.2 0.44 มาก 

รวม 4.45 0.34 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้สีสันที่สบายตาและเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ การใช้รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม อ่านงาน และการออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่

ซับซ้อน เรียบง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน 4.45  

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

ด้านการใช้งาน 

ด้านการใช้งาน X̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
2.1 ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน 4.43 0.62 มากที่สุด 
2.2 ระบบช่วยลดการเดินทางไปบริษัทในการต่อดอกจ าน า 4.4 0.49 มากที่สุด 
2.3 ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวผู้ใช้งานได้ 4.5 0.50 มากที่สุด 
2.4 มีความเสถียรในการใช้งานของระบบ การเช่ือมต่อไม่เกิดปัญหา 4.43 0.62 มากที่สุด 
2.5 ระบบช่วยลดขั้นตอนการติดต่อกับทางบริษัท 4.53 0.57 มากที่สุด 
2.6 ระบบช่วยให้การอนุมัติการจ าน าที่เร็วขึ้น 4.5 0.50 มากที่สุด 
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ด้านการใช้งาน X̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
2.7 ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท าให้ สะดวก
ต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

4.4 0.54 มากที่สุด 

2.8 ระบบน ามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 4.4 0.54 มากที่สุด 
2.9 ระบบมีข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมทุกขั้นตอน และตอบสนองความ 
ต้องการของผู้ใช้ 

4.2 0.83 มาก 

2.10 มีความเสถียรในการใช้งานของระบบ การเช่ือมต่อไม่เกิดปัญหา 4.4 0.54 มากที่สุด 
2.11 ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานภายในองค์กรได้จริง 4.2 0.83 มาก 
2.12 ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบมีความเหมาะสม 4.4 0.54 มากที่สุด 
2.13 ความถูกต้องในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหาข้อมูลของระบบ 4.8 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.51 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการใช้งานระดับมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.43 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจความถูกต้องในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหาข้อมูลในระบบมาก

ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.8 รองลงมา คือระบบช่วยลดขั้นตอนการติดต่อกับทางบริษัท และระบบช่วยให้การอนุมัติการ

จ าน าที่เร็วขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 และ 4.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้าน

ความปลอดภัย 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา X̅ S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
3.1 ระบบมีการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัว 4.3 0.53 มากที่สุด 
3.2 การเข้าใช้ระบบ เช่น Username Password เพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้า
ใช้ระบบ 

4.26 0.58 มากท่ีสุด 

3.3 เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบก่อนท าการบันทึก 4.46 0.50 มากที่สุด 
3.4 มีการจัดระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.6 0.54 มากที่สุด 
3.5 ระบบมีการก าหนดสิทธ์ิในการจัดการข้อมูล 4.4 0.89 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.86 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีการจัดระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลใน
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ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.6 รองลงมา คือ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบก่อนท าการบันทึก

และระบบมีการก าหนดสิทธ์ิในการจัดการข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 และ 4.4 ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัญหาการใช้งานและการให้บริการ การพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์

ออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทกระบี่รวมทุน สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการข้อมูลในการจัดเก็บการ

จ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยากต่อการจดบันทึกและจัดเก็บ มีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการ

จ าน า การเดินทางของลูกค้าที่เดินทางมาต่อดอกการจ าน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทุก ๆ เดือน ผลการวิจัย

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการออกแบบการใช้สีสันท่ีความสบายตาและเหมาะสมมากท่ีสุด โดย

มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจความถูกต้องในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหาข้อมูลของระบบมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 และด้านความปลอดภัยมีความพึงพอใจการจัดระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สฐิรพงษ์ เครือวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่มลูกค้าบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัด

เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการ

ตดัสินใจเลือกใช้สินเช่ือเพื่อการเช่าซื้อรถอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจ าน ารถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ รวมทั้งยังเป็นผลท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างกว้างขึ้น เพื่อน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตต่อไป 
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เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 

AIR DUST LEVEL DETECTION REAL TIME ONLINE MONITORING. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างเครื่องมือส าหรับตรวจวัดและแจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศมีการ

แสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพ

อากาศว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับใดโดยที่มีการท างานเป็นระบบReal-Timeที่มีการแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ระบบควบคุมการท างานของเซนเซอร์เป็นการท างานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี InternetofThingsที่เป็นการ

เช่ือมต่อแบบไร้สายโดยใช้เซนเซอร์ต่างๆในการวัดค่าของคุณภาพอากาศได้แก่วัดอุณหภูมิปริมาณฝุ่นปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์และความชื้นเมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบนระบบคลาวด์และจะ

ออกแบบให้มีการแสดงผลในระบบ Real – Time ผ่านแอฟพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็ว

และความสะดวกแก่ผู้ใช้งานโดยจะสามารถดูค่าต่างๆของสภาพอากาศและฝุ่นละอองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การ

ออกแบบระบบผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Arduino Node mcu เป็นตัวประมวลผลหลัก โดยมี

อินพุตประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ จ านวน 2 ตัวได้แก่ เซ็นเซอร์ฝุ่น  เซ็นเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์ ในการส่งข้อมูล 

ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในขั้นตอนการทดลองใช้ผู้วิจัยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ 

แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าระบบสามารถวัดค่าสภาพอากาศและแสดงค่าได้อย่างถูกต้องแม่นย า สามารถ

เตือนผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันใลน์เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในข้ันวิกฤติ ด้านของระบบสามารถลดเวลาและแรงงานของ

การตรวจสอบคุณภาพอากาศลดลง การตรวจสอบคุณภาพอากาศจะมีมาตรฐานเที่ยงตรงตลอดเวล าของการ

ตรวจสอบ เมื่อเทียบกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในรูปแบบเดิมที่ใช้แรงงานในการตรวจสอบ และบางตัวไม่มี

การตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือมีราคาแพง 
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Abstract  
The purpose of this project is to build a dust and weather level monitoring through the 

internet and to increase the efficiency of measuring dust and weather forecast.  The air quality is 

shown on the Real-Time measuring system will display the current data and the control system of 

the sensor. Which is a work in the form of an Internet of Things technology that connects wirelessly 

using various sensors to measure air quality, such as temperature sensor, dust sensor and carbon 

dioxide sensor when the sensor get the value, sent to the cloud system and display showing the 

results on Real-Time through the application on smart phones and computers for rapidly and easily 

for users which can view various values of weather and dust through the internet.  For the system 

design, the researcher applied the Arduino Node mcu as the main processor with input consisted 

of 2 different sensors which dust sensor and carbon dioxide sensor For the testing system process, 

the researchers installed dust and weather level sensors o n  RUTs a r e a .  The results over the 

internet appears that the system can measure the weather and show the value with accuracy and 

able to alert the caretaker through the application in the event that the air quality is in critical 

condition aspects of the system can reduce the time and labor of air quality measuring.  The 

inspections can reduced air quality checks and will be up to the standard at all times when 

compared to the conventional air quality checks by labor measuring. 

Keywords: air quality, monitoring, notifications 
 

บทน า 
มลพิษในอากาศเป็นภาวะอากาศที่มีสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศ ถ้าหากมีปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็น

ระยะเวลานานจะส่งผลท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์และพืช โดยทั่วไปฝุ่นละอองนั้นมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น เกสร
ดอกไม้ ละอองดินทราย และฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรม การคมนาคม การเผาในที่ โล่ง 
และโรงไฟฟ้าพลังงานฟอลซิล ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยร่างกายมนุษย์คือขนจมูก แต่จะมีฝุ่นขนาดเล็ก
ขนาด PM2.5 หรือเล็กกว่านั้นจะสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูก เข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้  ปกติฝุ่นขนาดใหญ่จะมีน้ าหนักมากตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลก แต่ในกรณีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะมีน้ าหนักท่ีน้อยมากสามารถลอยอยู่
ในช้ันบรรยากาศได้นานและจะปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศ หากปะทะเข้าจมูกหรือปาก ฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่านี้
บางส่วนถูกขับออกมาเป็นเสมหะและฝุ่นขนาดเล็กนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด 
และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็งหากสะสมอยู่ในอวัยวะ
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ใดนาน ๆ  โดย PM 2.5 แบ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งก าเนิดโดยตรง และจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอ่ืนๆ ใน
บรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน PM 2.5 ยังเป็นมลพิษและปนเปื้อนอยู่ใน
บรรยากาศได้นาน องค์ประกอบจะเป็นฝุ่นอันตราย เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติก 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวทีมงานผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองใน
อากาศแบบตลอดเวลา โดยจะให้มีการแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการออกแบบระบบดังกล่าวผู้วิจัยได้แบ่ง
ส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนระบบ Real – Time  เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและระบบควบคุม
การท างานของเซนเซอร์ ซึ่งเป็นการท างานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet of Things ที่เป็นการเช่ือมต่อ
แบบไร้สายโดยใช้เซนเซอร์ต่างๆในการวัดค่าคุณภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดฝุ่น เซนเซอร์วัด
คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบนระบบคลาวด์ และจะมีการแสดงผลในระบบ Real – 
Time ผ่านแอฟพลิเคช่ันสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยสามารถดู
ค่าต่างๆของสภาพอากาศและฝุ่นละอองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ระบบการท างานของเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่าน

อินเทอร์เน็ต ทางผู้วิจัยได้ออกแบบใช้บอร์ด Arduino node mcu เป็นตัวกลางควบคุมการท างานของระบบโดยจะ

ท างานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆได้แก่ เซ็นเซอร์วัดระดับฝุ่น  เซ็นเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และส่วนประกอบต่าง ๆเพื่อควบคุมระบบให้ท าตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการท างานของระบบ

ดังนี ้

โครงสร้างระบบฮาร์ดแวร์ 

 เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ อุปกรณ์ส าหรับแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตมีการท างาน

ร่วมกับบอร์ด Arduino node mcu และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งโครงสร้างการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆได้มี

การออกแบบโครงสร้างระบบ แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โครงสร้างระบบ 

จากรูปที่ 1 เป็นการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ

แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยมี บอร์ด Arduino node mcu เป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้อุปกรณ์สามารถท างานตามค าสั่งที่ออกแบบใว้ 

โครงสร้างระบบ  

 ในการทดลองระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้

สะดวกต่อการใช้งาน โดยชุดระบบท้ังหมดจะบรรจุในกล่องแสดงได้ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 แสดงระบบภายนอกเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ  

จากรูปที่ 2 แสดงลักษณะของกล่องควบคุม ระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ

แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีเซนเซอร์วัดค่าปริมาณฝุ่น PM2.5,PM10,PM1.0,ค่าฟอร์มาลดีไฮด์ ,อุณหภูมิ,

Arduino node mcu Arduino node mcu 

เซนเซอร์วดัค่าฝุ่นPM2.5,PM10,PM1.0 

 ค่าฟอร์มาลดีไฮด์อณุหภมูิและความช้ืน 

เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด ์

Arduino Uno R3 Arduino Uno R3 

+ + 
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ความช้ืนและเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบควบคุมมีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในกล่อง เพื่อให้ระบบสามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้องโดยมีอุปกรณ์และส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณ์และส่วนประกอบภายในตู้ควบคมุ 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะของชุดกล่องควบคุมระบบโดยมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งและเช่ือมต่อประกอบเข้ากับกล่อง

ควบคุมระบบ ประกอบด้วยบอร์ด Arduino node mcu  และเซนเซอร์วัดค่าฝุ่นPM2.5,PM10,PM1.0,ค่า

ฟอร์มาลดีไฮด์,อุณหภูมิ,ความช้ืนและเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ 

การติดตั้งตู้ควบคุมทดลองใช้ 

จากการออกแบบการทดลองระบบ ทางผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท ากล่องบรรจุชุดควบคุมน าไปติดตั้ง ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ แสดงได้ดังรูปที่ 4 

  

    

 

 

รูปที่ 4 การติดตั้งตู้ควบคุมระบบ 

จากรูปที่ 4 ในการติดตั้งตู้ควบคุมได้ท าการติดตั้งบริเวณลานใต้อาคารโดมของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
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การติดตั้งและทดลองการท างานของเซนเซอร์ 

  การน าเซ็นเซอร์ของระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่ าน

อินเทอร์เน็ต ทดลองทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ แสดงได้ดังรูปที่ 5 

 

    

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 การทดลองวัดค่าการท างานของเซนเซอร ์

จากรูปที่ 5 การติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ โดยมีการออกแบบให้สามารถตรวจสอบระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่น

ละอองและสภาพอากาศแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบจะมีการรับค่าจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว และส่งไปยังระบบ

คลาวด์ เมื่อค่าที่ได้รับมาตรงตามเงื่อนไขท่ีผู้ใช้งานได้ตั้งค่าไว้ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นใลน์และแสดงค่า

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

   

หน้าจอแสดงการท างานของระบบ 

 ในรูปที่ 6 จะเป็นการแสดงผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผล

ผ่านอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ iSYNC โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วส่งข้อมูลไปยังคลาวด์

แล้วแสดงผลบน DASHBOARD  

 

รูปที่ 6 แสดงผลหน้าในการเชื่อมต่อระบบ แสดงผลผ่านอินเทอร์เนต็ 
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รูปที่ 6 เป็นภาพหน้าจอแสดงผลระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่าน

อินเทอร์เน็ต จะเป็นการแสดงผลสถานะของเซนเซอร์วัดค่าฝุ่นPM2.5,PM10,PM1,ค่าฟอร์มาลดีไฮด์,อุณหภูมิ,

ความช้ืนและเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ 

การแสดงผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต บน

เว็บไซต์ Blynk โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วส่งข้อมูลไปยังคลาวด์รูปท่ี 7 

 

รูปที่ 7 แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ Blynk  

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงผลระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต จะเป็นการ

แสดงผลสถานะของเซนเซอร์วัดค่าฝุ่นPM2.5,PM10,PM1,ค่าฟอร์มาลดีไฮด์,อุณหภูมิ,ความช้ืนและเซ็นเซอร์

คาร์บอนไดออกไซด์ 

การแสดงผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต บน

เว็บไซต์ Blynk โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่าง ๆแล้วน ามาแสดงเป็นกราฟรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ Blynk รูปแบบกราฟ 

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงผลระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 

จะเป็นการแสดงผลสถานะของเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น PM2.5,PM10,PM1,ค่าฟอร์มาลดีไฮด์,อุณหภูมิ,ความช้ืนและ

เซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ในลักษณะรูปแบบกราฟ 

การบันทึกข้อมูลของระบบ 

 ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงการบันทึกข้อมูลของระบบตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพ

อากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยบันทึกลงใน google sheet โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่าง 

ๆแล้วจัดเก็บข้อมูล วันและเวลาและค่าสถานะของเซนเซอร์นั้นเป็นไฟล์ .CSV ลงใน google sheet ดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 แสดงการบันทึกข้อมูล google sheet 

รูปที่ 9 แสดงการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .CSV ที่ใช้กับ Microsoft Excel โดยจะระบุวันและเวลาและค่า

สถานะของเซนเซอร์ วัดค่ า  ฝุ่ นPM2.5,PM10,PM1,ค่าฟอร์มาลดี ไฮด์ ,อุณหภูมิ ,ความ ช้ืนและเซ็น เซอร์

คาร์บอนไดออกไซด์ 

การแจ้งเตือนของระบบ 

การแจ้งเตือนของระบบตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ จะมีการแสดงผลผ่าน

อินเทอร์เน็ต มีการแจ้งเตือนเมื่อตามเง่ือนไขที่ก าหนดอยู่ในช่วงขั้นวิกฤติ โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่าน  Application 

Line การท างานจะรับมาจากการค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆแล้วตรวจสอบเง่ือนไขที่ผู้พัฒนาระบบได้ก าหนดเง่ือนไขไว้

ถ้าค่าสถานะที่ส่งมาจากเซกนเซอร์เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Application Line แสดงดัง

รูป 10 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 การแจ้งเตือนผ่านทาง Application Line 

รูปที่ 10 เป็นภาพข้อความของการแจ้งเตือนผ่านทาง  Application Line ของระบบตรวจสอบเครื่อง

ตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการทดลองจะการทดลอง 2 คือทดลองใช้เครื่องและแบบสอบถามการใช้งาน 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยมีค าถามใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
แบบสอบถามความพึงพอใจมีจ านวน 7 ข้อ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทางผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ านวน 30 คนท าการ
ประเมิน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์ได้ผลความพึงพอใจอยู่ที่ 4.87 ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจของการใช้ระบบมีค่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และมีรายละเอียดการประเมิน แสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นผลของแบบสอบถามในส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =
4.87) 

จากการทดลองใช้งานระบบตรวจสอบวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต ผล
การประเมินจากระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพฝุ่น สามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและจากการส ารวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.87 ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินดังการใช้ของระบบตรวจสอบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป 

ระบบตรวจสอบตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพฝุ่นในอากาศว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับไหนโดยระบบจะท าการรับค่าผ่าน

รายการประเมิน X  S.D. 

1. ด้านประสิทธิภาพของการท างานระบบ   
1.1 ความสามารถในการท างานแบบอัตโนมัติของระบบ 4.75 0.50 
1.2 ความสามารถในการท างานของระบบโดยรวม 5.00 0.00 
2.  ด้านการท างานตามฟังก์ชั่นของระบบ   
2.1 ความถูกต้องในการท างานของเซนเซอร์ 4.25 0.50 
2.2 ความถูกต้องในการเตือนผ่านระบบใลน์ 5.00 0.00 
2.3 ความถูกต้องของระบบในภาพรวม 4.75 0.50 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์   
 3.1 ระบบมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบคุณภาพฝุ่น 5.00 0.00 
 3.2 ระบบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 5.00 0.00 

รวม 4.87 0.25 
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เซนเซอร์แต่ละตัวหลังจากนั้นส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์และแสดงผลผ่าน PC/NB Monitorและ Moblie Monitor และมี

การบันทึกผลใน google sheet และหากค่าเซนเซอร์มีค่าไม่ตรงกับค่าที่ผู้ใช้ก าหนดที่ก าหนดไว้ ระบบจะท าการแจ้ง

เตือนผ่านทางระบบใลน์ให้ผู้ใช้ทราบ จากผลการทดลองระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ 

แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการเปรียบเทียบในการตรวจสอบคุณภาพฝุ่นในรูปแบบเดิมและการตรวจสอบคณุภาพ

แบบการใช้ระบบเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละอองและสภาพอากาศ แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตแสดงได้ดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระบบในการตรวจสอบ 

   

  จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบคุณภาพฝุ่นแบบเดิมและแบบใหม่ ปรากฏว่าจาก

การใช้การระบบตรวจสอบคุณภาพฝุ่นแบบเดิมไม่มีการตรวจวัดค่ามาก่อนแต่เมื่อใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพฝุ่นแบบ

ใหม่ ได้มี การตรวจวัดค่ า  pm1.0, pm 2.5, pm 10,ค่ าฟอร์ มาลดี ไ ฮด์ ,ค่าอุณหภูมิ ,ค่ าความ ช้ืนและค่ า

คาร์บอนไดออกไซด์เพราะระบบตรวจสอบคุณภาพฝุ่นแบบใหม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีและตลอดเวลา  

อุปสรรคและปัญหา 

 เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศรับค่าไม่ตรงกับค่าของเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ท าให้คุณภาพของอากาศไม่

ตรงกับความเป็นจริง 

แนวทางการแก้ปัญหา 

 ท าการคาริเบทเซนเซอร์เพื่อให้เซนเซอร์รับค่าได้ตรงและถูกต้องตามมาตรฐานของคุณภาพของอากาศ 

แนวทางการพัฒนางานวิจัย 

1 พัฒนาระบบให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตแทนไวไฟได้เนื่องจากบางพื้นที่ไม่ครอบคลุมสัญญาณไวไฟ 

2 พัฒนาระบบให้สามารถพยากรณ์ค่าล่วงหน้าได้เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกัน 

3 เพิ่มจุดในการตรวจวัดให้ครอบคลุม 

4 เพิ่มในส่วนของคุณภาพอากาศอื่นๆที่จ าเป็น 

ค่าที่วัด 
ระบบตรวจสอบคณุภาพฝุ่น

แบบเดิม 
ระบบตรวจสอบคณุภาพฝุ่น 

แบบใหม่ 

pm1.0 pm 2.5 pm 10 ไม่มีการตรวจวัด มีการตรวจวัด 

ฟอร์มาลดีไฮด ์ ไม่มีการตรวจวัด มีการตรวจวัด 

อุณหภูม ิ ไม่มีการตรวจวัด มีการตรวจวัด 
ความช้ืน ไม่มีการตรวจวัด มีการตรวจวัด 

คาร์บอนไดออกไซด ์ ไม่มีการตรวจวัด มีการตรวจวัด 
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การวัดสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Weather measurement in Phuket Rajabhat University with Internet of Things 

สุรัฐ ซุ่นสั้น1*, ฮอซาลี โส๊ะสันสะ๊2 

Surat Sunsan1*, Horsalee Sohsunsah2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการวัดสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากข้อมูลสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต มีโอกาสที่ข้อมูลจะเกิดการคลาดเคลื่อน เพราะข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดภูเก็ตจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่

กว้างขวาง และไม่ได้เจาะจงสถานที่อย่างทั่วถึง จึงเป็นที่มาของการสร้างอุปกรณ์วัดค่าสภาพอากาศ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขึ้นมา โดยอุปกรณ์ช้ินนี้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยค่าที่วัดได้จากอุปกรณ์

จะมีค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสง เมื่ออุปกรณ์เริ่มท างานจะส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์ 

ซึ่งสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Netpie Dashboard จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มที่

ท าหน้าที่เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อท าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลที่

เตรียมไว้แล้ว ต่อมากลุ่มที่ท าหน้าที่สร้างแอปพลิเคช่ันจะน าข้อมูลจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาแสดงผ่านแอปพลิเคช่ัน ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์

ทางด้านต่างๆ เช่น จัดเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
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Abstract 

The objective of this research is to measure weather conditions. Due to the weather data 

within Phuket Rajabhat University There is a chance that the data will be inaccurate.  Because the 

weather information from Phuket from the Meteorological Department is extensive and did not 

specify the location thoroughly Therefore is the origin of building weather measuring equipment 

Within Phuket Rajabhat University in which this device uses the internet technology of everything 

The values measured by the device are temperature, humidity and light intensity. When the device 

starts working it will send the measured data to the cloud.  Real- time data can be viewed on the 

Netpie Dashboard website. The data will then be forwarded to the group that collects the internet 

data of Phuket Rajabhat University's objects in order to store the data in the prepared database. 

Already Later, the group responsible for creating the application will use the data from the internet 

database of Phuket Rajabhat University to analyze the data and display it through the application 

Which will cause various benefits such as collecting data to be used for weather alert in Phuket 

Rajabhat University and can be applied in agriculture So that general users can come to study 

through the application. 

Keywords: Cloud, Internet of Things, Application, Real time, Website 

บทน า 

รัฐบาลได้มีการก าหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City (นรากร นันทไตรภพ, 2561)  ซึ่งตัวแปลหลัก

ส าคัญ คือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีส่วนร่วม โดยมีการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University ซึ่งทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาแรกที่น า

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Internet of Things) (เสกสรรค์ ศิวิลัย, 2559) มาปรับใช้ในการศึกษาการท างานวิจัย และ

ได้มีแนวทางในการสร้างผลงานมากมาย ได้แก่ การแก้ปัญหาทางการจราจร การบริหารจัดการน้ าในคลองที่ผ่าน

มหาวิทยาลัย การบริหารการใช้ไฟฟ้า น้ าประปาของมหาวิทยาลัย และการวัดสภาพอากาศในมหาวิทยาลัย จะได้

ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาแสดงผ่านแอปพลิเคชั่นได้ 

ในส่วนของ“การวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”เป็น

หนึ่งในผลงานท่ีกล่าวมาข้างต้น มีการพัฒนาขึ้นเพื่อวัดค่าสภาพอากาศ เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น

ผลงานท่ีสร้างขึ้นอย่างมีล าดับแบบแผน มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด ในส่วนของการเลือก

อุปกรณ์มาใช้งาน ได้ท าการทดลองและเปรียบเทียบอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่คุ้มค่าที่สุด ในส่วนต่อมาจะเป็นส่วน



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
480 

 
 

ของโปรแกรมมิ่งได้มีการน าโค๊ดที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงทดสอบการใช้งานอยู่หลายรอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาใน

ขั้นตอนการน าไปใช้งาน ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งขึ้นไปเก็บไว้ท่ีคลาวด์เพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ ขั้นตอนต่อมาจะน าข้อมูล

บันทึกลงฐานข้อมูลที่เตรียมไว้แล้ว มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาแสดงผ่านแอปพลิเคช่ัน ซึ่งจะท าให้เกิด

ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น จัดเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรับวิธีด าเนินการวิจัยของการวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

 
ภาพที่ 1  วิธดี าเนินการวิจยั 

 

1) ก าหนดเป้าหมายของงานจากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากการส ารวจสภาพอากาศ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปัญหาที่พบคือสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายท าให้เกิดโรคต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี ้

สภาพอากาศที่ร้อนจัด จะเกิดขึ้นในอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผลกระทบจากการเผชิญกับ

สภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานจะท าให้ร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงตามผิวหนังเพื่อคลายความร้อน ส่งผลให้เลือดไป

เลี้ยงสมอง กล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ จึงมีผลต่อความแข็งแรงของร่างกายและสภาพ

จิตใจ ทั้งยังท าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ เช่น ตะคริวแดด อาการเพลียแดด โรคลมแดด เป็นต้น (นรินทร์รัชต์ 

พิชญคามินทร, 2558)และความช้ืนในอากาศ โดยที่ความช้ืนของมนุษย์ปกติจะอยู่ระหว่าง 40-60% เมื่อระดับ

ความช้ืนสูงกว่าปกติ จะท าให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเชื้อราจะเป็นภัยคุกคามส าหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบ

หืด แต่เมื่อระดับความช้ืนต่ ากว่า จะท าให้เกิดการติดเชื้อในอากาศ เช่น โรคหวัด และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น (Sodartis 

Nanama, 2013) โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดค่าสภาพอากาศ เพื่อแจ้งเตือนภัยและเตรียมรับมือกับ

สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์ Netpie Dashboard 
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2) ศึกษาข้อมลูของอุปกรณ์  

1. เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิความช้ืน และความดันอากาศ BME280 ต้องใช้ไฟเลี้ยง 3.3V ถึง 5V 

คุณภาพที่ได้เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อีกตัวอย่าง DHT22 พบว่าค่าที่ได้มีความเสถียรกว่า และตัวอุปกรณ์ยังมีอายุในการ

ใช้งานท่ีนานกว่า DHT22 (Sensortec, B, 2014) 

 

ภาพที่ 2  เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิความชื้น และความดันอากาศ BME280 

2. เซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง GY-49 MAX44009 ค่าที่วัดได้ตั้งแต่ 0.045 ถึง 188,000 

LUX ต้องใช้ไฟเลี้ยง 1.7Vถึง 3.6V แต่เมื่อน าไปทดลองจริงพบว่าค่าที่ได้มีความไม่เสถียรอยู่เล็กน้อย แต่หากเทียบ

กับเซนเซอร์อีกตัวอย่าง LDR Photoresistor พบว่าเจอความไม่เสถียรที่มากกว่า GY-49 MAX44009 (Maxim 

Integrated, 2011) 

 

ภาพที่ 3  เซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง GY-49 MAX44009 
 

3. บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเขียนชุดค าสั่ง และสามารถเชื่อมต่อ

กับสัญญาณ WIFI ที่อยู่รอบข้างได้ (ไม่สามารถส่งข้อมูลโดยที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้) (Parihar, Y. S, 2019) 

 

ภาพที่ 4  บอร์ดทดลอง NodeMCU V2 
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4. LTE 4G USB Modem with WI-FI HotSpot อุปกรณ์ที่มีหนา้ที่ปล่อยสญัญาณ WIFI โดย

ผ่านโครงข่ายสญัญาณโทรศัพท์มือถือ 

 
ภาพที่ 5  LTE 4G USB Modem with WI-FI HotSpot 

5. Adaptor แหล่งจ่ายไฟ 5V 2A อุปกรณ์ที่มีหน้าท่ีในการแปลงไฟ AC 100-240V เป็น DC 

5V 2A เพื่อจ่ายไฟเข้ากบัอุปกรณ ์(ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าได้จากภายในอาคาร) 

 

ภาพที่ 6  Adaptor แหล่งจา่ยไฟ 5V 2A 

6. 0.9V-5.0V USB Charger DC-DC อุปกรณ์ท าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับ LTE 4G USB 

Modem with WI-FI HotSpot 

 

ภาพที่ 7  0.9V-5.0V USB Charger DC-DC 
 

 3) การสร้างอุปกรณ์วัดสภาพอากาศและออกแบบการท างานของอุปกรณ ์
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ภาพที่ 8  การเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดสภาพอากาศ 

จากภาพที่ 8 ขั้นตอนการเช่ือมต่ออุปกรณ์วัดค่าสภาพอากาศ โดยเริ่มต้นจากการน า เซนเซอร์ 

วัดค่าอุณหภูมิ และค่าความช้ืน (BME-280) และเซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง (GY-49) เชื่อมต่อกับบอร์ดทดลอง 

NodeMCU V2 และน าอุปกรณ์ LTE 4G USB Modem ประกอบเข้ากับ USB Charger โดยน าอุปกรณ์ที่กล่าวมา

ข้างต้น มาเช่ือมต่อสายไฟเข้ากับเต๋าต่อสายไฟ และน าอุปกรณ์ Adaptor 5V จ่ายกระแสไฟให้กับตัวอุปกรณ์ที่

เชื่อมต่อกับเต๋าต่อสายไฟ ให้สามารถท างานได้ 

 

ภาพที่ 9  System Architecture การวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
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จากภาพท่ี 9 คือกระบวณการท างานของอุปกรณ์วัดค่าสภาพอากาศ โดยเริ่มต้นจากการเช่ือมต่อ

ระหว่าง NodeMCU V2 ,เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ ค่าความช้ืน(BME-280) และเซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง(GY-

49) โดยท าการเขียนชุดค าสั่งให้กับ NodeMCU V2 ให้สามารถอ่านรับค่าจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว 

ขั้นตอนต่อไป จะท าการใช้ USB Charger DC-DC เพื่อจ่ายไฟให้กับ LTE 4G USB Modem น ามาใช้ใน

การปล่อยสัญญาน WIFI โดยผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะท าให้ตัว NodeMCU V2 สามารถรับ

สัญญาณ WIFI จาก LTE 4G USB Modem และส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ Netpie เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิ ความช้ืน 

ความเข้มของแสง ที่เว็บไซต์ Netpie Dashboard ในรูปแบบเกจวัดค่า และสามารถเรยีกดูข้อมูลไดแ้บบ Real time 

จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ตเพื่อท าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลที่เตรียมไว้แล้ว ต่อมากลุ่มที่ท าหน้าที่สร้างแอปพลิเคช่ันจะน า

ข้อมูลจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษา

ผ่านทางแอปพลิเคช่ันได้ ในส่วนของ Administrator จะเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อเกิดข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลเกิดการ

ส่งล่าช้าผิดปกติภายในเว็บไซต์ Netpie  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลและคิดค้นงานวิจัยการวัดสภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วย

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และหาท าเลที่จะท าการติดตั้งอุปกรณ์บริเวณอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการ

ยึดจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหลักในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลเมื่อมีการท างานของ

อุปกรณ์วัดค่าสภาพอากาศ และส่งข้อมูลขึ้นไปยังเว็บไซต์ Netpie(Cloud) ซึ่งสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  

Netpie Dashboard 

 

 
ภาพที่ 10 บริเวณอาคารที่จะท าการตดิตั้งอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 11 จอแสดงผลในรูปแบบเกจวดัของ Netpie Dashboard จากการส่งข้อมูล 1 ชดุ 

 การวัดสภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อุปกรณ์ในการวัดค่า

สภาพอากาศถือว่าประสบความส าเร็จในการเลือกใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะน ามาวิเคราะห์

ข้อมูล และท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น จัดเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษา

ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้  

 และท าการทดลองส่งข้อมูลไปให้ กลุ่มที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ตเพื่อท าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลที่เตรียมไว้แล้ว โดยส่งข้อมูล จ านวน 2-3 วัน โดยประมาณเพื่อให้

มั่นใจว่าข้อมูลสามารถเก็บในฐานข้อมูลได้ ในการส่งแบบ Real time 

 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างจากกลุ่มเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Firebase จ านวน 1 ครัง้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์โรคจากผลการตรวจปัสสาวะของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศการ
วิเคราะห์โรคจากผลการตรวจปัสสาวะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต และผู้ป่วย โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต สามารถ
จัดเก็บข้อมูล และค้นหาข้อมูล และผู้ป่วยสามารถดูผลการตรวจรักษา ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
จากผู้เช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.41) และได้น าระบบไปทดลองใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.55) เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี 
(4.41) และกลุ่มของผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก (4.57)   
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Abstracts 

 This research aims 1) to develop disease analysis information system from urinalysis result 

of Tambon Kapiat health promotion hospital and 2)  to investigate the user satisfaction level of 

disease analysis information system from urinalysis result of Tambon Kapiat health promotion 

hospital.   In the system development life cycle, there are 4 user groups ( administrator, hospital 

staff ̧  health promotion hospital staff, and patient group). Administrator group were able to manage 

all data, hospital staff group and health promotion hospital staff group were able to manage data 

and search report and patient group were able to view treatment result information.  The 

performance of the overall system was evaluated by the experts and they provided a high level 

( mean =  4. 41) .  The user satisfaction level of the system was evaluated by the users and the 

satisfaction level was very high (mean = 4.55). The satisfaction levels of the staff group and patient 

group was  high (mean = 4.41 and mean = 4.57). 

Keywords: Urinalysis result, Patient, Health promotion hospital staff, Hospital staff 

บทน า 

 ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บที่ เกิดขึ้นกับประชากรของประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ ยปีละ  

100,000 คน (วิจัยระบบสุขภาพ 2561 (เล่ม1), 2561) ซึ่งมีปัญหาเนื่องมาจากการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

ด้วยปัจจัยต่างๆ ท้ังด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งการตรวจรักษานั้นท า

ได้ในหลายวิธี เช่น การทานยาหรือการรับวัคซีนและการตรวจรักษาทางกายภาพโดยการตรวจผลจากค่าปัสสาวะ

เป็นต้น ท าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกๆ แห่งต้องปรับตัวรับมือกับผู้ป่วยจ านวนมาก ตามนโยบายของ

กรมการแพทย์ ที่มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มีการวางมาตราการในการดูแล และ

ตรวจสุขภาพของคนในชุมชนโดยการตรวจวิเคราะห์โรคจากการตรวจปัสสาวะเพื่อหาโรคต่างๆ อทิเช่น โรคเบาหวาน 

โรคนิ่วในไต โรคขาดน้ า โรคท่อปัสสาวะอักเสบ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยที่สังกัดอยู่ในความรับผิดชอบของ

โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนั้นๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 บ้าน

กะเปียด ต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่หนึ่งที่ให้บริการการรักษาและตรวจ

สุขภาพของประชาชนในต าบลกะเปียด และหมู่บ้านใกล้เคียง มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 

การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากการตรวจปัสสาวะในการวิเคราะห์โรคในแต่ละครั้งต้องส่งข้อมูลการตรวจ

ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ผลการตรวจ โดยมีการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกลงแฟ้มเอกสาร และท าให้

เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูล เพราะข้อมูลอาจเกิดความซ้ าซ้อนกันและไม่สะดวกต่อการน ามาใช้งาน ท าให้การดูแล
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รักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะต้องค้นหาข้อมูลประวัติการรักษาจากแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดลงแฟ้มตามเลขที่

บ้าน จนบางครั้งท าให้ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรักษาที่นานมากขึ้น เนื่องจากหาแฟ้มประวัติไม่เจอ อีกทั้งข้อมูล

เหล่านั้นมีการสูญหายและเกิดความเสียหาย จากสภาพอายุการใช้งานของเอกสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด โดย

การน าเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วย ให้เป็นระบบ มีความถูกต้อง 

เรียกใช้งานได้สะดวก และน าข้อมูลในการจัดเก็บเหล่านั้นมาวิเคราะห์โรคโดยการใช้ทฤษฎีในการตรวจรักษาโรค

ต่างๆ น ามาเป็นข้อมูลในการวัดวิเคราะห์ สามารถท าให้การด าเนินการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะ

สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นสารสนเทศในการวางแผนในการรักษาและติดตามอาการขอ งผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

         1. การวางแผนระบบ 

               การวางแผนระบบ (Systems Planning) โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ระบบใน

การรักษาและติดตามผู้ป่วย ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและ

ผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     2. การวิเคราะห์ระบบ  
                 การวิ เคราะห์ระบบ (System Analysis) โดยน าความต้องการของระบบจากการสัมภาษณ์ 
ความต้องการของผู้ใช้ระบบงานมาวิเคราะห์รายละเอียด และน าทฤษฎีการตรวจรักษาโรคต่างๆ (สถาบันวิจัย
สาธารณสุข. 2561) น ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบและเพื่อการพัฒนาเป็นแบบจ าลองประกอบด้วย
แผนภาพบริบท ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด 

 3. การออกแบบระบบ  

    การออกแบบระบบ (Systems Design) หลังจากการวิเคราะห์ระบบแล้วผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบ

โดยการออกแบบระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กะเปียด กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเริ่มด้วยการออกแบบส่วนต่างๆ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบ่งออกเป็น 

 

  

ข้อมูลผู้ป วย 

รายงานสรุปผลส ิติการตรวจปัสสาวะ 

รายงานการตรวจรัก า 

ประวัติของผู้ป วย 

ข้อมูลรอบเอวของผู้ป วย 
ข้อมูลผู้ป วย 

0 

ระบบสารสนเทศการวิเคราะ ์
โรค าก ลการตรว ป สสาวะ

ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกะเป ยด 

ข้อมูลดัชนีมวลกายของผู้ป วย 

ข้อมูลค่าความดันโลหิตของผู้ป วย 

รายงานการตรวจรัก า 

ก าหนดสิท ิในการใช้งาน 
จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ 

ผลการวินิจ ัยโรค 

ข้อมูลปัสสาวะของผู้ป วย 

ระบบสารสนเทศการตรว สอบ

โรค าก ลการตรว ป สสาวะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกะเป ยด 
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4 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ จะเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์ ในการใช้งานของกลุ่มผู้ ใ ช้อื่นๆ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล  

จะเป็นผู้ดึงข้อมูลต่างๆ เข้าเพื่อวิเคราะห์อาการป่วยของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี (รพ.สต) เป็นผู้ป้อนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย

ท าการบันทึกลงในระบบเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล และผู้ป่วย สามารถดูข้อมูลส่วนตัว ผลการรักษา และ

ประวัติการรักษาของตนเองได้ ที่แสดงในแผนภาพกระแสข้อมูลดังภาพ 2 

 

ภาพ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปสัสาวะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด 

 1.0 

จัดการข้อมูล 
พื้นฐาน 

ข้อมูลเจ้าหน้าที ่
 

รายละเอียดเจ้าหน้าที ่
 

เจ้าหน้าที ่
 
 

ก าหนดสิทธิในการใช้งาน 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 
 

จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที ่
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 
 

ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 
 

ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
 
 

รายละเอียดผู้ป่วย
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 
 

2.0 

จัดการข้อมูล 
 

ประวัติผู้ป่วย 
 
 

รายละเอียดผู้ป่วย 
 
 

ข้อมูลปัสสาวะของผู้ป่วย 
 
 

ข้อมูลการตรวจปัสสาวะ 
 
 

3.0 
 
 

การจัดการข้อมูล 
ปัสสาวะ 

 
 

ข้อมูลความดันโลหิตของผู้ป่วย 
 
 

ข้อมูลความดันโลหิตของผู้ป่วย 
 ข้อมูลดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
 
 
 

ข้อมูลดัชนีมวลกายของผู้ป่วย 
 
 

ข้อมูลรอบเอวของผู้ป่วย

ผู้ป่วย 
 
 

4.0 
 
 ซักประวัต ิ

 
 

รายละเอียดการตรวจรักษา 
 
 

รายงานการสรุปผลสถิติการตรวจปัสสาวะ 
 
 

D1 
 
 

รายละเอียดรอบเอว 
รายละเอียดดัชนีมวลกาย 
 รายละเอียดดันโลหิต 
 
 

ข้อมูลรอบเอวของผู้ป่วย

ผู้ป่วย 
 
 

ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
 
 

ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้า
สู่ระบบ 
 
 

รายละเอียดผู้ป่วย 
ข้อมูลการเข้าสู่
ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่
ระบบ 
 
 

รายละเอียดปัสสาวะ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 
 

รายการตรวจรักษา 
 
 

ข้อมูลการวินิจฉัย 

ข้อมูลการวินิจฉัย 
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  4. การพัฒนาระบบ  

     การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกะเปียด โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL (พิทักษ์พงศ์ พายุหะ,2561) 

โดยการพัฒนาได้ท าการทดสอบความถูกต้องของการท างานในระบบส่วนต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ติดตั้งระบบ ทดสอบการใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบการท างานของ

ระบบอีกครั้ง ท าให้ระบบมีการท างานท่ีถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               5. การบ ารุงรักษา  

                  เมื่อได้ระบบงานที่ผ่านการพัฒนาและมั่นใจในประสิทธิภาพการท างานของระบบแล้วก็จะต้องน า

ระบบมาใช้งานจริงแล้ว มีการติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขและได้น าระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ เพื่อน าข้อมูลการประเมินไป

ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบจะแสดงให้เห็นถึงการป้อนข้อมูลผ่านฟอร์มลงสู่ฐานข้ อมูลที่ป้อนลงไปนั้นได้

จัดเก็บข้อมูล และสามารถท าการแก้ไข ลบหรือค้นหาส่วนท่ีต้องการได้ ซึ่งการวิเคราะห์โรคจากผลการตรวจปัสสาวะ 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด ได้ผลการพัฒนาระบบ แบ่งผู้ใช้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ คือ  

ผู้ที่ควบคุมการท างานของระบบ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คือ ผู้ที่น าข้อมูลของผู้ป่วยมาวิเคราะห์หารสาเหตุของอาการ 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต คือ ผู้ที่ท าการตรวจสุขภาพ หรือซักประวัติจากผู้ป่วย และผู้ป่วย คือ ผู้ที่มาท าการรักษา  

กับโรงพยาบาล โดยแต่ละบุคคลจะสามารถใช้งานต่อระบบสานสนเทศการวิเคราะห์โรคจากผลการตรวจปัสสาวะ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการท างานของแต่ละบุคคล  ดังนี ้

                      1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

                      ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข้ข้อมลูส่วนตัว และก าหนดสิทธ์ิของการเข้าถึงระบบของผูป้่วย เจ้าหน้าที่ 

รพ.สต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดังภาพ 3 
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ภาพ 3 ประวัติส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 

  1.2 ส่วนของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถขอสิทธิ์ ในการเข้าถึงระบบได้ สามารถสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย  

และน าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์อาการ หรือเมื่อผู้ป่วยมารับการตรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต สามารถวิเคราะห์

โรค จากข้อมูลของผู้ป่วย น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา ดังภาพ 4 และภาพ 5 

 
ภาพ 4 การวินิจฉัยโรค 
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ภาพ 5 ตรวจรักษา 

  1.3 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี รพ.สต 

     เจ้าหน้าท่ี รพ.สต สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย สามารถเข้าดูผลการตรวจของผู้ป่วยได้ สามารถจัดการ

กับข้อมูลผู้ป่วยได้ สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย และถ้าต้องการลบข้อมูลผู้ป่วย ดังภาพ 6 

 

ภาพ 6 ข้อมูลการเพิ่มผูป้่วย 
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   1.4 ส่วนของผู้ป่วย   

                      ผู้ป่วยสามารถขอสิทธ์ิในการเข้าถึงระบบ สามารถดูข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการรักษา

ของตนเองได้ ดังภาพ 7 

 

ภาพ 7 ข้อมูลผู้ป่วย 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  

ที่มีต่อระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

     2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวน 3 คน มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ 
ผลประเมินประสิทธภิาพ 

x ̅ S.D. ความหมาย 
1. การออกแบบและความสวยงามของระบบ 4.33 0.57 ด ี
2. ความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.33 0.57 ด ี
3. ความถูกต้องในการประมวลผลของข้อมูล 4.66 0.57 ดีมาก 
4. การค้นหาข้อมูลและการแสดงรายงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.66 0.57 ดีมาก 
5. การท างานของระบบมีการจดัเก็บท่ีดี 4.00 0.57 ด ี
6. ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 4.66 0.00 ดีมาก 
7. ความปลอดภยัในการใช้งานระบบ 4.66 0.57 ดีมาก 
8. ความสามารถของระบบโดยรวม 4.00 0.57 ด ี

โดยรวม 4.41 0.26 ดี 
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 จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความ 

ถูกต้องในการประมวลผลของข้อมูล ด้านการค้นหาข้อมูลและการแสดงรายงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ด้านความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการท างานของระบบ และด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ อยู่ในระดับ 

ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  รองลงมาคือ ด้านการออกแบบและความสวยงามของระบบ และด้านความสามารถใน

การท างานตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบ โดยใช้กลุ่มตัวออย่างจากผู้ใช้งาน

ระบบในต าแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสุขภาพ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจ านวน 

25 คน โดยจ าแนกเป็น กลุ่มเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ รพ.สต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ดูแลระบบ จ านวน  

5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และกลุ่มผู้ป่วย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้

งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด  

ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบ 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
เจ้าหน้าที ่ ผู้ป่วย 

x ̅ S.D. ความหมาย x ̅ S.D. ความหมาย 

1. การออกแบบและความสวยงามของระบบ 4.40 0.54 ด ี 4.60 0.68 ดีมาก 

2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.40 0.54 ด ี 4.45 0.51 ด ี
3. ความถูกต้องในการประมวลผลของข้อมูล 4.80 0.44 ดีมาก 4.65 0.48 ดีมาก 
4. การค้นหาข้อมูลและแสดงรายงานมีความ
รวดเร็ว 

4.20 0.44 ด ี 4.60 0.50 ดีมาก 

5. สามารถตอบสนองความต้องการไดด้ ี 5.00 0.00 ดีมาก 4.40 0.68 ด ี
6. ความสะดวกรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.00 0.70 ด ี 4.65 0.48 ดีมาก 
7. ข้ันตอนการท างานของระบบสอดคล้องกับการ
ท างานของผู้ใช้งาน 

4.60 0.54 ดีมาก 4.50 0.51 ดีมาก 

8. สามารถลดเวลาในการให้บริการ 4.20 0.83 ด ี 4.80 0.36 ดีมาก 
9. ประโยชน์ของระบบ 4.60 0.54 ดีมาก 4.50 0.51 ดีมาก 

โดยรวม 4.46 0.22 ดี 4.57 0.09 ดีมาก 
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              จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบ โดยความพึงพอใจของ

เจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสามารถตอบสนอง

ความต้องการได้ดีมีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาคือ ด้านความถูกต้อง

ในการประมวลผลของข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ในส่วนของผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อ 

การใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสามารถลด

เวลาในการให้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ ด้านความถูก

ต้องในการประมวลผลของข้อมูล และด้านความสะดวกรวดเร็วในการท างานของระบบอยู่ในระดับดีมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  

 3. สรุปผลการทดลอง 

  ระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กะเปียด เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์โรคการจากตรวจผลการตรวจปัสสาวะ

รวมกับผลการตรวจวัดค่าความดัน ค่าดัชนีมวลกาย และค่ารอบเอวมาตรวจวิเคราะห์โรค และมีการรวบรวมข้อมูล

การรักษาผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว ดูรายงานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน ซึ่งแบ่งผู้ใช้เป็น 

4 ส่วน 1) ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต และ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ 2) ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถเข้าระบบได้ เข้าไปกรอกประวัติส่วนตัวผู้ป่วยและดู

การตรวจรักษาของผู้ป่วยได้ 3) ส่วนเจ้าหน้าที่ รพ.สต สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถป้อนข้อมูลสุขภาพ ของผุ้ป่วย

ท าการบันทึกลงในระบบเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 4) ส่วนผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ 

รพ.สต เพิ่มข้อมูลลงไปก่อน ผู้ป่วยสามารถดูผลการตรวจได้ สามารถพิมพ์ผลการตรวจได้ ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบผู้เช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.41) และได้น าระบบไปทดลองใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งมี

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.55) เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม พบว่า

กลุ่มเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดี (4.41) และกลุ่มของผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก (4.57) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลีวัลย์ ศรีวิลัย (2559) และพิทักษ์พงศ์ พายุหะ (2561) ที่พบว่าการท า

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ

ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

  การจัดท าวิจัยระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลกะเปียด ส าเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจากความกรุณาของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น

อย่างดี ในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า ติชมและแก้ไขจนท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
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 ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนท าให้ระบบสารสนเทศการตรวจสอบโรคจากผลการตรวจปัสสาวะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะเปียด ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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การพัฒนาระบบจ าหน่ายต๋ัวรถตู้โดยสารออนไลน์กรณีศึกษารถตู้สาย 437 (ภูเก็ต-พังงา)  

Development of Online Public Van Booking System: A case study of Public Van 437  

(Phuket – Phangnga) 

กนกวรรณ สุดรักษ์*1 , บัญญวัติ ไชยรัตน์ 1 , รัตตยิา แกล้วกลา้ 1   , พัทธนันท ์ เพ็งด า 2    

Kanokvan sudrak* 1, Banyawat chairat1,and Rattiya klawkla 1 , Pattanan pangdum2    

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารแบบออนไลน์ 2. เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารแบบออนไลน์ ซึ่งได้ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software 
Development Cycle) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการ
ฐานข้อมูลจากนั้นประเมินประสิทธิภาพระบบโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 23 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้เ ช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบมีความพึ่งพอใจในด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับที่สามเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุดและอันดับท่ีสี่ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ใช้ระบบใความพึงพอใจในด้านการประมาลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06อยู่ในระดับมากที่สุดโดยสามารถช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองตั๋วรถตู้โดยสารและสามารถเป็นช่องทางการติดต่อได้ง่ายระหว่างลูกค้า
และเจ้าของกิจการ โดยลูกค้าสามารถดูเที่ยวรถผ่านเว็บไซต์ได้ 

ค าส าคัญ: การจองต๋ัวรถออนไลน์, จองต๋ัวรถตู้โดยสาร, การพัฒนาระบบ 
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Abstract 
This research aims:  1)  to develop an online Van Booking  system  2)  to evaluate the 

effectiveness of the system bus tickets online.  The implementation of the system development 
life cycle ( Software Development Cycle)  using PHP ( PHP)  and the program comes with a SQL 
(MySQL) to manage the database and then evaluated system performance by using a questionnaire 
to assess satisfaction.  satisfaction of users and experts of 23 people.  Meet the experts and users 
were satisfied with the quality of the content.  An average of 4. 48 at the most.  Followed by the 
experts and users were satisfied with the performance evaluation system. With the average at 4.47 
at the most. And the third is an expert, and the users are satisfied with the usability of the site has 
an average of 4.46 is the highest and a rating of four experts and users  satisfaction of the display. 
the resulting data An average of The 4. 06 level is the most convenient for customers to book 
tickets and vans can easily contact between customers and business owners. Customers can view 
the trip through the site. 

Keywords: Online car booking, Public Van Booking, System Development 

บทน า  
 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้มีการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน
การท างานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
องค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแม่นย าในการท างานทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกในการ
จัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์การที่
จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
 ปัจจุบันมีปัญหาในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ท าการจองตั๋วรถ ยกเลิกการจองตั๋ว
รถ ข้อมูลตารางงาน การเดินรถ การช าระเงินค่ารถตู้โดยสาร และรวมถึงการเช็คตารางงานรถตู้เกิดปัญหาข้อมูล
บางส่วนสูญหาย และความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ท าให้เวลาตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งใช้เวลานานในการค้นหา
ข้อมูล และยังส่งผลต่อการจัดการของผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าว ธุรกิจรถตู้โดยสาร พังงา-ภูเก็ต สาย437 จึงได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การจองตั๋วรถตู้โดยสาร การช าระเงินค่าเดินทาง ซึ่งท าให้การจัดเก็บข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นย า มีความเป็นระบบระเบียบ เกิดข้อผิดพลาดน้อย และได้รับผลประโยชน์สูงสุด เกิดคว าม
ประทับใจต่อผู้ใช้บริการ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์สาย 437 ภูเก็ต-พังงา (รถ
ร่วม บ.ข.ส) เพื่อลดปัญหาในการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล การเรียกดูหรือค้นหาข้อมูลได้ นอกจานี้ระบบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการท างาน และการจัดเก็บข้อมูลให้มีระเบียบขึ้นง่ายต่อการเรียกใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดในการท างานน้อยที่สุดสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ  
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถโดยสารแบบออนไลน์ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายตั๋วรถโดยสารแบบออนไลน ์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่าง
มีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่ มี
ข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกัน
ข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มี
หน้าท่ีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล 
การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เ กี่ยวกับรายละเอียดภายใน
โครงสร้างของฐานข้อมูล (วรินดา นวนกัน,2557) 
  เว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ใน
ระบบมีการไหลเวียนในแบบ ออนไลน์ (Online) และ ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Global) ท าให้เหมาะส าหรับ
งานที่ต้องการข้อมูลแบบ เรียลไทม์ (Real-time) ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านท าก าลังท่อง
เว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรือห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรม
ส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบ
กับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ เรียลไทม์ (Real Time) ท าให้เกิดความประทับใจ เครื่องที่ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น (Pongsak,2551) 
 นิมิตร ตาน้อยและคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพฒันาระบบจองยานพาหนะออนไลน์กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท าหนังสือขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจองยานพาหนะออนไลน์ โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ อาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ านวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าผู้ใช้งานระบบจองยานพาหนะออนไลน์ มีความ
พึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองยานพาหนะออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดจนผู้ที่ขอใช้ยานพาหนะ สามารถวางแผนการติดต่อจองตามก าหนดการได้ง่าย
และสามารถท าการจองให้ตรงกับวันเวลาในการเดินทางที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 เจนจิรา แจ่มศิริและคณะ (2560) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา และความต้องการ
ระบบการจองห้อง ประชุมออนไลน์ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) ประเมินความ
พึง พอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ข้ันตอนการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
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ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยการใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL และ 3) ขั้นตอน
การประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามาร
จัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองห้อง ประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลประเภท
การจอง ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจ าเดือน ทั้งนี้ระบบช่วย
อ านวยความ สะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้ งานของห้อง
ประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ : กรณีศึกษารถตู้สาย 437 
ภูเก็ต-พังงา โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
 1. ออกแบบระบบโดย (System Development Life Cycle) มีรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัยมีอยู่ 7 ขั้นตอน 
 1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
       เนื่องจากปัจจุบันมีคนจ านวนมากที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง แต่ในการจองตั๋วรถ
โดยสารนั้นมีข้อจ ากัด โดยจะต้องเดินทางไปซื้อท่ีจุดจ าหน่ายตั๋วรถเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกใน
การเดินทางไปด้วยตนเองและปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ผู้จัดท าระบบ
จึงได้น าเทคโนโลยีเหล่านี้  มาแก้ไขปัญหาการจองตั๋วรถโดยสารประจ าทางโดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายทั้งพนักงานและผู้โดยสาร ท าให้เกิดความได้เปรียบในการบริการมากยิ่งข้ึน  
 1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
  การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบฟังก์ช่ันของเว็บไซต์ของระบบการจัดการจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ ควรมีลักษณะการท างาน การ
เลือกใช้เครื่องมือในการท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าจากการสอบถามผู้โดยสารรถตู้ ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เจ้าของกิจการ พนักงาน และการสังเกตขั้นตอนงานจากระบบเดิม และสรุปขั้นตอนในการจองตั๋วรถของ
ผู้โดยสารจากหน้าร้าน  
 1.3 ออกแบบโปรแกรม (Design) 
  การออกแบบโปรแกรมระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์เป็นขั้นตอนที่น าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเบื้องต้นมาวิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยการออกแบบกระบวนการ 
(Process Design) การออกแบบส่วนน าเข้า (Input) และการออกแบบส่วนน าออก (Output) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
  1.3.1 ผงังานบริบท 
  ในการพัฒนาโปรแกรมจ าเป็นต้องเข้าใจภาพรวมการท างานท้ังหมดของระบบก่อนภาพรวมของ
ระบบและความสัมพันธ์ของระบบกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง แสดงความสัมพันธ์โดยใช้แผนผังบริบทแสดงดังภาพที่ 1  
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     ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram ของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดง E-R Diagram ของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน ์
1.4 พัฒนาโปรแกรม ( Development ) 

 พัฒนาโปรแกรมโดยการน าผลทีไ่ด้จากการออกแบบโปรแกรม (Design)สร้างฐานข้อมูลโดยมายเอสควิ
แอล(My SQL Database)และสรา้งส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้(User Interface)เช่ือมต่อผู้ใช้กับโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม (Visual Studio Code) 
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1.5 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่อง (Testing) 
 ท าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรมจากนั้น
ทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่อง แล้วท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบของ
การท างาน ตามล าดับ 

1.6 น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง ( Usability ) 
 น าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง ได้แก่ เจ้าของกิจการและ
ผู้ใช้บริการเพื่อขอค าแนะน าและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าผลในการใช้โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความ
เหมาะสมตรงกับความ  

1.7 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ( Evaluate the Perfomance ) 
 เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ ใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยประเมินจากเจ้าของกิจการหรือพนักงาน จ านวน 3 คน แลผู้ใช้บริการจ านวน 20 
คน 
2. ออกแบบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้
โดยสารออนไลน์ 

2.1 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้
โดยสารออนไลน์ กรณีศึกษา รถตู้โดยสาร พังงา - ภูเก็ต สาย437 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และผู้ใช้ระบบจ านวน 20 คน 
 สติถิที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวัดระดับ
ความส าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประเมิณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส าคัญดังนี้  
  คะแนนเฉลีย่    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   มากที่สดุ 
         คะแนนเฉลีย่    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   มาก 
         คะแนนเฉลีย่    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   ปานกลาง 
         คะแนนเฉลีย่    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   น้อย 
         คะแนนเฉลีย่    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความส าคัญ   น้อยที่สุด 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระบบเรื่องการพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ มีรายละเอียด มีดังนี้  
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ภาพที่ 3 แสดง หน้าแรกของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน ์

 

 
ภาพที่ 4 แสดง หน้าเข้าสู่ระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ของลูกค้า 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าราคารวมของของผู้ใช้งานระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน ์
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดง หน้าเข้าสู่หลังร้านระบบจ าหนา่ยตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ของผู้ใช้งานระบบ 

2.2 ผลการประเมินผล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 คน  และวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยสุ่มคนใช้บริการรถตู้โดยสาร จ านวน 20 
คน ของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ มีดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน์ ด้าน

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ   x ̅             S.D ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.1 ภาพและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อ
ความหมายได ้
1.2 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตวอักษร อ่านได้ง่าย และสวยงาม 
1.3 สสีันเว็บไซต์มีความสวยงาม 
1.4 การจดัวางต าแหน่งของส่วนตา่งๆบนหน้าจอมีความเหมาะสม 

 4.60           0.583 
 
4.52           0.593 
4.43           0.505 
4.34           0.572 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

          รวม     4.47          0.563 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญด้านการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญในด้านภาพกับเนื้อหามีความ

สอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ มากที่สุด ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ ขนาด

ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย และสวยงาม และ สีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 และ 

4.43 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน์ดา้นการ

ใช้งานของเว็บไซต์ 

ด้านการใช้งานของเว็บไซต์  x ̅          S.D ระดับความพึง
พอใจ 

2.1 ขั้นตอนในการใช้งานระบบไมซ่ับซ้อน 
2.2 เว็บไซต์มรีูปแบบการใช้งานง่าย 
2.3 ต าแหน่งการจัดวางข้อความ รูปภาพในเว็บไซต์มคีวาม
เหมาะสม 
2.4 ระบบมีความครบถ้วนต่อการใช้งาน                           
2.5 ความน่าใช้งานของระบบโดยภาพรวม 

     4.43 
     4.44 
     4.47 
     

  4.56 
     4.46 

      0.506 
      0.589             
      0.593 
       
      0.589 
      0.665               

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

                   รวม                                            4.46       .588 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญด้านการใช้งานของเว็บไซต์ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญในด้านระบบมีความครบถ้วนต่อการใช้งาน มากที่สุด 
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ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ ต าแหน่งการจัดวางข้อความ รูปภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสม 

และ ความน่าใช้งานของระบบโดยภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และ 4.46 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน์ ด้าน

คุณภาพของเนื้อหา 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา  x ̅          S.D   ระดับความส าคัญ 
3.1 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 
3.2 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
3.3 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ ์
3.4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม น่าสนใจ 

           4.47 
4.60        
4.56 
4.30 

      0.510 
      0.583             
      0.506 
      0.702  
       

   มากที่สุด 
   มากที่สุด 
   มากที่สุด 
   มากที่สุด 
   

                   รวม                                   4.48      0.575    มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญด้านคุณภาพของเนื้อหาในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญในด้านเนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ มาก

ที่สุด ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 

และ ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 และ 4.47 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจ าหน่ายตั๋วรถตูโ้ดยสารออนไลน์ ด้าน

การประมวลผลข้อมลู 

ด้านการประมวลผลข้อมูล  x ̅          S.D   ระดับความส าคัญ 
4.1 ระบบประมวลผลข้อมลูได้รวดเร็ว 
4.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบมีความถูกต้อง 
4.3 ระบบแสดงผลข้อมลูถูกต้องในทุกเบราว์เซอร์ 
4.4 ระบบมีความเสถียรระหว่างการใช้งาน 

     4.17 
     4.04        
     4.04 
     4.00 

      0.510 
      0.583             
      0.506 
      0.702 

      มาก 
      มาก 
      มาก 
      มาก 

                   รวม                         4.06               0.575       มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญด้านการประมวลผลข้อมูลในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญในด้านระบบประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว มาก ในระดับ 
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบมีความถูกต้อง และ ระบบมีความ
เสถียรระหว่างการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 และ 4.00 ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 การพัฒนาโปรแกรมระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์  กรณีศึกษารถตู้สาย 437 ภูเก็ต-พังงา 

ผลการวิจัยสามารถอภิปราย ได้ดังนี้ 

 1. จากการพัฒนาระบบการจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ ท าให้เกิดผลสัมฤษธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

กล่าวคือ ผู้ใช้บริการจองตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์ สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ได้โดยมีระบบให้ลูกค้าเป็นสมา ชิก

สามารถเลือกต้นทางปลายทาง วันเวลาและเที่ยวรถผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ สมัครสมาชิกก็ไม่

สามารถจองตั๋วรถตู้โดยสารได้ แต่สามารถเข้าดูเที่ยวรถเวลาเดินรถของรถตู้โดยสารได้ แต่ถ้าหากลูกค้าท าการสมัคร

สมาชิกก็สามารถท าการจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ และลูกค้าสามารถท าการยกเลิกได้โดยไม่รับเงินคืน ส่วน

ด้านเจ้าของกิจการก็สามารถท างานได้รวดเร็วและเพิ่มลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการรถตู้โดยสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น และ

เจ้าของกิจการสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดการจองพร้อมปรับสถานการณ์จองของลูกค้าได้และสามารถ

จัดการกับรายได้ที่เข้ามาใช้บริการได้ 

 2. จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 23 คน พบว่าผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 

รองลงมาเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบมีความพึ่งพอใจในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.47 และล าดับที่สามเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.46 และอันดับที่สี่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบใความพึงพอใจในด้านการประมาลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 โดย

สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองตั๋วรถโดยสาร และสามารถเป็นช่องทางการติดต่อได้ง่าย

ระหว่างลูกค้าและเจ้าของกิจการ โดยลูกค้าสามารถดูเที่ยวรถผ่านเว็บไซต์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษา การพัฒนาระบบจ าหน่ายรถตู้โดยสารออนไลน์ กรณีศึกษารถตู้ พังงา - ภูเก็ต สาย 437 

ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

 1.จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ของระบบจ าหน่ายรถตู้โดยสารออนไลน์ 

พบว่า ความพึงพอใจในด้านการประมวลผลข้อมูลระบบ ควรมีความเสถียรระหว่างการใช้งานมากกว่านี้  

 2. ความพึงพอใจด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ควรจัดวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบน

หน้าจอให้มีความเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ทให้ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเบื้อต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสาร

ออนไลน์ กรณีศึกษารถตู้ พังงา - ภูเก็ต สาย 437 รวมทั้งยังเป็นผลท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป 
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ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่มตัวอยา่ง

กว้างขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  
 ในการจัดท าระบบจ าหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารออนไลน์มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอน และ ได้รับ

ความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน จนท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการของรถตู้โดยสารพังงา - ภูเก็ต ( สาย437 )ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าโครงงานในครั้งนี้  

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน ท่ีให้ค าปรึกษา และแนะน า สั่งสอน 

ช่วยเหลือในการท าโครงงานครั้งนี้มาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และคอยเป็น

ก าลังใจมาตลอด 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่ค่อยเป็นก าลังใจและ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ท าให้โครงงานนี้ประสบ

ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงในรูปแบบเสียงภาษาไทย 

Lighting and Electrical equipment Control System with Thai voice commends 

ยุทธนา หกสี1*, นูรฟาติน เง๊าะเจ๊ะย๊ะ2 , สมใจ จิตค านึงสุข3 

Yutthana Hoksee1*, Nurfatin Ngoh-cheyah2 , Somjai Jitkamnuengsook3 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันด้วยค าสั่ง

เสียงในรูปแบบภาษาไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้วิจัยพัฒนาต้นแบบของระบบโดยจ าลองอุปกรณเ์ปดิ-
ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี หลอดฟลูออเรสเซนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และพัดลมตั้งโต๊ะ 
โดยน าหลักการท างานของกูเกิลแอสซิสแตนท์มาพัฒนาการควบคุมการสั่งการด้วยเสียง พัฒนารูปแบบค าสั่งด้วย
ภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่าย เรียกใช้งานแอคช่ันเอพีไอระหว่างแอคช่ันออนกูเกิลกับไดอะล็อกโฟลว์ โดยเลือกเช่ือมต่อ
แบบปรับแต่งเอง ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งค่าคีย์เวิร์ดที่ได้รับจากค าสั่งเสียงตรวจเช็คค่าโดย
การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล และส่งค่าผลลัพธ์ไปยังบอร์ดควบคุม NodeMCU ESP8266 เพื่อสั่งการให้รีเลย์ท า
การจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้วิจัยทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต้นแบบจากกลุ่มเป้าหมาย 15 คน ทั้ง 4 อุปกรณ์
ในแต่ละรอบการทดสอบของทุกคน พบว่า ผลการทดสอบส าเร็จทุกรอบของทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็น
ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้งานได้จริง เมื่อพิจารณาจากแบบส ารวจความพึงพอใจในการทดสอบการใช้
งานระบบ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการท างานของระบบในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.78  

ค าส าคัญ: ค าสั่งเสียงรูปแบบภาษาไทย, กูเกิลแอสซิสแตนท์, ไดอะล็อกโฟลว์ 
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 The purposes of this study were develop lighting and electrical equipment control system with 
Thai voice commands and put to practice application. The researchers developed the prototype lighting 
and electrical equipment control system for testing with 4 electricals to include LED lamp, Fluorescent 
tube, Hazard Warning Lights and Fan.  This research using Google Assistant for control Thai voice 
commands, use Action API between Actions on Google and Dialogflow select connect by customizable. 
After that check voice command with keyword values and compare in Firebase, results send to 
NodeMCU ESP8266 for control relay supply to electrical.  Results of representative samples 15 person 
experiment showed that the prototype lighting and electrical equipment control system with Thai voice 
commands put to practic application, results of representative samples satisfaction with the system 
performance were very satisfied (81.78%). 

Keywords: Thai voice command, Google Assistant, Dialogflow 

บทน า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ นับว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาสิ่งของต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่สิ้นสุด มีเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ถูก
พัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจกว่าเดิมและยังสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่หลากหลายได้ 
ท าให้มีการใช้งานง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ ในสังคมปัจจุบันผู้คนต่างใช้
เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญ
เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ใช้โทรศัพท์มือถือใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังเพลง การใช้โซเชียลมีเดีย การถ่ายรูป เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้สามารถท าได้บน
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ดังนั้น โทรศัพท์มือถือจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในอีกหลาย ๆ ด้าน กรอปกับแนวคิดการน าหลักการของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งมาประยุกต์ เช่น 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน (ธนวิชญ์ กมลฉ่ า และหทัย
รัตน์ พินิจสุวรรณ,2559) การพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ (สมประสงค์ อินทรรักษ์ 
และสุนันทา ศรีม่วง,2561) และจากสถิติการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของกรมไฟฟ้านครหลวงจากปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 
2561 มีจ านวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งการใช้ให้เกิดประโยชน์ และการใช้โดยสูญเปล่า และ
บ่อยครั้งที่อาจมีการหลงลืมปิดไฟภายในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ควบคุมการเปิดและปิดไฟในทุกครั้งหลังจากท่ีมีการใช้งานเสร็จเรียบร้อย เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา 
ค าสั่งเสียงรูปแบบภาษาไทย โดยใช้อุปกรณ์ NodeMCU 8266 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป โดยพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ท าให้สามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงได้ ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและสร้างต้นแบบช่องทางในการควบคุมการเปิด-
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ปิดไฟด้วยค าสั่งเสียงรูปแบบภาษาไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนการก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  ในการด าเนินการวิเคราะห์ระบบเปิด-ปิดไฟและ

เครื่องไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยศึกษาหาข้อมูลความรู้เบื้องต้นแล้วพบว่าปัจจุบันการหลงลืมเปิด-ปิดไฟ
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันอยู่บ่อยครั้ง กรอปกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้คนเป็นจ านวนมาก และผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ท าการศึกษาหา
ข้อมูลและท าการคิดออกแบบระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่ง
เสียงรูปแบบภาษาไทย เพื่อท่ีจะน าไปแก้ปัญหาในการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
และออกแบบผังงาน (Flowchart) เพื่อตอบสนองปัญหาของการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยอ านวยความ
สะดวก ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาระบบประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) และการพัฒนาระบบ (Development) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบงานเดิมของการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ทั่วไป เพื่อน าไปปรับปรุงในระบบควบคุมไฟฟ้า ด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน พบว่า ระบบงานเดิมของการเปิด-
ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบท่ัวไปแสดงได้ดังภาพท่ี 1  

เริ่ม

ผู้ใช้งาน
(เป ิด/ปิด)

สวิตซ์ เปิด-ปิด

ปิดไฟ เปิดไฟ

จบ  
 

ภาพที่ 1 ผังงานแสดงการท างานของระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่อใช้ไฟฟ้าแบบท่ัวไป 
 
 
 ผู้วิจัยออกแบบระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่งเสียง
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รูปแบบภาษาไทย โดยใช้หลักการสั่งงานด้วย Google Assistant ให้ท าหน้าที่ส่งการท างานไปยัง NodeMCU เพื่อ
น าไปใช้กับวงจรควบคุมที่จะสั่งการไปยังชุดควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อท าการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่งเสียง
รูปแบบภาษาไทย ใช้วิธีการจ าลองอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี (LED 
lamp) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent tube) สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Hazard Warning Lights) และพัดลมตั้ง
โต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว ด้วยค าสั่งเสียงภาษาไทยผ่านแอปพลิเคชัน โดยหลักการท างานผ่าน Google Assistant เรียกใช้
งาน Action Api ระหว่าง Actions on Google กับ Dialogflow โดยเลือกเช่ือมต่อแบบปรับแต่งเอง (Custom 
intent) ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แสดงข้ันตอนการออกแบบระบบได้ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 ผังงานแสดงการออกแบบการท างานตามโครงสร้างของระบบ 
ภาพที่ 2 แสดงหลักการท างานของระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน 

บนGoogle Assistant โดยเริ่มต้นจากรับค าสั่งเสียง และอ่านค่าจากค าสั่งที่รับเข้ามา โดยค่าที่ได้จะถูกส่งไปยัง 
Dialogflow เรียกใช้งาน Action Api ระหว่าง Actions on Google กับ Dialogflow โดยเลือกเช่ือมต่อแบบ
ปรับแต่งเอง เพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน จากนั้นตรวจสอบค่าในฐานข้อมูล Firebase 
ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wifi ซึ่งจะแปลงสัญญาณเพื่อส่งไปยัง NodeMCU เพื่อส่งค่าการใช้ไปยังรีเลย์ ท า
ให้รีเลย์จ่ายไฟฟ้าไปให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกเลือกตามค าสั่งที่รับเข้ามา ผู้ใช้งานจึงสามารถเขียนโปรแกรมรับค่าที่
เป็นดิจิทัลให้ส่งข้อมูลให้กับตัว NodeMCU ตัวโหนดเอ็มซียู มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ มีไว้
ส าหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

 

 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) การท างานของระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่ง
เสียงผ่านแอปพลิเคชัน ท าการเช่ือมต่อ NodeMCU เข้ากับ WiFi เมื่อสั่งการท างานระบบจะส่งการ ท างานผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไปยังฐานข้อมูลบน Firebase จะท าการสั่งงานให้ Relay Module ปล่อยไฟฟ้าออกมาเพื่อท าให้
อุปกรณ์ท างานได้แสดงได้ดังภาพที่ 3 
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เริ่ม

ค าสั่งเสียง

Dialogflow

Firebase

NodeMCU ESP8266
Relay 5V 4 Channel

จบ
 

 
ภาพที่ 3 ผังงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสยีงผ่านแอปพลเิคชัน
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ภาพที่ 4 แสดงการท างานและควบคุมการเปดิ-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชันของระบบ 
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เมื่อรับข้อมูลจาก Google Assistant (ค าสั่งตามคีย์เวิร์ดรูปแบบเสียง) ส่งไปยัง Dialoglow เพื่อส่งค าไป
ตรวจสอบกับ Firebase แล้วจึงส่งค่าให้กับ NodeMCU เพื่อส่งการท างานไปยังรีเลย์และท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท างาน
ตามค าสั่ง 
ตารางที่ 1 การออกแบบการเก็บค่าคีเวิร์ด (ค าสั่งตามรูปแบบเสียง) 

ค าสั่งคีย์เวิร์ด รูปแบบเสียง สถานะ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 ตารางที่ 1 การออกแบบการเก็บค่าคีย์เวิร์ด (ค าสั่งรูปแบบเสียง) แสดงการท างานของคีย์เวิร์ด โดยเก็บค า
ดังนี้ เปิด-ปิด (ไฟ,พัดลม,เหตุฉุกเฉิน และห้องน้ า) โดยจะทดลองสั่งงานด้วยค าว่า “เปิดไฟหน้าบ้าน” คีย์เวิร์ด ท่ีตั้ง
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ไว้จะจับค าว่า “เปิดไฟหน้าบ้าน” จากนั้นจะส่งไปตรวจเช็คใน Firebase โดย “เปิดไฟหน้าบ้าน = 1” , “ปิดไฟหน้า
บ้าน = 0” แล้วจึงส่งค าสั่งไปยังบอร์ด เพื่อสั่งการให้ Relay ท างาน 
 

 การออกแบบโมเดลต้นแบบเป็นการสั่งงานจากผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการสั่งเป็นค าสั่งเสียงผ่าน 
Google Assistant แล้วท าการตรวจเช็คค่าจาก Firebase เพื่อส่งให้บอร์ด NodeMCU ESP8266 สั่งให้ Relay ท า
การจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท างาน โดยจ าแนกการออกแบบโมเดลต้นแบบได้ดังนี้ 
โมเดลการท างานของการเปิด-ปิดไฟหน้าบ้าน ค าสั่งรูปแบบเสียง “เปิดไฟหน้าบ้าน / ปิดไฟหน้าบ้าน” 

  
ภาพที่ 5 โมเดลการท างานของการเปิดไฟหน้าบ้าน และปิดไฟหน้าบ้าน (ตามล าดับ) 

 

โมเดลการท างานของการเปิด-ปิดไฟห้องน้ า ค าสั่งรูปแบบเสียง “เปิดไฟห้องน้ า / ปิดไฟห้องน้ า” 

  
ภาพที่ 6 โมเดลการท างานของการเปิดไฟห้องน้ า และปดิไฟห้องน้ า (ตามล าดับ) 

 

โมเดลการท างานของการเปิด-ปิดเหตุฉุกเฉิน ค าสั่งรูปแบบเสียง “เปิดเหตุฉุกเฉิน / ปิดเหตุฉุกเฉิน” 
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ภาพที่ 7 โมเดลการท างานของการเปิดเหตุฉุกเฉิน และปดิเหตุฉุกเฉนิ (ตามล าดับ) 

โมเดลการท างานของการเปิด-ปิดพัดลม ค าสั่งรูปแบบเสียง “เปิดพัดลม / ปิดพัดลม” 

  
ภาพที่ 8 โมเดลการท างานของการเปิดพัดลม และปิดพดัลม (ตามล าดับ) 
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การออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล (Input Screen) และหน้าจอแสดงผล (Output Screen) ซึ่งเป็นการ
ด้วยค าสั่งเสียงผ่าน Google Assistant ส่งคีย์เวิร์ดที่ได้รับจากค าสั่งรูปแบบเสียงไปตรวจเช็คค่าใน Firebase จากนั้น 
ส่งไปยังบอร์ดเพื่อเปิดการท างาน เมื่อมีการท างานเสร็จสิ้น Google Assistant จะตอบกลับ  ยกตัวอย่างเช่น “เปิด
ไฟห้องน้ าแล้วค่ะ” “ปิดไฟห้องน้ าแล้วค่ะ” 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล (Input Screen) และหน้าจอแสดงผล (Output Screen) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่งเสีย งรูปแบบ

ภาษาไทย โดยใช้ Google Assistant เพื่อสร้างการใช้งานที่ง่ายให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้เพื่อความสะดวกในการเปิด-
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยผู้วิจัยได้สร้างต้นแบบชุดควบคุมการท างานของการเปิด–ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในส่วนงานวิจัยนี้น าเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เลือกมาใช้ 3 ส่วนด้วยกันคือ บอร์ดควบคุม
โหนดเอ็มซียู รีเลย์โมดูล และอุปกรณ์ไฟฟ้าในการทดลองการท างาน จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี (LED 
lamp) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent tube) สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Hazard Warning Lights) และพัดลมตั้ง
โต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลอง ความหมาย และะค่าคีย์เวิร์ด (ตามค าสั่งรูปแบบ
เสียง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ความหมาย ค่าคีย์เวิรด์ (ตามค าสั่งรูปแบบเสียง) 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent tube) ไฟหน้าบ้าน เปิดไฟหน้าบ้าน ปิดไฟหน้าบ้าน 
หลอดไฟแอลอีดี (LED lamp) ไฟห้องน้ า เปิดไฟห้องน้ า ปิดไฟห้องน้ า 
สัญญาณ ไฟฉุ ก เ ฉิ น  ( Hazard Warning 
Lights) 

เหตุฉุกเฉิน เปิดเหตุฉุกเฉิน ปิดเหตุฉุกเฉิน 

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว พัดลม เปิดพัดลม ปิดพัดลม 
 

  

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลลัพธ์การท างานของระบบเปิด-ปิดไฟและเครือ่งใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสยีงผ่านแอปพลิเคชัน 
(หลอดไฟแอลอีดี แสดงความหมาย “ไฟห้องน้ า”) 

 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต้นแบบจากตัวกลุ่มเป้าหมาย 15 คน 
ซึ่งท าการทดสอบทั้ง 4 อุปกรณ์ในแต่ละรอบการทดสอบของทุกคน เพื่อวัดประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์
ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่งเสียง
รูปแบบภาษาไทย พบว่าผลการท างานของอุปกรณ์ทั้ง 4 อย่าง สามารถเปิด-ปิดโดยใช้ค าสั่งเสียงรูปแบบภาษาไทยได้ 
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คิดเป็นร้อยละ 100 พิจารณาจากการผู้เข้าร่วมการทดสอบ จ านวน 15 คน ในทุกอุปกรณ์ ผลการทดสอบส าเร็จ        
ทุกคน แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้งานได้จริง และผู้วิจัยได้ส ารวจความพึงพอใจในการ
ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ค าสั่ง
เสียงรูปแบบภาษาไทย จากผู้ทดสอบทั้ง 15 คน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการท างานของระบบในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 81.78 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทดสอบระบบมีความพึงพอใจในด้านการประมวลผล
ถูกต้องและแม่นย ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.56 รองลงมาคือด้านระบบของแอปพลิเคชันใช้งานง่าย คิดเป็นร้อย
ละ 78.93 กรณีการประมวลผลคาดเคลื่อนระหว่างการทดสอบเกิดจากค าสั่งที่ผู้ใช้สั่งเปิด -ปิดไม่ถูกต้อง หรือไม่
ชัดเจน หรือมีเสียงอ่ืนแทรกเข้ามาท าให้การประมวลผลไม่ส าเร็จ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชัน สามารถน าไปใช้ได้จริง 
เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน ผู้ที่สนใจพัฒนาต่อยอดต้องศึกษาท าความเข้าใจการท างานของระบบก่อน เช่น หลักการ
ท างานของแอปพลิเคชันที่ส่งข้อมูลมายังบอร์ด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ ชัดเจนว่าเทคโนโลยี NodeMCU มีความ
เหมาะสมในการน ามาพัฒนาระบบ มีความน่าเช่ือถือสูง ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ผู้วิจัยดท าคาดหวังไว้ 
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ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Field Experiences’s Information System 

แสงจันทร์ เรืองอ่อน1*, อวยพร ชูแก้ว2, รัตวรรณ วรรณาการ3, อนุพันธ์ บุญพร่อง4 

Sangjun Ruang-on1*, Auyporn Chookeaw2, Rattawan Wannakarn3 , Anupan Bunprong4  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาระบบใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) การพัฒนาได้เลือกใช้สถาปัตยกรรมเว็บดาตาเบส ใช้
โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับระบบการจัดการข้อมูล MySQL ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบสารสนเทศมีผู้ใช้งาน
ระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ โดยระบบสามารถจัดการข้อมูล การอนุมัติ และการ
ตอบรับโดยสถานประกอบการ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ สถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วงจรการพัฒนาระบบ 

Abstract 
The objectives of the study were to 1) develop an information system for field experience. 

The system  using PHP language program and MySQL database management program, and 2)  study 
the satisfaction level of the user system.  In the system development  life cycle.  The results of the 
research found that 1)  The information system have 3 groups of users (professors, students, and 
establishments) .  The system can manage the data of requesting, approving, and feedback.  2)  The 
satisfaction of users are high level (mean=4.23). 

Keywords:  Information System, Establishment of Field Experiences, System development life cycle 
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บทน า  
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรทุก

คนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจในสถานประกอบการ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2558) ซึ่งทาง
หลักสูตรต้องด าเนินการจัดการติดต่อประสานงานเพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
จากการศึกษากระบวนการด าเนินการที่ผ่านมาของหลักสูตร และการศึกษางานวิจัย พบว่าการด าเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพยังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ การขาดสารสนเทศเกี่ยวกับสถานประกอบการ จ านวน
สถานประกอบการที่รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจ านวนจ ากัด นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการยังขาดสารสนเทศส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาการติดต่อประสานงาน (เด่นชัย สมปอง และคณะ, 2557)  
จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ได้น าไปใช้บริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการสร้าง
สารสนเทศที่สถานประกอบการสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวงจรการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ดังนี ้

1. การวางแผนระบบ เริ่มจากการศึกษาปัญหา ความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลค าร้อง
ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดิมจากนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ จากนั้นท าการศึกษาความเป็นไปได้ 
และผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาระบบ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การวิเคราะห์ระบบ ได้น าปัญหาและความต้องการที่ได้จากขั้นตอนการวางแผน การศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องมาก าหนดคุณสมบัติ และขอบเขตของการจัดการข้อมูล 
นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ จากนั้นน ารายละเอียดดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบจ าลองแสดงขั้นตอนการ
ท างาน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการเลือกสถานประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย แผนภาพบริบท ดังภาพท่ี 1  
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 ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่
เกี่ยวข้องกับระบบ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์การ
ท างานของระบบ โดยสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล ดังภาพที่ 2 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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จากภาพที่  2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ 
ประกอบด้วย โปรเซสการจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โปรเซสจัดการ
ข้อมูลขอเข้าฝึกประสบการณ์ โดยนักศึกษายื ่นค าร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ จากนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติค าร้อง โปรเซสจัดการอนุมัติการขอเข้าฝึกประสบการณ์จะน าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลค าร้อง 
และส่งค าร้องไปยังสถานประกอบการเพื่อพิจารณาตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โดยผลการอนุมัติของสถานประกอบการจะน าไปบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลค าร้อง และโปรเซสรายงาน
เป็นโปรเซสแสดงสารสนเทศส าหรับติดตามและวางแผนการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

3. การออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้น าผลจากขั้นตอนการวิเคราะหร์ะบบมาออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการข้อมูลค าร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเริ่มจากการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบ
อินพุต การออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3 

 
 
 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพความสมัพันธ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
 

4. พัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการพัฒนาได้เลือกใช้
สถาปัตยกรรมเว็บดาตาเบส และโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL (ชาญชัย  
ศุภอรรถกร, 2561) โดยการพัฒนาได้ท าการทดสอบความถูกต้องของการท างานในระบบทุกส่วน เพื่อหาข้อผิดพลาด
และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ติดตั้งระบบ และทดลองใช้งานระบบจริง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อบกพร่องของระบบ จากนั้นแก้ไขปรับปรุงจนระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
และน าไปใช้งานได้จริง 
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5. บ ารุงรักษาระบบ ผู้วิจัยได้ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ว่ามีปัญหา 
หรือข้อผิดพลาดใดที่ต้องแก้ไข โดยผู้วิจัยได้น าระบบไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งการท างานตามกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่

เกี่ยวข้องกับระบบ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้า
หลักของระบบดังภาพท่ี 4 

 

 

 ภาพที่ 4 หน้าหลักระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงหน้าหลักของระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
การท างานไปยังผู้ใช้งานหลักท้ัง 3 ส่วน โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

1.1 ส่วนนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลส่วนตัว ค้นหาสถานประกอบการ สมัครเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และดูผลการอนุมัติจากอาจารย์ และผลการตอบรับค าร้องขอสถาน
ประกอบการได้ 

 

ภาพที่ 5 การค้นหาสถานประกอบการ 
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1.2 ส่วนอาจารย์ สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลส่วนตัว ดูข้อมูลนักศึกษา ดูข้อมูลสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้ามาในระบบ หรือข้อมูลสถานประกอบการที่ผู้ดูแลระบบป้อนเข้าสู่ระบบ และอนุมัติสถาน
ประกอบการเข้าสู่ระบบ อนุมัติการสมัครขอเข้าฝึกในสถานประกอบการของนักศึกษา ส่งค าร้องขออนุญาตส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และดูผลตอบรับค าร้องของสถานประกอบการ ดังภาพที่ 6 
และภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 6 หน้าการสมัครขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของนักศึกษา  
 

 

ภาพที่ 7 หน้าการอนุมตัิการขอเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

1.3 ส่วนสถานประกอบการ สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลสถานประกอบการ ดูค าร้องขอ
อนุญาตส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และตอบรับค าร้องที่อาจารย์ส่งมาขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพที่ 8 การตอบรบันักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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2. การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาได้ไป

ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ 

ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน สรุปได้ดังตารางที่ 1 และส่วนท่ีสองเป็น

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้ระบบจ านวน 30 คน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปได้ดังตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประเด็นประเมินประสิทธภิาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x ̅ S.D. ความหมาย 
1. สามารถใช้งานได้ง่าย 4.00 1.00 ด ี
2. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้ 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.33 0.58 ด ี
4. ความพึงพอในการออกแบบหน้าจอของระบบ 3.33 1.53 ปานกลาง 
5. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.33 0.58 ด ี
6. ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 4.33 0.58 ด ี
7. ความถูกต้องของผลลัพธ์ 4.33 0.58 ด ี
8. การค้นหาข้อมูล การแสดงรายงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.33 0.58 ด ี
9. การท างานของระบบมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี 4.33 0.58 ด ี

รวม 4.22 0.75 ด ี
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี (4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้อยู่ในระดับดีมาก (4.67) 
และความพึงพอในการออกแบบหน้าจอของระบบ มีค่าน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลาง (3.33) 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประเด็นประเมินประสิทธภิาพความพึงพอใจ 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x ̅ S.D. ความหมาย 
1.  ประ โยชน์ของสารสน เทศส าหรับติ ดตาม และวางแผน 

 การด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.30 0.65 ด ี

2. การออกแบบสีหน้าจอของระบบมีความเหมาะสม 3.73 0.78 ด ี
3. ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.40 0.62 ด ี
4. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 4.10 0.76 ด ี
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ประเด็นประเมินประสิทธภิาพความพึงพอใจ 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x ̅ S.D. ความหมาย 
5. สามารถลดเวลาการให้บริการ 4.40 0.62 ด ี
6. น าสารสนเทศออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.13 0.68 ด ี
7. สามารถตอบสนองความต้องการได้ดี 4.50 0.51 ดีมาก 
8. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 4.20 0.81 ด ี
9. ข้ันตอนการท างานของระบบสอดคล้องกับการท างานของผู้ใช้งาน 4.33 0.61 ด ี

รวม 4.23 0.72 ด ี
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี อยู่ในระดับดีมาก (4.50) 
รองลงมาเป็นด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ และด้านสามารถลดเวลาการให้บริการ อยู่ในระดับดี (4.40) 
และการออกแบบสีหน้าจอของระบบมีความเหมาะสม มีค่าน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับดี (3.73) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาศัยหลักการพัฒนาระบบ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบได้เลือกใช้สถาปัตยกรรมเว็บดาต้าเบสและโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการด าเนินการติดต่อประสานงานใน
เรื่องการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้าน
สารสนเทศส าหรับน าไปใช้บริหารจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสารสนเทศที่สถาน
ประกอบการน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ สาตมุณี และสิริลักษณ์ บริรักษ์ (2562) โดยระบบสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว
และช่วยลดเวลาการท างานของผู้ใช้ระบบได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ แสนค า และคณะ 
(2562) 
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การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีดเดิ้ล แทททู ภูเก็ต 

Development of Online Tattoo Shop System : A Case Study of Golden Needle 

Tattoo Phuket Shop 

กฤษณพล  สุนสาระพัง*1 , ศิริรตัน์  ชลหาญ1 , อัจฉรียา  เริงสมุทร1 , วรรัตน์ จงไกรจักร2 

Kirsanapol Sunsarapang*1, Sirirat  Chonhan1 , Utchareeya Reaunsamut1 , Worrarat Jongkraijak2 

บทคัดย่อ  
ปัญหาของร้านสักยังไม่มีการพัฒนาเป็นแบบออนไลน์ ลูกค้าต้องเข้าไปจองคิวสักกับทางร้าน อาจท าให้

ลูกค้าเสียเวลา ลืมคิวสัก และไม่สะดวกในเรื่องของพื้นท่ีจอดรถ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอการพัฒนาระบบการจัดการ
ธุรกิจร้านสักออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาจองคิวสักของลูกค้า ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเจ้าของกิจการ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักแบบออนไลน์ และ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์  การออกแบบและพัฒนาระบบด าเนินไปตาม
วงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle) ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) ระบบงานมีฟังก์ชันการท างานประกอบด้วย การจัดการข้อมูลหลัก การจองคิวและตรวจสอบ
สถานะเพื่อรับบริการ และรายงานส าหรับเจ้าของกิจการ ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และผู้ใช้งานระบบ 20 คน พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35 กลุ่มผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจของ
ร้านสักมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบออนไลน์, ระบบการจัดการธุรกิจ 
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Abstract  
The problem of the tattoo shop is that no online system.  The customers have to go to 

book for the queue at the shop that may cause the customers waste time, forget the queue and 
inconvenience in the area of parking.  For this reason the researchers proposed the development 
of the tattoo shop online system for solving the problem of booking a customer queue to facilitate 
customers and business owners. This research aims: 1) To develop the tattoo shop online system 
and 2) To study the satisfaction of users using tattoo shop online system. Software was developed 
by using Software Development Life Cycle with PHP and SQL database. The functions of the tattoo 
shop online system is composed of the master data management, booking and checking for the 
service and report the data for the owner.  The system satisfaction using a questionnaire with 25 
people, consisting of 5 experts and 20 users.  The result showed satisfaction evaluation by using 
the data of 5 experts and Users for 20 people.  The result is the satisfaction of experts are in 
maximum at 4.35. The satisfaction of users are in maximum at 4.41. It showed that development 
of online tattoo shop system availed business to increase effective. 

Keywords: System Development, Online System, Business Management System. 

บทน า  

“รอยสัก หรือ Tattoo” หมายถึง การตีหรือการเคาะ ซึ่งเกิดจากการสักด้วยเครื่องสัก หรือใช้เข็มซึ่งมีด้าย
ร้อยเคลือบสีอยู่  แทงผ่านตามต าแหน่งที่ต้องสักลงไปที่ผิวหนัง โดยการสัก และเจาะร่างกาย ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2525, น.788)  ได้ให้ความหมายของค าว่า “สัก คือ เอาของแหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือเพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ กัน  โดยใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ ามันแทงที่ผิวหนังให้เป็นลายอักขระเครื่องหมายหรือลวดลาย”  
 การสักตามร่างกายเป็นความเช่ืออย่างหนึ่งของมนุษย์สมัยโบราณเกิดขึ้นเมื่อ ๕,๓๐๐ กว่าปีมาแล้วโดยมี
ความเช่ือที่แตกต่างกัน โดยความเช่ือในการสักคือการสักยันต์และผู้ที่สักยันต์นั้นจะต้องมีความเคารพความศรัทธา 
เชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์เพื่อได้เสริมสร้างขวัญและก าลังใจและเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์
ในการสักยันต์ และเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมากที่สุดจะเป็นเข็มสักไฟฟ้าเนื่องมาจากมีประสิทธิภาพและความ
สะดวกสบายในการใช้งานแถมยังสามารถเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานเข็มสักไฟฟ้า 
ปัญหาของร้านสักในสมัยก่อนยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแบบออนไลน์ยังมีการพัฒนาเป็นแบบออฟไลน์อยู่โดยการที่
ลูกค้าต้องเข้าไปจองคิวสักกับทางร้านจึงอาจจะท าให้ลูกค้าบางท่านเสียเวลาหรืออาจจะลืมคิวสักของลูกค้าได้และ
ลูกค้าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของพื้นที่ในการจอดรถได้ เป็นต้น ปัจจุบันร้านสักได้มีการพัฒนาเป็นแบบออนไลน์โดย
การที่ให้ลูกค้าสามารถจองคิวสักผ่านเว็บไซต์ในสื่อออนไลน์และยังสะดวกสบายรวดเร็วต่อลูกค้า การสักได้กลายเป็น
ธุรกิจที่แพร่หลายมากในปัจจุบันจึงท าให้มีร้านสักเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้เป็นเพราะการสักกลายเป็นที่นิยมและเป็นที่
ยอมรับมากขึ้นในสังคม จึงท าให้มีผู้ที่สนใจและต้องการจะสักเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านสักข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางการจองคิวสักให้
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สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการและท าให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารจัดการร้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักแบบออนไลน์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน ์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีดเดิ้ล แทททู 
ภูเก็ตมีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การวัดความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจ โยธิน  แสวงดี (2551) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระท าได้หลายวิธี 
ได้แก่  
 1.การใช้แบบสอบถาม โดยผลตอบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่ง
สามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถาม ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ วิธีการที่ดีจึงจะท าให้
ข้อมูลที่เป็นจริงได้  
 3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจาก
การพูดกิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 

2. คุณภาพของซอฟต์แวร์  
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2557) ได้ให้ความหมายของคุณภาพของซอฟต์แวร์ คือ การวัด
คุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ ได้ท าการผลิตให้มีมาตรฐานการผลิตตรงตามหลักสากล โดยใช้เกณฑ์ (Capability 
Maturity Model Integration : CMMI) ในการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยคุณภาพของซอฟต์แวร์มีลักษณะดังนี้  

1. คุณภาพด้านการใช้งานหรือ Usability ต้องท าให้ซอฟต์แวร์ที่สร้างนั้นง่ายที่จะเรียนรู้เพื่อใช้งาน 
2. คุณภาพด้านประสิทธิภาพหรือ Efficiency ใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
3. คุณภาพด้านความทนทานหรือ Reliability มีข้อผิดพลาดน้อยทท่ีสุด ไม่เกิด Error บ่อย ๆ หรือหากเกิด

ข้อผิดพลาดขึ้นก็ต้องแก้ไขได้โดยง่ายและใช้เวลาแก้ไขน้อยที่สุด 
4. คุณภาพด้านการบ ารุงรักษาหรือ Maintainability สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้และมี

ความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข   
5. คุณภาพด้านการน ามาใช้ใหม่หรือ Reusability สามารถน าไปติดตั้งท่ีระบบได้ง่าย  
3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประภัสสร ศรีเผด็จและคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน 
กรณีศึกษาการจองคิวร้านสักมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นช่องทางระหว่างการติดต่อ
ลูกค้าและเจ้าของร้าน โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบให้ลูกค้าสามารถจองคิว บันทึกประวัติการสักของลูกค้า 
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ตรวจสอบโปรโมช่ัน และดูรูปภาพจากทางร้าน ด้วยระบบท่ีพัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองการใช้งานของ
กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน 
 สุรพงษ์ วิริยะ และนวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการท าางาน
ด้วยระบบสั่งงานออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์และเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้ท าการในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ใน
การพัฒนา และใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน 
คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดตั้ง และการบ ารุงรักษา 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และภาพรวม
ของความพึงพอใจในระบบ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

นิมิตร ตาน้อยและคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจองยานพาหนะออนไลน์กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท าหนังสือขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจองยานพาหนะออนไลน์ โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
อาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ านวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดจนผู้ที่ขอใช้
ยานพาหนะ สามารถวางแผนการติดต่อจองตามก าหนดการได้ง่ายและท าการจองให้ตรงกับวันเวลาในการเดินทางที่
ต้องการได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 สรุปได้ว่าการน าระบบออนไลน์มาใช้ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ลูกค้าและท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อหรือประสานงานที่ดีขึ้นกว่าระบบแบบเดิมและสามารถพัฒนาระบบการจองคิวต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปใน
ระบบใหม่ได้  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ ตามวิธีการด าเนินวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

2 ข้ันตอนดังนี ้
1. พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มี

รายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition)  

   จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านสัก พบว่า เมื่อเวลาลูกค้าต้องการจะจองคิว
ลูกค้าจะมีการโทรหาเจ้าของร้าน หรือเข้าไปที่ร้านเพื่อที่จะท าการจองคิวสัก เนื่องจากทางร้านยังมีการใช้สมุดจดใน
การบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค านวณเงินการจองคิวสักของลูกค้าจึงอาจจะท าให้เกิดความล่าช้าในการจองคิวสัก 
ดังนั้นเจ้าของร้านสักจึงมีความต้องการระบบการจองออนไลน์ เพื่อให้สามรถตรวจสอบคิวสักล่วงหน้าได้ และ
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สามารถจัดการการจองคิวสักได้  
  1.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
  ขั้นตอนนี้ น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงปัญหาและความต้องการของระบบ มาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพท่ีบอกถึง
รายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูลและผังการไหลของข้อมูล  และแผนภาพ E-R (Entity Relationship 
Diagram) ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูล ผลการออกแบบแผนผังต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีด
เดิ้ล แททท ูภูเก็ต โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

ข้อมูลอัตราค่าบริการการสัก

ลูกค้า

0

ระบบการจัดการธุรกิจร้านสัก
ออนไลน์

เจ้าของกิจการ

ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลประเภทลูกค้า

ข้อมูลประเภทการสัก
ข้อมูลสถานะ

ข้อมูลลายสัก

รายงานแสดงการจอง/ยกเลิก ประจ า ว/ด/ป หรือตามช่วงเวลา

รายงานสรุปการช าระเงินของลูกค้า ประจ า ว/ด/ป หรือตามช่วงเวลา

รายงานแสดงสรุปรายได้ ประจ า ว/ด/ป หรือตามช่วงเวลา

รายงานแสดงสรุปรายได้แยกตามประเภทลูกค้า ประจ า ว/ด/ป หรือตามช่วงเวลา 

ใบเสร็จ
ใบยินยอม

ข้อมูลการโอนเงิน

ข้อมูลยกเลิกการจอง

ข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการสัก

ข้อมูลการจองการสัก

ข้อมูลลูกค้า

Password
UsernamePassword

Username

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน ์

จากภาพท่ี 1 แสดง Context Diagram หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขต
ของระบบงานการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ จะมีผู้ใช้งานระบบอยู่ 2 ระดับ คือ 1) เจ้าของกิจการ 2) ลูกค้า  
  เมื่อได้แผนภาพกระแสข้อมูลแล้วจึงได้ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ซึ่งเป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางข้อมูล และเป็นการน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่ท าการออกแบบภายในระบบการ
จัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบการจัดการธุรกิจรา้นสักออนไลน์ 
 
จากภาพที่ 2 แสดง ER Diagram หรือแบบจ าลองโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 10 

รีเลช่ัน ได้แก่ 1) customer เก็บข้อมูลของลูกค้า 2) service_tattoo เก็บข้อมูลอัตราค่าบริการการสัก 3) 
tattoo_information เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลายสัก 4) customer_types เก็บข้อมูลประเภทลูกค้า 5) 
tattoo_types เก็บข้อมูลประเภทการสัก 6) statusre เก็บข้อมูลสถานะการจอง 7) payment เก็บข้อมูลการช าระ
เงิน 8) proof_refund_transfer เก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงินคืน 9) booking เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจองคิวสัก 
และ 10) statuspay เก็บข้อมูลสถานะการช าระเงิน  

1.3 พัฒนาโปรแกรม (Development)  
  น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาพัฒนาโปรแกรม ด้วย Sublime Text 3 เป็น

เครื่องมือในการช่วยเขียน Code และพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา PHP เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) 

1.4 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาด (Testing) 
  ผู้วิจัยท าการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม  

จากนั้นทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด ท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบ
ของการท างาน 

 1.5 น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง (Usability) 
 ผู้พัฒนาระบบน าเว็บไซต์ระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ไปทดลองใช้งานจริง โดยเจ้าของ

กิจการของร้านโกลเด้น นีดเดิ้ล แทททู ภูเก็ต และลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้น ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขและบ ารุงรักษาระบบโดยทันที  

1.6 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 
เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ ใช้แบบประเมิน 
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ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และ
ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน  

 2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 25 
คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมิน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจดังนี้ (Cooper and 
Schindler, 2007 : ) 

คะแนนเฉลี่ย    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
          คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
         คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลีย่    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ฟังก์ชันการท างานของระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ของผู้ใช้งานระบบ(ลูกค้า) สามารถสมัครสมาชิกได้ , จองคิวการสักได้ ตรวจสอบสถานะการจอง

คิวสักได้ และสามารถดูข้อมูลการสักได้ 
ส่วนท่ี 2 ของเจ้าของกิจการ(Admin) สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองคิวการสักได้ (เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล) 

สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงิน, สถานะการจอง, ประเภทลูกค้าและประเภทการสัก และยังสามารถจัดการ
รายงานต่างๆได้ 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle :  SDLC) ในการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์  โดยมีขั้นตอนท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ ก าหนด
ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาขอผิด
พลาด น าโปรแกรมไปทดลองกับผูใชจริง และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม  โดยมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ได้ตามระบบดัง
ภาพต่อไปนี ้
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ภาพที่ 3 แสดง-หน้าหลักของผู้ใช้บริการของระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของระบบการจดัการธรุกิจร้านสักออนไลนส์ าหรับลูกค้าและเจ้าของกิจการ 

 
 

ภาพที่ 5 แสดง-หน้าสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการของระบบการจดัการธุรกิจรา้นสักออนไลน์ 
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ภาพที่ 6 แสดง-หน้าการจองคิวการสักของผู้ใช้บริการของระบบการจัดการธุรกิจรา้นสักออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 7 แสดง-หน้าการดูข้อมูลการจองคิวการสักของผู้ใช้บริการของระบบการจดัการธุรกจิร้านสักออนไลน์ 

 
ภาพที่ 8 แสดง-หน้าหลักของเจ้าของกิจการของระบบการจดัการธรุกิจร้านสักออนไลน ์

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
542 

 
 

 
ภาพที่ 9 แสดง-หน้ารายงานของเจ้าของกิจการของระบบการจดัการธุรกิจร้านสักออนไลน์  

2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 

5 คน  ลูกค้าและเจ้าของกิจการจ านวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ผลที่ได้เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งานระบบ 
ด้านการใช้งานระบบ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเรียกดูข้อมูลท าได้ง่ายและสะดวก ไม่มีความซับซ้อน 4.00 0.000 มาก 
2. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.60 0.548 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

4.20 0.447 มาก 

4. ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งานของ
ระบบ 

4.40 0.548 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.385 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและ
รูปภาพได้มากที่สุด ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือด้านความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ ง่ายต่อการ
อ่าน และการใช้งานของระบบ และด้านความเหมาะสมในการใช้ข้อความสัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ 4.20 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ 

ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล 4.60 0.548 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของระบบในการแสดงผล 4.80 0.447 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 4.40 0.548 มากที่สุด 

4. ความถูกต้องของระบบในการแสดงรายงาน 3.80 0.837 มาก 
5. ความถูกต้องของการค านวณจ านวนเงินแต่ละขั้นตอนในระบบ 4.60 0.548 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.585 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความถูกต้องในการท างานของ
ระบบในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.44 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความถูกต้อง
ของระบบในการแสดงผลในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.80 รองลงมาเป็นด้านความถูกต้องของการประมวลผล
ข้อมูลและความถูกต้องของการค านวณจ านวนเงินแต่ละขั้นตอนในระบบ และด้านความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.60 และ 4.40 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
ด้านความปลอดภยัของข้อมูล X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเข้าใช้ระบบ เช่น Username Password เพื่อ 

พิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบทุกครั้ง 
4.80 0.447 มากที่สุด 

2. มีการก าหนดในการเข้าถึงของข้อมูลในแต่ละส่วน 4.00 0.707 มาก 
3. มีความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า 4.20 0.447 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.533 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.35 0.501 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง3ด้านในระดับมากท่ีสุด โดย

มีค่าเฉลี่ย 4.35 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการเข้าใช้ระบบ เช่น Username Password เพื่อ

พิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบทุกครั้งมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือด้านมีความปลอดภัย

เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า และด้านมีการก าหนดในการเข้าถึงของข้อมูลในแต่ละส่วน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 4.00 

ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้าและเจ้าของกิจการ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ 4.55 0.510 มากที่สุด 
2. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.45 0.605 มากที่สุด 
3. สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 3.80 0.834 มาก 

4. สีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.95 0.887 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.709 มาก 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านภาพกับเนื้อหามีความ

สอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ มากที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ ขนาดตัวอักษร 

และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม และสีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 และ 3.95 

ตามล าดับ   
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ตารางที่ 5 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้าและเจ้าของกิจการ ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ 

ด้านการใช้งานของเวบ็ไซต ์ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.85 0.366 มากที่สุด 
2. ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บไซต์ 4.80 0.410 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 4.55 0.510 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.55 0.510 มากที่สุด 

5. เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.70 0.470 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.453 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการใช้งานของเว็บไซต์ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูล

ภายในเว็บไซต์ มากที่สุด ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บไซต์ 

และเมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 และ 4.70 ตามล าดับ  

ตารางที่ 6 แสดงผลความพึงพอใจของลูกค้าและเจ้าของกิจการ ด้านคุณภาพของเนื้อหา 

ด้านคุณภาพของเน้ือหา X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.10 0.641 มาก 
2. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 4.55 0.510 มากที่สุด 
3. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.35 0.489 มากที่สุด 

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.45 0.605 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 0.561 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.41 0.574 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง3ด้านในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหาในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ และ

ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 และ 4.35 ตามล าดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ กรณีศึกษาร้านโกลเด้น นีดเดิล แทททู 

ภูเก็ต ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
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 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านสักออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการจองคิวของลูกค้า 

และการจัดการข้อมูลของเจ้าของกิจการ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย งานในส่วนของผู้ใช้บริการ และงานในส่วน

ของเจ้าของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ส่วนของผู้ใช้บริการร้านสักออนไลน์ ลูกค้าสามารถติดต่อกับร้านค้าผ่านเว็บไซต์ได้ เมื่อเข้า

เว็บไซต์ของร้าน, ลูกค้าสามารถดูลายสักผ่านเว็บไซต์ได้ ถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองคิวสักจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อ

ท าการจองคิวการสักผ่านทางเว็บไซต์, สามารถดูข้อมูลการจองคิวการสัก, แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ, ตรวจสอบ

สถานะการจองคิว และเลือกขนาดรูปภาพในการจองคิวได้ 

  -ส่วนด้านเจ้าของกิจการ ระบบสามารถจัดการข้อมูล ช่วยให้เจ้าของกิจการท างานได้รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองคิวการสักของผู้ใช้บริการของร้านได้ สามารถเพิ่ม ลบ 

แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ สามารถตรวจสอบข้อมูล , สถานะการช าระเงินและ สถานะการจอง สามารถจัดท า

รายงานเพื่อการจัดการธุรกิจได้ 

 2. จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน

ระบบ จ านวน 25 คน  พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็น

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระดับมากที่สุด และล าดับที่สามเป็นด้านความถูกต้องในการท างานของระบบใน

ระดับมากที่สุด โดยผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจระบบในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มผู้ใช้งาน

ระบบมี ความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ

ในด้านคุณภาพของเนื้อหาในระดับมากท่ีสุด  และล าดับที่สามเป็นผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ

และการจัดรูปแบบในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระบบในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองคิวในการสักได้ และเป็นช่องทางการติดต่อที่ง่ายระหว่าง

ลูกค้าและเจ้าของกิจการ โดยลูกค้าสามารถดูรูปหรือเลือกลายสักผ่านทางเว็บไซต์หรือจากทางร้านก็ได้ พบว่า

ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ วิริยะ และนวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์ (2560) เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบสั่งงานออนไลน์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์และเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งได้ท าการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งงานออนไลน์ โดยใช้ภาษา PHP และ

ฐานข้อมูล MySQL และใช้ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 

5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและติดตั้ง และการ

บ ารุงรักษา ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในด้านของความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบมากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ด้านการใช้งานระบบ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

และภาพรวมของความพึงพอใจในระบบ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
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ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Electricity measurement and database system using Internet of Things 

นาย กิตติพงศ์ บุณยขจร1* ,นาย ชวลิต ศิริเวศ2 

Kittipong Boonyakhachorn1*  , Chawalit Siriwet2 

บทคัดย่อ 

 ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นระบบส าหรับการติดตาม
และสรุปผลการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสในจุดที่ถูกติดตั้ง โดยตัวระบบจะท าการตรวจวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า 
โดยจะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการใช้งานไฟฟ้าอยู่ในปริมาณเท่าใด การท างานของตัวระบบจะเป็นการใช้บอร์ด
อาดุยโนเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าผ่านบอร์ดวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า จากนั้นจะน าข้อมูลแสดงผลบนหน้าจอของ
ตัวเครื่องก่อนจะส่งไปสู่ระบบออนไลน์ด้วย NB-IoT เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระยะไกล รวมถึง
การดูข้อมูลย้อนหลังหรือสรุปยอดการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเกิดขึ้นโดยการค านวนข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ 
ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , การวัดไฟฟ้า, อาดุยโน,่ NB-IoT 

Abstract 

Electricity measurement and database system using Internet of Things is a system for 

monitoring and summarizing the usage of a single- phase AC power system at the point of its 

installation. The system will continuously measure the current and the voltage while also showing 

the result to the user all the time so that the user can immediately know how much electricity is 

currently being used in that time.  The operation of this system is use Arduino to start the measuring 

the electrical current through the cable clamp and measuring the voltage through the electrical 

measuring board of its system, then the information will be displayed in the same time on the 

screen of the device before being sent to online with NB-IoT so that the user can check the new-

collected information or the older one from a distance and this include the history usage or a 

summary of the result from calculated data collected by the system as well. 

Keywords: Internet of things, Current measurement, NB IoT, Arduino  
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บทน า 

มิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนในปัจจุบันนั้น มีหน้าที่วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ที่สามารถแสดงให้

เห็นปริมาณการใช้ในหน่วยกิโลวัตอาว แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดอย่างอื่น เช่น กระแสหรือแรงดัน ณ เวลานั้น 

ซึ่งอาจมีแรงดันเกินหรือตก และอาจมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากผิดปกติได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่าง

อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง ท าให้มี เครื่องมืออ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น บอร์ดอาดุยโ น่ซึ่ งเป็นบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์และจัดเก็บข้อมูล อีกท้ังการเก็บข้อมูลเหล่านี้ หากมีการเลือกใช้

อุปกรณ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาเป็นระบบที่สามารถท างานเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

เพื่อเป็นผู้ช่วยในการเฝ้าสังเกตการใช้ไฟฟ้าเฉพาะจุดก่อนจะน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย 

ระบบตรวจวัดการใช้งานกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าใน

ปริมาณที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบการใช้ กระแสไฟฟ้าเพื่อหาข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า มา

จัดท าแผนนโยบายพลังงานด้านการใช้กระแสไฟฟ้า โดยอาศัยโมเดลจ าลองเพื่อสาธิตการท างานของระบบ

เพื่อให้เห็นภาพการท างานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ากับการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ควบคุม 

และตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็น

ระบบตรวจวัดอุปกรณ์อื่นๆได้อีกมากมาย 

 

รูปภาพที่ 1 แบบจ าลองการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย 
อุปกรณ์ภายในระบบ 

 อาดุยโน่  
อาดุยโน่คือช่ือของโครงการที่น าชิปไมโครคอนโทรเลอร์เข้ามาใช้งานร่วมกันกับภาษา C ท าให้ตัวชิปนั้นมี
ความฉลาดขึ้นตามค าสั่งที่ถูกเขียน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้อาดุยโน่รุ่น MEGA 2560 เป็นวงจรการท างาน
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หลักของอุปกรณ์เพราะรุ่นนี้นั้นรองรับความจุข้อมูลได้สูงท าให้สามารถรับค าสั่งหลายๆอย่างและต้องการ
ความรวดเร็ว และในการเขียนค าสั่งลงไปนั้นจะสามารถท าได่โดยผ่านโปรแกรม Arduino IDE 

   

รูปภาพที่ 2 อาดุยโน่ MEGA 2560 และโปรแกรม Arduino IDE 

 NB-IoT Shield 
NB-IoT นั้นย่อมาจาก Narrowband Internet of Thing ซึ่งเป็นช่ือมาตรฐานของระบบโครงข่ายที่ใช้
พลังงานต่ าส าหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการใช้ซิม 
  

 

รูปภาพที่ 3 ตารางเปรียบเทียบสัญญาณพลังต่ าแบบต่างๆ 

ส่วน Shield นั้นหมายถึงแผ่นฝาประกบส าหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น โดยในงานวิจัยช้ินนี้จะใช้ NB-IoT 

Shield ของ AIS มาเช่ือมต่อเข้ากบัอาดุยโน่เพื่อท าให้ตัวระบบสามารถขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เนต็ 

 
รูปภาพที่ 4 รูปภาพที่ 3 NB-IoT Shield ของ AIS 

 บอร์ดวัดไฟฟ้า PZEM และ เซ็นเซอร์วัดกระแส 
PZEM เป็นช่ือรุ่นของอุปกรณ์วัดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อตรงเข้ากับตัวอุปกรณ์ โดยจะสามารถวัดได้ทั้ง
แรงดันและกระแสหากต่อการท างานร่วมกับอุปกรณ์แคล้มป์ 
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รูปภาพที่ 5 บอร์ดวัดไฟฟ้ากระแสสลับรุ้น PZEM 

  
 

รูปภาพที่ 6 อุปกรณ์แคล้มป์ 
อุปกรณ์แคล้มป์ ส าหรับใช้งานแคล้มป์สายไฟกระแสสลับในจุดที่ต้องการเพื่อวัดค่ากระแสก่อนจะส่งต่อ
ให้กับ PZEM เพื่อแปลงข้อมูล 
 

o หลักการท างานของบอร์ดและเซ็นเซอร์วัดกระแส 

 

รูปภาพที่ 7 การต่ออุปกรณ์วัดไฟฟ้า 
การวัดไฟฟ้ากระแสสลับผ่านบอรด์วัดไฟฟ้า PZEM นั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วง  

1. การวัดแรงดัน แรงดันไฟจะสามารถวัดได้จากการต่อสายไฟกระแสสลับเข้าโดยตรงกับตัวบอร์ด 

แล้วตัวบอร์ดกจ็ะอ่านค่าพร้อมกับส่งต่อไปยังอาดยุโน ่

 
รูปภาพที่ 8 การท างานของอุปกรณ์แคล้มป์โดยท่ัวไป 
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2. การวัดกระแส กระแสนั้นจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์แคล้มป์ช่วย เมื่อแคล้มป์สายไฟเดี๋ยวท่ีมไีฟฟ้า

กระแสสลับไหลผ่าน จะเกิดกระแสเหนี่ยวน าในคัวแคล้มป์ จากน้ันกระแสนี้ก็จะถูกบอร์ดวดั

ไฟฟ้าเปลีย่นเป็นแรงดันส าหรับน าส่งต่อไปให้อาดยุโน่ค านวณเป็นข้อมูลต่อไป 

แผงผังการติดต้ังระบบ 

การเช่ือมต่อวงจรของระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้นจะ ใช้ความ
เข้าใจด้านไฟฟ้าเล็กน้อยส าหรับต่อขั้วไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ โดยแผงผังแบบหยาบจะเป็นไปตาม
รูป 

 
รูปภาพที่ 9 แผงผังการเชื่อมต่อระบบ 

 ในทางฝังเซิร์ฟเวอร์จะท าการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนึ่งเครื่อง ในการท าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ส าหรับ

รับข้อมูลที่ถูกส่งออกมาจากระบบ ซึ่งจัดท าด้วย Node Red เพื่อง่ายต่อการออกแบบและจัดการ 

            

รูปภาพที่ 10 อินเทอร์เฟสของการใช้งาน Node RED และหน้าต่างการใช้งาน Navicat 
ในส่วนของฐานข้อมูลของตัวระบบจะจัดท าฐานข้อมูลแบบ SQL โดยการใช้งานแอปพลิเคชั้น XAMP เพื่อติดตั้งและ

จะใช้ Navicat เพื่อให้ง่ายต่อการจัดงานส่วนต่างๆของฐานข้อมูล 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ 

การท างานของตัวระบบทั้งหมดนั้นจะมีศูนย์กลางคืออาดุยโน่ซึ่งจะคอยสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆด้วยค าสั่งที่ถูก
เขียนลงบนตัวของอุปกรณ์  การไหลของข้อมูลในงระบบเริ่มต้นจาก PZEM อ่านค่าที่ได้จากการวัดแรงดันและ
กระแส  

จากนั้นจะส่งข้อมลูดิบมาให้อาดุยโน่ประมวลผลเป็นข้อมลูซึ่งสามารถอ่านได้จากสูตรการรค านวณของ

อุปกรณ์ PZEM และเมื่อประมวลผลเสรจ็แล้ว ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน NB-IoT ในทุกๆ 2 

วินาที โดยมีปลายทางเป็นเซิร์ฟเวอร์ Node-Red และจัดเก็บลงฐานข้อมูล SQL  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการทดลองครั้งนี้ได้ท าการติดตั้งระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไว้
บริเวณใกล้กับปลักไฟพ่วงของบ้านแห่งหนึ่งและแคล้มป์สายไฟหลักขาเข้าของปลักพ่วง  
หน้าจอแสดงผลบนอุปกรณ์ได้สามารถบอกหน่วยแรงดันและกระแสไฟฟ้าในทุกๆ 2-3 วินาทีได้อย่างสมบูรณ์ 

 
รูปภาพที่ 5 ตารางแสดงผลด้วยระบบ Node-RED 

 

       

รูปภาพที่ 6 ภาพจอแสดงผลของระบบและฐานข้อมูลSQLซ่ึงเก็บโดย Node-RED  
 

แต่เนื่องจากความละเอียดอ่อนในตัวคุณสมบัติของอุปกรณ์แคล้มป์ ความแม่นย าของการวัดกระแสจะ
ค่อยๆตกลงเรื่อยๆ เมื่อกระแสหลักท่ีไหลผ่านตัวแคล้มป์มีค่าต่ าเกินไป  
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เป้าหมายการวัดกระแส 

ผลลัพธ์จากเคร่ืองมือ 
KEW SNAP 200 
(แอมป์) 

 ผลลัพธ์จากตัวระบบ 
(แอมป์) 

สะพานไฟของบ้านขนาด 
2 ครัวเรือน 

14.52 13.86 

เครื่องปรับอากาศขนาด 
12000 btu 

5.01 4.63 

คอมพิวเตอร์ ขนาด PSU 
600 W   

1.62 1.31 

สมาร์ททีวีขนาด 32นิ้ว 0.82 0.51 

พัดลมขนาด 17นิ้ว 0.21 0.14 

 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแม่นย าของการวัดกระแสระหว่าง KEW SNAP 200 และ ระบบตรวจวัด

และจัดเก็บข้อมลูไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

 

 

รูปภาพที่ 13 ภาพแสดงความแตกต่างของความแม่นย าเมื่อใช้วัดค่ากระแสที่ต่ ามากๆระหว่าง อุปกรณ์แคล้มป์
แบบ 100a และเคร่ืองมือวัดไฟ KEW SNAP 200 
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ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน 

Smart lockers control by application 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้น าเสนอการแก้ปัญหาการลืมกุญแจตู้ล็อกเกอร์ การรอใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับระบบควบคุมการเปิด ปิด ตู้ล็อกเกอร์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตาม
แนวคิดอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง การวิจัยท าโดย (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส ารวจสภาพปัญหา
ปัจจุบันและความต้องการของการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ ขั้นตอนการก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ (2) 
ออกแบบและพัฒนาระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน (3) การทดสอบระบบการท างานและ
ประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันเฉพาะผู้ใช้งาน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแล
ระบบระดับสูง ผู้ดูแลระบบทั่วไป สมาชิกและบุคคลทั่วไป น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และรายงานในรูปแบบพรรณา 
ค่าเฉลี่ย 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 จากงานวิจัย พบว่า สามารถอ านวยความสะดวกส าหรับการใช้งานตู้ล็
อกเกอร์ น าอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การประมวลผลข้อมูลถูกต้องแม่นย าและระบบของแอปพลิเคชัน
ใช้งานง่ายอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันส าหรับระบบควบคุม, ตู้ล็อกเกอร์, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
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Abstract  
This research offers solutions for the problem of forgetting the locker keys and Waiting for 

the locker service. The research aimed to develop applications for locker control systems to serve 
the users needs according to the principle the Internet of Things. The development methods used 
were ( 1)  review related literatures, survey of current problems and requirements of the locker 
usage, steps for defining the problems and system requirements.  ( 2)  Design and development 
smart lockers control by application.  ( 3)  System testing and evaluation appropriateness of the 
application by the sample was selected using purposive sampling with 4 groups to include senior 
administrator, administrator, member and guest.  The collected data were analyzed and reported 
by descriptive essay, mean 4.90, and standard deviation 0.30. The results found that convenience 
for the locker usage, The equipment can be used for practical purposes, processing is correct and 
the application easy to use at the most appropriate level. 

Keywords: system control by application, lockers, internet of things 

บทน า 
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องใช้กุญแจในการรักษาความปลอดภัยของสิ่งของ ทรัพย์สิน 

ซึ่งตู้ล็อกเกอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินโดยอาศัยกุญแจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานบริการให้บริการตู้ล็อก
เช่น ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า สนามบิน สวนสนุก ส่วนมากจะเป็นตู้ล็อกเกอร์ โดยการใช้การสแกนด้วยบัตร RFID 
กุญแจ ซึ่งผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม เช่น การหลงลืมบัตร ท ากุญแจหาย ท าให้เกิดแนวคิดโดยน าหลักการ
ของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้งาน เช่น ระบบควบคุมการเปิด -ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2560) ระบบการสั่งการเปิด-ปิด ประตูผ่าน
ระบบเครือข่าย (ณโม ปี่ทอง, 2557) ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, 2560) และการประยุกต์ใช้โพรโทคอลแคนบัสกับการควบคุมตู้ 
ล็อกเกอร์.(ธวัชชัย สารวงษ์ รุจน์ วังรุ่งอรุณ และศิริภรณ์ อ่ืมพร, 2558) 

จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องพัฒนาแอปพลิเคชันได้ท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสร้างตู้ล็อกเกอร์
ต้องมีองค์ประกอบ ด้านฮาร์ดแวร์ ดังนี้ บอร์ด NodeMCU เหมาะส าหรับงานด้าน internet of Thing ความนิยม
เนื่องจากมีขนาดเล็กราคาไม่สูง โครงสร้างขาอินพุตเอ้าต์พุตมีจ านวนมากพอใช้งานทั่วไป บนบอร์ดมีระบบ wi-fi 
รองรับการท างานทั้งโหมด station และ client ท าให้สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่าย ท างานเป็น access point ได้
หรือเซทระบบให้ท างานเป็น web server ขนาดเล็ก ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมสามารถเขียนได้ 2 
ภาษาคือ ภาษา c (เขียนเหมือนกับ arduino) และภาษา lua (กอบเกียรติ สระอุบล, 2561) relay module เป็น
สวิทช์แม่เหล็กชนิดหนึ่งที่การท างานของหน้าสัมผัสเคลื่อนที่เปิด-ปิด ได้จากผลของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของรีเลย์ (coil) และจะหยุดท างานเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป (บุญมี สุวรรณ
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ดี และนภัทร วัจนเกพินทร์, 2538) สวิตช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย switching power supply) เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคง
ค่าแรงดันแบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลต์สูง ให้เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ า เพื่อให้ได้แรงดัน
เอาต์พุตตามต้องการ (linear power supply) (สุวัฒน์ แซ่ดั่น, 2538) 

การพัฒนาแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้ศึกษาซอฟต์แวร์และภาษาได้ใช้ในการพัฒนาแอปพลิชันโดยใช้  ionic 
framework การท างานหลักของ ionic จะอยู่ที่ apache cordova (วิชาญ ทุมทอง, 2561) ซึ่งท าหน้าที่ในการ
แปลงโค้ด html, css และ javascript  ให้อยู่ ในรูปของ native ที่สามารถน าไปท างาน บนโมบายในแต่ละ
แพลตฟอร์มได้ (เอกสิทธิ์, 2561)ซอฟต์แวร์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถรองรับหลาย  platform ทั้ง web 
application, mobile appslication ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติการ android 
โครงสร้างข้อมูลสามารถ เก็บสถิติ (analytics) ยืนยันตัวตน (authentication) เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ (realtime 
database), ส าหรับการส่งข้อความ (cloud messaging) ในการท างานใช้แพลตฟอร์ม nodejs หลักการท างานท่ีว่า 
เป็นการใช้งาน javascript ฝั่ง server ซึ่งมีความแตกต่างจาก javascript ที่ท างานฝั่ง client ส าหรับ node.js จะ
ท างานแบบ event-driven และเป็น non-blocking i/o จึงท าให้ช่วยลดทรัพยากรหน่วยความจ า (จตุรพัชร พัฒนท
รงศิวิไล, 2559) โปรแกรม code editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด ใช้ visual studio code พัฒนาโดย
ไมโครซอฟท์ รูปแบบการพัฒนา opensource รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ windows, macos และ linux 
ส นั บ ส นุ น ภ า ษ า  c+ + , c#, java, python, php ห รื อ  go, themes, debugger, commands  javascript, 
typescript และ node.js สามารถเช่ือมต่อกับ git  

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบล็อกเกอร์มีหลักส าคัญเพื่อให้ระบบใช้งานได้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้ สอดคล้องทั้งกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า โดยการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอลเป็น
ภาษามาตรฐานส าหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน และจัดท าเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ โดยใช้โมเดล
การสร้างมุมมอง ก าหนดรายละเอียด โดยน าไปพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สัมพันธ์กับ
กระบวนการและวิธีทางซอฟต์แวร์ ผังงานที่แสดงขั้นตอนของค าสั่งการท างาน เพื่อวางแผนหรือรวบรวมความคิด
การเขียนโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงล าดับค าสั่งเป็นขั้นตอน การเขียนผังงานโปรแกรมจะช่วยลดข้อผิดพลาดใน
การเขียนโปรแกรมลงได้ ท าให้เขียนโปรแกรมง่ายขึ้นและถูกต้องรวมถึงยังช่วยวิเคราะห์จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการ
เขียนโปรแกรม (Olanlab, 2560) 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ของห้องสมุดส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอก พบว่าผู้ใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ประสบปัญหาท ากุญแจหาย 
การลืมหมายเลขตู้ล็อกเกอร์ การน ากุญแจล็อกเกอร์มาเปิดในวันถัดไป จึงท าให้ไม่สามารถใช้งานตู้ล็อกเกอร์ได้
บางส่วน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท ากุญแจขึ้นมาใหม่ และใช้เวลาในการรอคิวให้บริการของเจ้าหน้าที่ดูแลล็อกเกอร์ 
กรณีมีผู้มาใช้บริการพร้อมกัน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการใช้ระบบเปิด-ปิด ล็อกเกอร์โดยใช้สมาร์ทโฟนสั่งงานผ่านแอป
พลิเคชันสามารถช่วยลดเวลาในการรอคิว ผู้ใช้บริการสามารถทราบล่วงหน้าสถานะของตู้ที่ให้บริการหรือสถานะว่าง
ให้บริการ สามารถสั่งงานเปิด-ปิดตู้ล็อกเกอร์ได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือหากผู้ใช้บริการลืมสมาร์ทโฟนหรือแบ็ตหมด
เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งเปิดหรือปิดตู้ล็อกเกอร์ได้ และเกิดความปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม
การสั่งงานได้แบบรีไทม์ ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลวิจัยได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้โดยมีขั้นตอนวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการของการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ขั้นตอนการก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ (2)การออกแบบและ
พัฒนาระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน (3) การทดสอบระบบการท างานและประเมินความ
เหมาะสมของแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานระบบใช้งานแอปพลิเคชันตู้ล็อกเกอร์  

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย (1) แบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใช้งาน
ระบบตู้ล็อกเกอร์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 คน อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 10 คน โดยวิธีการ
แบบบังเอิญ พบว่าจ านวนล็อกเกอร์ 30 ล็อกเกอร์ จ านวนผู้ใช้งานต่อวันเฉลี่ย 160 คน ปัญหาที่พบผู้ใช้ท ากุญแจ
หาย คิดเป็นร้อยละ 31.25 น ากุญแจมาคืนในวันถัดไป คิดเป็นร้อยละ 43.75 ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เปลี่ยนกุญแจใหม่ และระยะเวลาด าเนินการต้องใช้ระยะเวลา 2-3 วัน จากการสอบถามผู้ใช้เห็นด้วยหรือไม่กับการ
ใช้ตู้ล็อกเกอร์ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 (2) เครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบด้าน
ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย nodemcu version 3 (esp8266-12f/n) development kit ,relay 5v 2 channel 
,solenoid กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 12-24v ,switching power supply 12v 2a, jumper male to 
female ,jumper male to male ,jumper female to female, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล core i7 6500u, ram 
8, hhd 1tb, สมาร์ทโฟน realme 2 pro, rom 64 , ram 4, android version 9.0 ด้านซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 
firebase ,visual studio code และarduino ide (3) แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน
ระบบตู้ล็อกเกอร์ 

หลักการท างานของระบบแอปพลิเคชันเปิด-ปิด ตู้ล็อกเกอร์ โดยใช้การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะใช้ 
Firebase Realtime database เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล ระหว่างแอปพลิเคชันกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
ภาพที่ 1 หลักการท างานการควบคุมการเปดิ-ปิดผ่านแอปพลิเคชัน 

จากภาพที่ 1 การท างานของอุปกรณ์การเปิด-ปิดตู้ล็อกเกอร์ด้วยแอปพลิเคชัน หลักการก็คือเมื่อผู้ใช้
สั่งงานการเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังฐานข้อมูล firebase realtime 
database ซึ่ง nodeMCU จะท าการดึงข้อมูลจาก firebase realtime database วงจรการควบคุมของ nodeMCU 
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จะสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง relay module เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง solenoid 
การเช่ือมต่อของอุปกรณ์โดยจะใช้ตัว switching power supply เป็นจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์

ประกอบด้วย adapter ส าหรับแปลงกระแสไฟฟ้าจาก 220v เป็นไฟ dc 9v ส าหรับจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ด solenoid  
12-24v relay 5v ไฟ LED ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 การต่อเชื่อมวงจรไฟฟ้ากบัของอุปกรณ์ 

 
จากวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ 4 กลุ่ม โดยผู้ใช้งานตู้ล็อกเกอร์สามารถใช้งานฟังชันก์ ดังนี้ (1) 

ผู้ดูแลระบบระดับสูง จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบและสมาชิก จัดการสถานะเปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติการ
ใช้งานตู้ล็อกเกอร์ (2) ผู้ดูแลระบบทั่วไป จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการสถานะเปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติ
การใช้งานตู้ล็อกเกอร์ (3) กลุ่มผู้ใช้ระบบทั่วไป ลงทะเบียนสมาชิก ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์ และเข้าสู่ระบบเพื่อ
ลงทะเบียนสมาชิก (4) สมาชิก ควบคุมการเปิด-ปิด ตู้ล็อกเกอร์ ประวัติการใช้งาน ลบประวัติการเข้าใช้งาน ยกเลิก
สทิธ์ิในการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ และแก้ไขข้อมูลการเข้าใช้งานระบบได้ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 Class Diagram ระบบตูล้็อกเกอร์อัจฉรยิะควบคมุผ่านแอปพลิเคชัน 
การท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้เขียนค าสั่งไว้ จะท างานแบบ Multitasking โดยอุปกรณ์จะต้องมี

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อท าการเช่ือมต่อเรียบร้อย ก็จะมีการรับข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อรับค่าข้อมูลเปิด -ปิด
จากฐานข้อมูล จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบเง่ือนไข ข้อมูลที่รับมีค่าเป็น 1 ก็จะมีการสั่งเปิด หากเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะ
สั่งปิด ระบบก็จะท างานวนลูปจนกว่าจะมีการปิดการท างาน ดังภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5 ผังงานขั้นตอนการท างานการรับค่าจากฐานข้อมูล เปดิ-ปดิประตูล็อกเกอร ์

การพัฒนาระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
คือ (1) ต้นแบบตู้ล็อกเกอร์พร้อมชุดควบคุมการเปิด-ปิด จ านวน 2 ตู้ (2) แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยผู้วิจัยได้ติดตั้งอุปกรณ์ลงตู้ล็อกเกอร์พร้อมชุดควบคุม การเปิด-ปิด เพื่อส่งค่าผลการท างานไปยัง
แอปพลิเคชันการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับชุดควบคุม บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รีเลย์โมดูล โซลีนอยด์ 
ประกอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดตู้ล็อกเกอร์ ซึ่งจะให้บอร์ดควบคุมรับค่าเงื่อนไขจากฐานข้อมูลแล้วน าค่าที่ได้มาเป็น
ตัวก าหนดการจ่ายไฟให้กับรีเลย์โมดูลเพื่อท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังโซลีนอยด์ 

 

   
ภาพที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์ และอุปกรณ์ควบคมุการท างานของตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ 
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แอปพลิเคชันออกแบบหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ โดยจะใช้ ionic framework ส าหรับพัฒนาแอปพลิเค
ชัน โดยที่ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบในกลุ่มผู้ใช้ ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ดูแลระบบระดับสูง กลุ่ม
ผู้ดูแลระบบท่ัวไป กลุ่มผู้ใช้ระบบท่ัวไป และกลุ่มสมาชิก ดังภาพที่ 7-10 

 
 

ภาพที่ 7 ส่วนของผู้ดูแลระบบระดบัสูง 
 

จากภาพที่ 7 ส่วนของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถควบคุมระบบการจัดการผู้ใช้งานระบบ จัดการข้อมูล
ผู้ดูแลระบบและสมาชิก จัดการสถานะเปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ 

 
ภาพที่ 8 ผู้ดูแลระบบท่ัวไปจัดการบริหารกลุ่มของผู้ใช้งานตู้ล็อกเกอร์ 
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จากภาพที่ 8 ผู้ดูแลระบบทั่วไป จัดการข้อมูลสมาชิก ยกเลิกสิทธ์ิในการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ จัดการสถานะ
เปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ จัดการบริหารกลุ่มของสมาชิกใช้งานตู้ล็อกเกอร์ได้ หาก
ผู้ใช้ไม่สามารถสั่งเปิด ปิด ล็อกเกอร์ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการระบบเปิด ปิด ให้ผู้ใช้บริการได้ 

 
ภาพที่ 9 บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานตู้ล็อกเกอร์ 

 

จากภาพท่ี 9 บุคคลทั่วไปลงทะเบยีนเพื่อใช้งานตู้ล็อกเกอร์ ลงทะเบยีนสมาชิก ยืนยันตัวตนผา่นอีเมล์ และ
เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนสมาชิก 

 
ภาพที่ 10 การใช้งานแอปพลิเคชันส่วนของสมาชิกใช้งานตู้ล็อกเกอร์ 

จากภาพที่ 10 ส่วนของสมาชิกใช้งานตู้ล็อกเกอร์ ควบคุมการเปิด-ปิด ตู้ล็อกเกอร์ ประวัติการใช้งาน ลบ
ประวัติการเข้าใช้งาน ยกเลิกสิทธิ์ในการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ และแก้ไขข้อมูลการเข้าใช้งานระบบได้  
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการทดสอบต้นแบบตูล้็อกเกอร ์จ านวน 2 ตู้ โดยใช้แอปพลิเคชันส าหรับเปิด-ปิด ตู้ล็อกเกอร์ จาก
ผู้ใช้งานระบบ 10 คน โดยมีอาจารย์ 2 คน นักศึกษา 8 คน พบว่า สามารถใช้งานตู้ล็อกเกอร์ในการเข้าใช้งานระบบ
จากผู้ใช้ 5 ครั้ง สั่งให้ตู้ล็อกเกอร์ เปิด-ปิด  ผลส าเร็จทั้ง 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใช้ตูก้ารใช้แอปพลิเคชันส าหรับเปดิ ปิดตู้ล็อกเกอร์ 

ผู้ทดสอบที ่
หมายเลข 

ล็อกเกอร์ 

ทดสอบครั้งที่ 
1 

ทดสอบครั้งที่ 
2 

ทดสอบ 

ครั้งที่ 3 
ทดสอบ 

ครั้งที่ 4 
ทดสอบครั้งที่ 

5 
ร้อย
ละ 

เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด 

1 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
2 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
3 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
4 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
5 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
6 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
7 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
8 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
9 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
10 002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

หมายเหตุ ผลทดสอบส าเร็จ = 1 ผลทดสอบไม่ส าเร็จ = 0 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานระบบใช้งานแอปพลิเคชันตู้ลอ็กเกอร์ 

หัวข้อที่ประเมิน X S.D ร้อยละ แปลความหมาย 

1. อ านวยความสะดวกส าหรับการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ 4.60 0.49 92 มากที่สุด 

2. การน าอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.90 0.30 98 มากที่สุด 

3. การประมวลผลข้อมูลถูกต้องและแม่นย า 4.90 0.30 98 มากที่สุด 

4. ครอบคลุมฟังก์ชันการน าไปใช้งาน 4.50 0.50 90 มาก 
5. ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.60 0.49 92 มากที่สุด 
6. ระบบของแอปพลิเคชันใช้งานง่าย 4.80 0.40 96 มากที่สุด 
7. วิธีและขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน 4.60 0.49 92 มากที่สุด 
8. สีของตัวอักษรและพื้นหลังเหมาะสม 4.50 0.67 90 มาก 
9. การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนในหน้าจอมีความเหมาะสม 4.50 0.67 90 มาก 

10. แบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 4.70 0.64 94 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 0.49 93.20 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจต่อการท างานของระบบในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
93.20 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผู้ทดสอบระบบมีความพึงพอใจในด้านการประมวลผลถูกต้องและแม่นย า
และการน าอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมาคือด้านระบบ
ของแอปพลิเคชันใช้งานง่ายในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 

 
 จากการพัฒนาระบบจะมีส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นส่วนท่ีสั่งงานให้กับ
ตู้ล็อกเกอร์สามารถเปิด-ปิดได้ โดยอาศัยรีเลย์เป็นตัวกลางส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับ
โซลีนอยด์กลอนประตู ระบบจะท างานแบบเรียลไทม์ โดยสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ท างานของแอปพลิเคชันมีกลุ่มผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม (1) ผู้ดูแลระบบระดับสูง จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบและสมาชิก 
จัดการสถานะเปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ (2) ผู้ดูแลระบบท่ัวไป จัดการข้อมูลสมาชิก 
จัดการสถานะเปิด-ปิด สถานะตู้ล็อกเกอร์ ดูประวัติการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ (3)กลุ่มผู้ใช้ระบบท่ัวไป ลงทะเบียนสมาชิก 
ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์ และเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนสมาชิก (4) สมาชิก ควบคุมการเปิด-ปิด ตู้ล็อกเกอร์ ประวัติ
การใช้งาน ลบประวัติการเข้าใช้งาน ยกเลิกสิทธิ์ในการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ และแก้ไขข้อมูลการเข้าใช้
งานระบบได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินผู้ใช้งานแอปพลิเคชันว่ามีการประมวลผลข้อมูลถูกต้องแม่นย าและ
ระบบของแอปพลิเคชันใช้งานง่ายอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

ในการวิจัยต่อไปผู้วิจัยท าการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันตู้ล็อคเกอร์ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ ท าให้กระบวนการท างานท้ังระบบให้เกิดประสิทธิภาพรองรับ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ 
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การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84  

Animation Cartoon: Dissemination Buddhist Landscape of Somdej Phra  

Srinagarindra 84 Park 

สุนิษา คิดใจเดียว1*, แสงจันทร์ เรืองอ่อน2, กอฟฟาร่ี นิยมเดชา3, ชลภัทร พาสกล4 

Sunisa Kidjaideaw1*, Sangjun Ruang-on2, Goffaree niyomdecha3, Chonlapat Pasakol4 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ 84 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน โดยใช้รูปแบบ IMMCAI ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ตอน คือ ประวัติพุทธภูมิ ต านานพุทธภูมิ และประวัติสังเวชนียสถานที่ อยู่ในสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เยาวชน ผู้ที่

สนใจทั่วไป และนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x=̅4.16, S.D.=0.70) และผลการประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้เข้าชม จ านวน 50 คน อยู่ในระดับระดับมากที่สุด (x=̅4.58, S.D.=0.49) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชัน

ส าหรับเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, นครศรีธรรมราช, พุทธภูมิ 
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Abstract  
 This paper aims to 1)   develop an animation cartoon:  dissemination Buddhist landscape 

of Somdej Phra Srinagarindra 84 park and 2)  study the level of satisfaction of the users.  The 

developed animation cartoon by Interactive Multimedia Computer Assisted Instruction ( IMMCAI) 

with consists of 3 parts, i. e. , Buddhist landscape, legend of Buddhist landscape and consecration 

history in Somdej Phra Srinagarindra 84 park , Nakhon Si Thammarat province.  The target group in 

this study was young ,tourists who visited and travelers. The  cartoon animation was evaluated by 

3 experts  in high level ( x=̅ 4. 16) .  The user satisfaction level of the system was also very high 

( x=̅ 4. 58) . Therefore, it can be concluded that this an cartoon animation:  dissemination Buddhist 

landscape of Somdej Phra Srinagarindra 84 park can be uses effectively. 

Keywords: Somdet Phra Srinagarindra Park, Nakhon Si Thammarat, Buddhist landscape 

บทน า  
พุทธภูมิเป็นอุทยานเพื่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ที่แสดงปฐม

เทศนา และสถานท่ีปรินิพพาน ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ก่อสร้างโดยคณะ

ผู้บริหารเทศบาลนครฯ และจากแรงศรัทธาประชาชนทุกภาคส่วนในปี 2549  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีพระพุทธสิรินครนาถเฉลิมราชย์  

สัฏฐยานุสรณ์ พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานเป็นพระประธานแห่งพุทธภูมิซึ่งได้รับประทานนามจาก สมเด็จ  

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวท่ัวโลกเยี่ยมชมทัศน

ศึกษาพุทธประวัติ อีกทั้งพุทธภูมิยังเป็นสถานท่ีใช้ประกอบพิธีส าคัญทางศาสนา (ปรมาภรณ์ มาเทพ, 2551)  
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เป็นจ านวนมาก และมีผู้ที่

สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพระพุทธภูมิแต่ยังขาดสื่อท่ีง่ายต่อความเข้าใจในเรื่องราวประวัติความเป็นมา ผู้วิจัยท าได้เล็งเห็น

ถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจในประวัติศาสตร์และมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีมาแต่สมัยโบราณ แดนพระพุทธภูมิเป็นโบราณสถานโดยเป็นสถานที่เผยแพร่

พระพุทธศาสนาและสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, 2558) 

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เผยแพร่ประวัติของพระพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีน

ศรีนครินทร์ 84 ซึ่งผู้ที่ชมสามารถเข้าชมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้

ภาคภูมิใจและสืบสานประวัติของพระพุทธภูมิในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ให้คงอยู่สืบต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

การ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ผู้วิจัยได้ 
มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการออกแบบพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันตามรูปแบบของ IMMCAI ซึ่งเป็นงานพัฒนา
วิจัยที่ได้รับความสนใจมากจากนักวิชาการ นักการศึกษา นักฝึกอบรม นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักธุรกิจทั่วไป
ด้วยงานพัฒนาทาง IMMCAI จะมีบทบาทส าคัญมาก ในการพัฒนาความรู้ของมนุษย์แบบทางไกล แบบอิสระบนทาง
ด่วนข้อมูลซึ่งประกอบด้วย การด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการ
พัฒนา ขั้นตอนการสร้าง และขั้นตอนการประเมินผล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้ันวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการสร้างผังความคิด (Mind map) เพื่อก าหนดหัวข้อการเผยแพร่ประวัติ

ของพระพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพท่ี 1 ผังความคิดแสดงเนื้อหา โดยวิเคราะห์หัวข้อเรื่องอย่าง

ละเอียด เพื่อตัด เพิ่มหัวเรื่องตามเหตุผล และตามความเหมาะสมของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน  เรื่อง การเผยแพร่

ประวัติพุทธภูมิสวนของสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพท่ี 2 และสร้างแผนภูมิหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน โดยน าหัวข้อ

เรื่องต่างๆ จากแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ มาเขียนเป็นโครงข่ายตามหลักการเทคนิคโครงข่าย โดยค านึงถึงล าดั บการ

เรียงเนื้อหา ก่อน-หลัง ความต่อเนื่องของเนื้อหาหรือเนื้อหานั้นสามารถเรียงเนื้อหาเข้าด้วยกันได้แล้วท าการวิเคราะห์

เหตุความสัมพันธ์ของเนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วยเรื่องประวัติพุทธภูมิ  ต านานพุทธภูมิ และประวัติสังเวชนียสถาน 

 

 

ภาพที่ 1 ผังความคิดแสดงเนื้อหา 
 

เร่ือง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 

ต านานพทุธภูม ิ

ประวัติพุทธภูม ิ

สงัเวชนียสถาน 
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ภาพที ่2 ผังความคิดหัวเรื่องที่สมัพันธ์กัน 

2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ซึ่งก าหนดวิธีการน าเสนอเป็นรูปแบบการเล่าเกี่ยวกับประวัตพุทธภูมิ โดยมีผังงานการ์ตูน

แอนนิเมชนั เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพที่ 3 

           

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผังงานการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภมูิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
 

เร่ือง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิ

ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 

พระพุทธเจ้าประสูติ 

 พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 

 

ต านานพทุธภูม ิ

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 

 
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

 

ชาตสถาน 

 

ประวัติพทุธภูม ิ

ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา 

 

อภิสัมพุทธสถาน 

 

ธัมมจักกัปปวัตนสถาน 

 

สงัเวชนียสถาน 

 
ปรินิพพานสถาน 

 

ออกแบบ

สตอร่ีบอร์ด 

เร่ิม 

ไม่ใช่ 

จบ 

พร้อมใช้งาน 

ใช้งาน 

ใส่เสียง(คอมโพส) 

เรนเดอร์ภาพ 

สร้างโมเดล (ตัวละคร/ฉาก) 

ใช่ 

ศึกษาวิธีการสร้าง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
572 

 
 

 3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) การเขียนรายละเอียดเนื้อหาตามหัวเรื่องและรูปแบบที่

ผู้วิจัยก าหนดเป็นกรอบที่ได้วางแผนไว้ พร้อมก าหนดภาพ เสียง สี ก าหนดปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ และจัดล าดับ

เนื้อหาที่มีการน าเอากรอบเนื้อหาที่เขียนเป็น Script มาเรียบเรียงล าดับการน าเสนอเพื่อจัดวางต าแหน่งตามที่ได้

วางแผนไว้ โดยเริ่มจากการสร้าง ตัวละคร ฉาก และข้อความประกอบของการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่

ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับผู้เช่ียวชาญทางด้านประวัติพุทธ

ภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เพื่อรวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และ

เหมาะสมในการน าไปเผยแพร่การ์ตูนแอนนิเมชัน ดังภาพท่ี 4 

    

   
 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างสตอรี่บอร์ด 

4.ขั้นตอนการสร้าง (Implementation) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ตามรูปแบบสตอรี่บอร์ด โดยมีขั้นตอนดังนี ้

4.1 จัดเตรียมรูปแบบหรือภาพน่ิงข้อความเสียงไว้เพื่อสร้างช้ินงานและจัดท ารูปแบบเนื้อหาลงไป
ในโปรแกรม Adobe flash CS6 โปรแกรม Adobe Audition CS6 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  

4.2 สร้างตัวละครและฉากประกอบทั้งการเคลื่อนไหวของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ 
ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84  

4.3 น าช้ินส่วนต่าง ๆ ที่วาดฉากแต่ละฉากประกอบในสตอรี่บอร์ดเติมสี น าตัวละครและ
ส่วนประกอบแต่ละฉากที่เสร็จสมบูรณ์จัดเรียงบน  Time Line เพื่อใส่เสียงและ effect ต่าง ๆ ประกอบการ 
เคลื่อนไหว   

5. ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ด าเนินการทดสอบหาคุณภาพการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของผู้เข้าชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภมิของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 โดยใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ผู้ที่สนใจ

ชื่อเรื่อง : การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 84  

ชื่อภาพ : แนะน าสถานที่พุทธภูมิ หน้าถัดไป : ชาตสถาน  สถานที่พระพทุธเจ้าประสูต ิ

 

ภาพ : พื้นหลัง ตัวการ์ตูน 

เสียง : เสียงบรรยาย และดนตรปีระกอบ  

อธิบาย : มีเสียงบรรยายแนะน าสถานที่พุทธภูมิ พร้อมกับภาพประกอบเนื้อหา                        

 ภาพเคลื่อนไหว : แนะน าสถานที่พุทธภูมิ                         
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ทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จ านวน 50 คน ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของการ์ตูนแอนิเมชัน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ การค านวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แล้ว และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้ระดับมาตราส่วน 5 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อ
จัดระดับค่าเฉลี่ยโดยก าหนดให้ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าเป็น 5, 4, 3, 
2 และ 1 ตามล าดับ   

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 

               การ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาประวัติพุทธภูมิ ส่วนของต านานพุทธภูมิ และส่วนประวัติสังเวชนี ยสถาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวละครเคลื่อนไหวบรรยายเนื้อหามีตัวอักษรอธิบาย ตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเนื้อหา
พร้อมเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ ดังนี้ 

1.1 ส่วนเนื้อหาประวัติพุทธภูมิ แสดงเกี่ยวกับช่ือเรื่อง ตัวละครเปิดเนื้อหา และความเป็นมา ของสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพที่ 5-7 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงช่ือเรื่อง 
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงตัวละครเปดิเนื้อหา 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงความเป็นมา 

1.2 ส่วนของต านานพุทธภูมิ แสดงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประสตูิ พระพุทธเจ้าตรสัรู้อนตุตรสัมมาสมัโพธิ
ญาณ พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา และพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพที่ 8-
11 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงพระพุทธเจา้ประสูต ิ
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงพระพุทธเจา้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 

1.3 ส่วนของประวัติสังเวชนียสถาน แสดงเกี่ยวกับสถานที่ชาตสถาน สถานที่อภิสัมพุทธสถาน สถานที่  
ธัมมจักกัปปวัตนสถาน และสถานท่ีปรินิพพานสถาน ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังภาพที่ 12-15 
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ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงสถานท่ีชาตสถาน 
 

 
          ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงสถานที่อภิสมัพุทธสถาน 

 

สถานที่ซาตสถาน จ าลองมาจากสวนลุมพินี ตั้งอยู่อ าเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล สวนลุมพินีวันตั้งอยู่

ก่ึงกลางระหว่าง เมืองกบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะ ในแค้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ าโรหิณี ประเทศเนปาล 

 

สถานที่อภิสัมพทุธสถาน จ าลองมาจากเจดีย์พทุธคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่าวัดมหาโพธิ์ 
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ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงสถานท่ีธัมมจักกัปปวัตนสถาน 

 

         
 

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงสถานท่ีปรินิพพานสถาน 
 
       2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชันโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิเมชันโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพรป่ระวตัิพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ดังตาราง
ที่ 1   

 
 
 
 
 

สถานที่ธัมมจักกปัปวัตนสถาน จ าลองมาจากป่าอิสปิตน มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณส ีเรียกปัจจุบนัว่า สารนาถเปน็

สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปญัจวัคคีย์ 

สถานที่ปรนิพิพานสถาน จ าลองมาจากสาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ตั้งอยู่ที่ต าบลม

ถากัวร์ อ าเภอกุสนิครในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอตุตรประเทศ ประเทศอนิเดีย 
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ตางรางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิเมชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นประเมินประสิทธิภาพ x ̅ S.D. แปลผล 

1. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 

2 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย 4.67 0.58 มากที่สุด 

3.เนื้อหาของการ์ตูนถูกต้องสมบูรณ์ 4.33 0.58 มาก 
4. ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3.33 0.58 ปานกลาง 
5. เทคนิคและการตัดต่อเหมาะสมเสมือนจริง  4.33 0.58 มาก 
6. ความสวยงาม  ความทันสมัย  น่าสนใจของการ์ตูนแอนิเมชัน 3.67 0.58 มาก 

โดยรวม 4.16 0.70 มาก 
 

  จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิมชันโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนนมากที่สุดมีจ านวน 2 ข้อ คือ ภาษาที่
ใช้มีความเหมาะสม และเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
รองลงมาคือ เนื้อหาของการ์ตูนถูกต้องสมบูรณ์และเทคนิคและการตัดต่อเหมาะสมเสมือนจริง อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ความสวยงาม  ความทันสมัย  น่าสนใจของการ์ตูนแอนิเมชัน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67  และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ภาพและเสียงมีความจัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 
          2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เยาวชน ผู้ที่
สนใจทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จ านวน 50 คน มีผลการประเมิน
ของผู้เข้าชมดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม  

ประเด็นประเมินความพึงพอใจ x ̅ S.D. แปลผล 
1. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.62 0.49 มากที่สุด 
2. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.48 0.50 มาก 
3. การ์ตูนแอนิเมชันตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชม 4.42 0.54 มาก 
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา 4.58 0.50 มากทีสุ่ด 
5. สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 4.64 0.48 มากที่สุด 
6. ฉากมีความสวยงาม 4.68 0.47 มากที่สุด 
7. เสียงบรรยาย เสียงประกอบเน้ือหาน่าสนใจ 4.70 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.58 0.49 มากที่สุด 

จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84  จ านวน 
50 คน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีคะแนน
มากที่สุด คือ เสียงบรรยาย เสียงประกอบเนื้อหาน่าสนใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมา
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คือฉากมีความสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ การ์ตูน
แอนิเมชันตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 

สรุปได้ว่าการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง การเผยแพร่ประวัติพุทธภูมิของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
ประกอบด้วย ประวัติพระพุทธภูมิ ต านานพระพุทธิภูมิ ประวัติสังเวชนียสถาน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ สามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ 
3 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมในพื้นที่สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จ านวน 50 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของปราณี สวัสดิสรรพ์ (2558) 
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การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบีทูเอ็ม 

Development of Online Car Rental Management System:  

A Case Study of B2M Rental Shop 

สุชาครีย์ ตณัฑลุมาศ1*, กฤษฎิ์ อรยิวงศ1์, สิราพัชร แสนเจรญิสุข1, พัทธ์นันท์ เพ็งด า2 

Suchakree Tantunmast1*, Kit Aliyavong1, Sirapat Sancharoensuk1, Pattanan Pengdum2  

บทคัดย่อ  
 การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบีทูเอ็ม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการรถเช่าออนไลน์ และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้งานระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์  
โดยในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ในการพัฒนาระบบ
การจัดการรถเช่าออนไลน์ และใช้ภาษา PHP ร่วมกับ MySQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล ความสามารถของระบบรถเช่า
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เช่ารถได้ การค านวณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
ข้อมูลรถ เง่ือนไขการจอง การเช่า ค านวณค่ามัดจ า ค่าปรับ/ความเสียหาย และออกรายงานส าหรับเจ้าของกิจการ 
การประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น ใช้การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม จากผู้เช่ียวชาญ 3 คน และผู้ใช้งาน 20 คน ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีความพึง
พอใจ ด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านข้อมูลของระบบอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
4.05 และด้านการออกแบบระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผลประเมิน
พบว่า มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการในการท างานของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านข้อมูล
ของระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านออกแบบระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 จากผล
การประเมินความพึงพอใจเห็นได้ว่าระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค าส าคัญ: พัฒนาระบบ, ระบบจัดการ, รถเช่าออนไลน์ 
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Abstract  
 This research is aimed developing online car rental systems  were 1)  to develop the car 

rental online system and 2) to evaluate (or assess) the satisfaction of users on the car rental online 
system.  Users can review information such as vehicle information, booking conditions, calculated 
in the deposit.  value of damages, etc.  The most people who do research have good information 
in this topic. The tools used in this research include PHP language with MySQL and questionnaires 
to assess the satisfaction and standard deviation values.  Result has shown that people have 
satisfaction with the functional aspects of the system.  and average is 4. 33 at the highest level. 
System Information has an average of 4. 05 . System design is very high.  and the average value is 
4. 00, and the user that is satisfied in the process of the system.  gets an average value of 4. 33. 
System Information gets an average of 3. 88 in a very high and Design system get average value of 
3.55 in a very high level. The result of assessment about online car rental systems is very satisfying. 

Keywords: System Development, Management System, Online Car Rental 

บทน า  
ปัจจุบันพบว่าธุรกิจรถเช่าได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการใช้รถเพื่อใช้ใน

การท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจรถเช่าก็มีการแข่งขันกันสูง ทั้งธุรกิจรถเช่ารายใหญ่อย่างเอวิส (Avis) บัดเจ็ท
(Budget) และเฮริทซ์ (Hertz) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถยนต์เช่าแก่ลูกค้าระดับสูงรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์
เช่ารายย่อยท้องถิ่น ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของที่ให้บริการรถเช่าแก่ลูกค้าทุกระดับช้ัน ทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ลูกค้า
ทั่วไป  

เนื่องจากธุรกิจรถเช่าร้าน B2M มีการให้บริการรถเช่า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบการจองคิว สถานะของ
ลูกค้าได้  แต่จากการศึกษาปัญหาการให้บริการเช่ารถน้ัน ยังมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นรายงาน ท าให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด จึงท าให้ไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
เจ้าของกิจการได้มากนัก 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ  
เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลรถ ข้อมูลเง่ือนไขการจอง และ
ยังสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
จริง ท้ังนี้ผลการพัฒนาระบบรถเช่า ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของธุรกิจรถเช่า 

  

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ 
2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้งานระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมาย MySQL  

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณา
การ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือ
ภาษาเจเอสพี เป็นต้น (ITGenius, 2557) 

ความหมายของภาษา PHP 
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลักษณะโอเพน

ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมา
จากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ 
คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว (All Right Reserved, 2555) 

จิตรพี ทันดร (2553) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงล าดับคือ ด้านการสร้างหลักฐานทางกายภาพ 
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา และความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาด 

สุทธิโชค ทองเกลี้ยง (2558) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร 
จึงท าให้องค์กรมีขนาดใหญ่และจ านวนพนักงานที่มากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบอินทราเน็ตเพื่อใช้ภายในองค์กร 
และหนึ่งในนั้นมีระบบการจองห้องประชุมที่พนักงานและองค์กรใช้งานอยู่นั้น ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า รูปแบบหน้า
เว็บไม่สวยงาม ทันสมัย เกิดความผิดพลาดบางรายการ จึงได้พัฒนาระบบโดยประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันและระบบ
ฐานข้อมูลเข้ามาช่วยให้ระบบมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 สุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล (2553) กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจรถเช่า : กรณีศึกษา บริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการด าเนินงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่พัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของ
เจ้าของกิจการและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. พัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ ด้วยวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

 1.1 การก าหนดปัญหา ( Problem Definition ) 

 ศึกษาปัญหา โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ให้บริการเช่ารถในปัจจุบัน และได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก

เจ้าของร้านB2M  อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปกติจะมีลูกค้ามาเช่ารถหน้าร้านเพื่อเช่ารถ ทั้งนี้ได้น าข้อมูลที่รวบรวม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
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ได้ไปศึกษา เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบจัดการรถเช่าออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพในการท า งาน และตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 

 1.2 การวิเคราะห์ (Analysis)  

 โดยน าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวิเคราะห์เพื่อออกแบบฟังก์ช่ันและวางแผนปฏิบัติงาน โดยเลือกใช้
เครื่องมือในการท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานและได้ใช้ภาษา PHP ร่วมกับ MySQL ท าการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ   

 1.3 ออกแบบโปรแกรม (Design) 

 ส าหรับระบบจัดการรถเช่าออนไลน์ ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visio ในการเขียนแผนภาพบริบทของระบบ

จัดการรถเช่าออนไลน์ (Context Diagram) ซึ่งสามารถแสดงดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบจัดการรถเช่าออนไลน์ (Context Diagram)   

1.4 พัฒนาโปรแกรม (Development) 
การพัฒนาระบบจัดการรถเช่าออนไลน์ ผู้วจิัยใช้ภาษา PHP, CSS และมีการเก็บข้อมลูลงฐานข้อมลูด้วย

phpMyAdmin ซึ่งท างานแบบออนไลน์ นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ใช้โปรแกรม Photoshop และ PhotoScape ส าหรับ
ตกแต่งภาพต่างๆ บนหน้าเว็บอีกด้วย 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
584 

 
 

1.5 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง (Testing) 
ท าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิม่ข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรมจากนัน้

ทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่อง แล้วท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบของ
การท างาน ตามล าดับ 

1.6 น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง (Usability) 
น าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผูใ้ช้ระบบจริง เพื่อน าผลในการใช้

โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขใหต้อบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
1.7 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 
เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการรถเช่าออนไลน ์โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของระบบในด้านข้อมูลของระบบ ด้านกระบวนการในการท างานของระบบ และด้านการออกแบบ
ระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและผู้ใช้งาน จ านวน 20 คน 

2. ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 23 คน ใช้
เครื่องมือคือแบบประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบ และความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดคา่น้ าหนักของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Linkert’s Scale) โดยมีหลักเกณฑด์ังนี้  

 คะแนนเฉลีย่   3.41 - 4.20   แสดงถึง   ระดับความส าคัญ   มาก 
 คะแนนเฉลีย่   4.21 - 5.00   แสดงถึง   ระดับความส าคัญ   มากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่   2.61 - 3.40   แสดงถึง   ระดับความส าคัญ   ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่   1.81 - 2.60   แสดงถึง   ระดับความส าคัญ   น้อย 
 คะแนนเฉลีย่   1.00 - 1.80   แสดงถึง   ระดับความส าคัญ   น้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

 นักวิจัยได้พัฒนาระบบตามแนวทาง SDLC แล้วได้ระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ที่มีความสามารถ 
(ฟังก์ชัน) ของระบบประกอบด้วย พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เช่ารถได้ การค านวณ
ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลรถ เง่ือนไขการจอง การเช่า ค านวณค่ามัดจ า ค่าปรับ ค่าความเสียหาย และออกรายงาน
ส าหรับเจ้าของกิจการ  

การพัฒนาโปรแกรมโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลมาใช้ออกแบบและพัฒนา
เว็บส าหรับการเช่ารถ โดยซึ่งสามารถแบ่งหน้าจอการใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) หน้าสมัครสมาชิกของเว็บ เป็นหน้าจอที่ให้ลูกค้าสมัครสมาชิก ที่สามารถเข้าไปยังหน้าจอหลัก เพื่อ
เข้าดูรายละเอียดของเว็บ แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 หน้าจอสมคัรสมาชิก (Register)   

2) หน้าจอเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่ลูกค้าและผู้ดูแลระบบท าการเข้าสู่ระบบ เพื่อจัดการรายละเอียด  

ต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูใ้ช้งานและผู้ดูแลระบบ (Login)   
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3) หน้ายืนยันการจอง จะแสดงรายละเอียดใหลู้กค้าได้ตรวจสอบก่อนยนืยันการจอง แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4 ยืนยันการจอง   
 

4) หน้าจัดการสถานะรถ จะแสดงสถานะรถเมื่อมีการจอง การเช่า การคืน หรือมีอุบัติเหตุ เกิดความ
เสียหายกับรถ แสดงดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจัดการสถานะรถ 
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 3. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

 การเก็บข้อมูลการใช้งานของระบบ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม โดยประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และผู้ใช้งาน 20 คน  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อรายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านข้อมูลของระบบ 

1.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

1.2 การเรียบเรียงเนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.00 1.00 มาก 

1.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 4.00 0.00 มาก 

1.4 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 

1.5 ระบบมีเสถียรภาพ การเช่ือมต่อไม่เกิดปัญหา 4.33 0.57 มากที่สุด 

1.6 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอภาพมีความ
เหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

รวม 4.05 0.41 มาก 

2. ด้านการท างานของระบบ    

2.1 การเข้าระบบเพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัย 4.33 0.57 มากที่สุด 

2.2 รายการข้อมูลแต่ละหน้าจอครบถ้วนตามการใช้งาน 4.33 0.57 มากที่สุด 

2.3 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า 4.33 0.57 มากที่สุด 

2.4 ความถูกต้องในการค้นหา-แก้ไข-ลบข้อมูล 4.00 0.00 มาก 

2.5  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลใน
โปรแกรม 

4.33 0.57 มากที่สุด 

2.6 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 3.66 0.57 มาก 
2.7 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบใน
ระดับต่าง ๆ 

4.66 0.57 มากที่สุด 

2.8 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวม 4.33 0.14 มากที่สุด 

3.  ด้านการออกแบบระบบ    

3.1  มีความสวยงาม 4.00 0.00 มาก 
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หัวข้อรายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล 

3.2 จัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 มาก 

3.3 ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, ส,ี ชนิด, ลักษณะ) 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.33 มาก 
 

 ผลการประเมินข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลของระบบ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.05 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน 

หัวข้อรายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านข้อมูลของระบบ 

1.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 3.90 0.64 มาก 

1.2 การเรียบเรียงเนื้อหามีความเข้าใจง่าย 3.90 0.78 มาก 

1.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 3.85 0.74 มาก 

รวม 3.88 0.57 มาก 

2. ด้านกระบวนการในการท างานของระบบ    

2.1 โปรแกรมมีความทันสมัย 4.15 0.93 มาก 

2.2 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความ
เหมาะสม 

4.05 0.68 มาก 

2.3 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.00 0.85 มาก 

2.4 ระบบมีเสถียรภาพ การเช่ือมต่อไม่เกิดปัญหา 4.05 0.75 มาก 

2.5  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึง 

3.65 0.74 มาก 

2.6 ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน 3.40 0.94 มาก 

รวม 4.33 0.50 มากที่สุด 
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หัวข้อรายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

X̅ S.D. แปลผล 

3.  ด้านการออกแบบระบบ    

3.1  มีความสวยงาม 3.50 0.88 มาก 

3.2 จัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 3.50 0.82 มาก 

3.3 ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, ส,ี ชนิด, ลักษณะ) 3.65 0.93 มาก 

รวม 3.55 0.68 มาก 
 

 ผลการประเมินข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลของระบบ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการในการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.33 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ (B2M) เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างลูกค้ากับทาง

ร้าน B2M ที่ให้บริการเช่ารถ จึงได้น าระบบเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้จริง จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการรถ
เช่าออนไลน์ของผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีความพึงพอใจ ด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 
ด้านข้อมูลของระบบอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.05 และด้านการออกแบบระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ด้าน
กระบวนการในการท างานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านข้อมูลของระบบ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านออกแบบระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55  สามารถสรุปได้ว่าระบบการจัดการรถเช่า
ออนไลน์มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ลูกค้าได้ใช้บริการของร้าน บีทูเอ็ม ซึ่งทั้งนี้คุณสมบัติของโปรแกรมนั่น
สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ ได้และ
ยังสามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นรายงานความเสียหาย รายงานอุบัติเหตุ จนไปถึงรายงานรายได้ที่ร้านบี
ทูเอ็มได้รับ 

กิตติกรรมประกาศ 
การพัฒนาระบบการจัดการรถเช่าออนไลน์ (Rent Car B2M) กรณีศึกษา B2M เนื่องจากผู้จัดท าได้รับค า

แนะนน า ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากผู้ประกอบการร้าน B2M อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน จนท าให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัด 

Automatic Real-time Environment monitoring system for hydroponic 

ประเสริฐ  นนทกาญจน์2,ธนพล โปรดเมธี1,สุธิดามาศ ช่วยทุกข์1*   

Prasert Nonthakarn2, Thanaphon Protmaitee1, Suthidamat Chuaithuk1*  

บทคัดย่อ  
ในปัจจุบันการปลูกผักสลัดในโรงเรือนให้ได้คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคต้องมีการควบคุม

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้มีความเหมาะสม ซึ่งในการวัดค่าต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการปลูกผักสลัดได้แก่ 

ความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ ค่าpH, EC และค่าความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในน้ า โดยทั้งหมดจะใช้การวัดด้วย

เจ้าหน้าที่ซึ่งจะใช้การวัดแบบเวลาไม่แน่นอนตามที่ว่างหรือเวลาที่สะดวก ในการวัดคุณภาพบางค่าจะต้องใช้

เครื่องมือมีราคาแพงและไม่สะดวกต่อการใช้  

จากปัญหาการวัดสภาพแวดล้อมการปลูกผักสลัดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างระบบ

ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดอัตโนมัติแบบตลอดเวลา ได้มีการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจ

และวัดค่าต่างๆของสภาพแวดล้อมโรงเรือนผักสลัด มีลักษณะการท างานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet 

of Things ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายโดยจะมีการใช้เซนเซอร์ในการวัดค่าสภาพแวดล้อม ได้แก่ เซนเซอร์

วัดค่าpH  ค่าอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า เมื่อเซนเซอร์วัดค่าแล้วจะส่งข้อมูลไปยังชุดประมวลผลโดยไมโครคอลโทรล

เลอร์แล้วส่งค่าขึ้นไปบนระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บและแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน เพิ่มความสะดวก

ส าหรับผู้ใช้งาน   โดยที่ผู้ใช้สามารถดูสภาพแวดล้อมของโรงเรือนและอ่านค่าเซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์ตรวจจับ วัด

ค่าปุ๋ย ค่าน้ า ค่า pH และอุณหภูมิ การเช่ือมต่อผ่านระบบคลาวด์ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่ส่งไปยังจอแสดงผล ช่วยให้

ผู้ใช้งานสามารถทราบค่าสภาพแวดล้อมโรงเรือนผักสลัด จะสามารถควบคุมและเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆได้ ป้องกัน

ความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการใช้ระบบที่สร้างในโรงเรือนจริงพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก  ค่าของ

สภาพแวดล้อมที่วัดได้มีความเที่ยงตรงและแม่นย าสูง สามารถที่จะวัดค่าต่างๆได้ตลอดเวลา และใช้เกษตรกร 3 คน

ในการท าแบบประเมินโดยคิดค่าเฉลี่ยได้ X 4.87 และ S.D.0.25 ลดต้นทุนในส่วนของเครื่องมือที่ใช้วัดแบบเดิม 

ลดเวลาในการท างาน  ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่ออกแบบและสร้างนี้มีความเหมาะสมอย่างมากในการใช้งาน 

ค าส าคัญ : ผักสลัดในโรงเรือน, โรงเรือนระบบปิด, ระบบตรวจสภาพโรงเรือน 
 
1 นักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

*Proamatee1@gmail.com 
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Abstract  
At present, growing salad vegetables in the house to be of good quality.  according to 

consumer demand must have a controlled environment in the house to be appropriate. In which 

various measurements are needed for salad dressing, including humidity and air temperature pH, 

EC and the integrity of nutrients.  In water all of which will be measured by staff to use uncertain 

measurements based on free time or convenient time in order to measure quality, some tools 

require expensive and uncomfortable tools. 

 From the measurement of the salad growing environment mentioned above the 

researcher has the idea to create a system to check the data and notify the environment in the 

salad house automatically. Designed have a device to monitor and measure various environmental 

conditions of greenhouse salad will have features in the form of the internet of things technology 

is a wireless connection, using sensors to measure the value include as pH, temperature and 

electrical conductivity sensor when the sensor measures the data, it sends data to the processing 

unit. Which the microcontroller then sends the value to the cloud to store and display the results 

via computer via smartphone more convenient for users in which users can view the environment 

of buildings and read values temperature sensor detection sensor measure fertilizer water bill  pH 

values and temperatures the connection via the cloud is used to save the data sent to the display. 

helps users to know the environmental conditions of salad greenhouses will be able to control 

and solve problems can prevent damage and reduce costs that will occur effectively 

The result of using the environmental measurement package for growing salad vegetables  

found that the farmers have a very high level of satisfaction the measured values are very accurate, 

can measure various values at any timereducing costs for traditional measuring tools reduce 

working time which this system is very suitable for use. 

Keywords : Green salad vegetables,Closed system greenhouse, House inspection system 

บทน า  
 สวนผักคุณครู เป็นฟาร์มปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายผักสลัดแบบขายส่งผลผลิต

ทั้งหมดจะส่งขายที่ห้างแม็คโคร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยที่โรงเรือนตั้งอยู่ที่ 79/1 หมู่ 13  ต.นาบอน อ.นา

บอน จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านปลูกเป็นโรงเรือนเป็นที่เพาะปลูก พื้นที่จ านวน 2-3 ไร่ มีการ
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ปลูกผักสลัดด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิดคือ กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค เรดคอรัล ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก,บัตเตอร์เฮด,คอส โรเมนและมี

ผักอ่ืนๆเสริมอีกด้วย ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บจ าหน่ายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้

การปลูกแบบแช่ไว้ในน้ า ก าหนดระยะเวลาใส่ปุ๋ยทุกๆ 2 วัน ถ้าหากอากาศร้อนจัดก็จะใช้การวัดโดยการสังเกต

ลักษณะใบของผักถ้าหากผักมีลักษณะเหี่ยวก็จะท าการเปิดเครื่องปั๊มน้ าเพื่อพ่นหมอกไอน้ าลดความร้อนในบริเวณ

โรงเรือน ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ความรู้สึกของคนในการประเมินความร้อนว่ามากหรือน้อย  

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวทีมงานผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง
สภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดอัตโนมัติ อุปกรณ์ได้ออกแบบเพื่อใช้ตรวจและวัดค่าต่างๆของสภาพแวดล้อมโรงเรือน
ผักสลัด ซึ่งเป็นการท างานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet of Things ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้
เซนเซอร์การวัดค่า เช่น เซนเซอร์วัดค่า pH  ค่าอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า เมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบน
ระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บและแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน   
โดยผู้ใช้สามารถที่จะดูสภาพแวดล้อมของโรงเรือนและอ่านค่าเซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์ตรวจจับ วัดค่าปุ๋ย ค่าน้ า 
ค่า pH และอุณหภูมิผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการน านวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0  มาใช้เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้งานท่ีต้องการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงเรือนผักสลัด ที่ผู้ดูแลสามารถควบคุมได้เข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1.การท างานของระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดมีการน าเซนเซอรต์า่งๆไป

ติดตั้งไว้ในโรงเรือน เพื่อวัดค่าต่างๆ 

2.เมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์เพื่อแสดงผลในระบบ Real – Time ผ่านสมาร์ทโฟน 

โดยมีระบบคลาวด์และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและบอร์ดEsp 

8266  

3.แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสามารถดูค่าต่างๆ เซนเซอร์ตรวจวัดค่าปุ๋ย ค่าอุณหภูมิน้ า 

ค่า pH และความช้ืน,อุณหภูมิในอากาศ  

4.สามารถดูข้อมูลที่บันทึกใว้ย้อนหลังได้และระบบจะท างานตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้โดยมีตรวจวัด

ค่าปุ๋ย ค่าน้ า ค่า pH และอุณหภูมิ  แสดงในภาพท่ี 1  

 

https://www.forfarm.co/146
https://www.forfarm.co/375
https://www.forfarm.co/120
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ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบ 
 

จากภาพท่ี 1 เซ็นเซอรต์่างๆ ec,ph,อุณหภูมิในน้ า,ความช้ืนและอณุหภูมิภายนอก,npk จะท าการส่งคา่ไป
ยังบอร์ดและบอร์ดจะรับคา่และสง่ขึ้นคลาวไปยัง isync และโชว์ในจอ lcd และ isync จะท าการส่งขอ้มูลที่บอร์ด
ได้รับค่ามาจากเซ็นเซอร์ต่างๆไปยงั Line,Google Sheet,Blynk และสามารถดผู่านจอมอนิเตอรไ์ด้รวมถึง 
Smartphone และ Notebook ได้ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองจะท าการทดลองใช้จ านวน 3 ครั้ง ดังตารางที่ 1 แล้วมาด าเนินการแกไ้ขจนสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง 
ตารางที่ 1 การทดลองใช้ระบบ 

เซนเซอร์ ทดลองครั้งที่ 1 ทดลองครั้งที่ 2 ทดลองครั้งที่ 3 
เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิใน
อากาศและค่าความชื้นใน

อากาศ 
ค่าท่ีวัดได้ไม่คงท่ี 

ค่าท่ีวัดได้มีความเสถียรมาก
ขึ้น 50% 

ค่าตรงตามสภาพอากาศ 
100% 

เซนเซอร์วัดค่า 
pH 

โค้ตท่ีใช้ในการแปลงค่าไม่ตรง
ตามท่ีค านวณไว้ 

ค่าท่ีวัดได้ไม่คงท่ี     
ค่ากระโดด 50% 

ค่าท่ีวัดได้มีความสมบูรณ์ 
100% 

เซนเซอร์วัดค่า Ec โค้ตท่ีใช้ในการแปลงค่าไม่ตรง
ตามท่ีค านวณไว้ 

ค่าท่ีวัดได้ไม่คงท่ี     
ค่ากระโดด 50% 

ค่าท่ีวัดได้มีความสมบูรณ์ 
100% 

เซนเซอร์วัดค่าความสมบูรณ์
ของดิน 

ค่าท่ีได้จากเซนเซอร์ไม่ตรงกับ
ค่าจริง 

ค่าท่ีได้เริ่มมีความเสถียร 
50% 

ค่าท่ีวัดได้มีความสมบูรณ์ 
100% 

เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในน้ า ค่าท่ีวัดได้ไม่คงท่ี ค่าท่ีวัดได้มีความเสถียรมาก
ขึ้น 50% 

ค่าท่ีวัดได้มีความสมบูรณ์ 
100% 
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การแสดงการบันทึกระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดลอ้มในโรงผักสลัดโดยบันทึกลงใน 
Google Sheet แสดงดังภาพท่ี 2  

 

 
 

    ภาพที่ 2 การบันทึกใน Google Sheet 

 
การแจ้งเตือนของระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดจะแจ้งเตือนเมื่อเง่ือนไข

อยู่ในข้ันวิกฤติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Application Line ทันที โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆ
แล้วตรวจสอบเงื่อนไขท่ีผู้พัฒนาระบบได้สร้างเง่ือนไขไว้ถ้าค่าสถานะของเซนเซอร์เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดจะมี
การแจ้งเตือนผ่าน Application Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระบบแจ้งเตือน Application Line 
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จากนั้นก็จะแสดงผลที่อ่านคา่ไดจ้ากเซนเซอรโ์ชว์บน Blynk ของระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้ง
สภาพแวดล้อมในโรงผักสลัด 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลบน Blynk 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยมีค าถามใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ด้านการท างานตามฟังก์ชันของระบบ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

แบบสอบถามความพึงพอใจมีจ านวน 7 ข้อ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ทางผู้วิจัยได้ให้ผู้ดูแลโรงเรือนระบบตรวจสอบเก็บ

ข้อมูลและแจ้งเตือน  จ านวน 3 คนท าการประเมิน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะห์ได้ผลความพึงพอใจอยู่ที่ 4.87 ซึ่ง

หมายถึงความพึงพอใจของการใช้ระบบมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และมี 
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รายละเอียดการประเมิน แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.87) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการใช้ระบบตรวจสอบเก็บข้อมูลและแจ้งสภาพแวดล้อมในโรงผักสลัดพบระบบมีความเที่ยงตรงและ

แสดงค่าได้อย่างถูกต้องแม่นย า สามารถท าให้เกษตรกรมีความสะดวกในการดูแลและควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตได้คุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องมือในการวัดค่า และจาก
การสอบถามความพึงพอใจพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจมากกว่าการใช้งานแบบเดิม ลดเวลาในการท างานและยัง
สามารถน าไปพัฒนาในส่วนอ่ืนต่อไป อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุคใช้ในการปลูกพืชที่มีลักษณะไกล้เคียงกัน 

 
เอกสารอ้างอิง  
ไพโรจน์ เหลืองวงศกร  (2560) การประยุกต์ใช้ ESP8266  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัย - เทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 
นิติรงค์ พงษ์พานิช (2559) การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธ์ใน 

โรงเรือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก าแพงแสน 
ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ า (2561) Internet of Things (IoT) คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ 

รายการประเมิน X  S.D. 

1. ด้านประสิทธิภาพของการท างานระบบ   
1.1 ความสามารถในการท างานแบบอัตโนมัติของระบบ 4.75 0.50 
1.2 ความสามารถในการท างานของระบบโดยรวม 5.00 0.00 
2.  ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันของระบบ   
2.1 ความถูกต้องในการท างานของเซนเซอร ์ 4.25 0.50 
2.2 ความถูกต้องในการเตือนผ่านระบบใลน ์ 4.75 0.50 
2.3 ความถูกต้องของระบบในภาพรวม 4.25 0.50 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์   
3.1 ระบบมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน  5.00 0.00 
3.2 ระบบมีประโยชน์ต่อผลผลติทางการเกษตรชนิดอื่นๆ 5.00 0.00 

รวม 4.87 0.25 
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ภาสกร พาเจรญิ (2562) พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU ส านักพิมพ ์
มหาวิทยาลยันเรศวร. 

เดชฤทธิ์ มณีธรรม (2561) การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.  
ผศ.ดอนสัน ปงผาบ (2560) ภาษาซีและ Arduino อ่านง่าย เข้าใจง่าย ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
ชัชชัย รามีบัว (2562) ปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เบื้องต้น  

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์จ ากัด 
ประภาส พุ่มพวง (2561) การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ. 
รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรตัน (2560) คู่มือหลักการปลูกพืชในโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้า-พระนครเหนือ 
นายปฐมพงศ์ วงศ์เกลี้ยง (2562) การสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกพืช หน่วยเรือนกระจกและ 

แปลงทดลองคณะทรัพยากรธรรมชาตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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จุดเช็คพ้อยท์งานว่ิงด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

Checkpoint Runs With RFID Technology 

ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน5*, มโนรส บริรักษ์อราวินท2์, บุญนิภา เกี้ยวม่าน3, จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์4, เกริกศกัด์ิ  ยิ้มมุก5  

Chawanrat Srinounpan1*, Manorot Borrirakarawin2, Boonnipa Kaiwman3,  

Jirawat Naksuwan4, Krirksak Yimmuk5 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี            

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 2) พัฒนาระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วย
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ซึ่งในการพัฒนาระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีนี้เป็นการน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการลงทะเบียนจุดเช็คพ้อยท์ก่อนเริ่มวิ่ง การค านวณระยะเวลาเมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัยที่
ล่าช้า ท าให้เกิดการรอคอยการรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ และต้องใช้คนจ านวนมากในการท างาน การวิจัยครั้งนี้มี
วิธีการวิจัยแบบพัฒนา (R&D) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการท างานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี หลักการท างานของ
โปรแกรม PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อมาใช้ในการเก็บข้อมูลนักวิ่งที่รับสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ และหลักการใช้งานโปรแกรมภาษาไพธอนในการอ่านและเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี โดยใช้การ
แข่งขันราชภัฏนครฯ มินิมาราธอนเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา  
 

ค าส าคัญ: จุดเช็คพ้อยท์, เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี, งานวิ่ง, มินิมาราธอน 

Abstract  
This research presents the concept of development checkpoint runs with RFID technology, 

which aims to 1) study the application of RFID technology, 2) develop a checkpoint running system 
with RFID technology, which to present solutions to problems caused by registering checkpoint 
points before running.  Calculation of the amount of time when runners reach the finish point is 
delay, thus resulting in waiting to reward in various forms.  And requiring a lot of people to work. 

                                                           
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2 อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3 อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
4 อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
* Corresponding author, E-mail: chawanrat_sri@nstru.ac.th 
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This research method has research and developed (R&D). In which the researcher has studied the 
principle of RFID technology, the principle of the PHP program and MySQL.  Web database 
management system is use to store data of runners, and the principles of Python programs for 
reading and writing data on RFID devices.  This research using the Nakhon Rajabhat Mini Marathon 
as an example of a case study.  
Keywords: checkpoint, RFID technology, running, mini-marathon 
 

บทน า  

 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องมีการแข่งขันสูงท าให้ผู้คนลืมที่จะใส่ใจในวิถีชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพร่างกาย มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการเคลื่อนไหว เพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการท างานที่ดีเอาไว้ 
การเคลื่อนไหวน้อยหรือไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสมรรถภาพทางกาย
หรือสุขภาพ แต่ยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติของร่างกายและโรคร้ายหลายชนิดที่ป้องกันได้ ซึ่งเป็นโรคที่เป็น
ปัญหาทางการแพทย์ที่พบมากในปัจจุบัน ในทางการแพทย์ การออกก าลังกายอาจเปรียบได้กับยาสารพัดประโยชน์ 
เพราะใช้เป็นยาบ ารุงก็ได้ เป็นยาป้องกันก็ได้ และเป็นยาบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายก็ได้  
            เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า
การออกก าลังกายจะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคที่เกิดจากการติดเช้ือได้ แต่มีหลักฐานที่พบบ่อยครั้งว่า เมื่อนักกีฬา
เกิดการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือจะสามารถหายได้เร็วกว่า และมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่า ข้อที่ท าให้เช่ือได้แน่ว่าผู้ที่
ออกก าลังกายย่อมมีสุขภาพดีกว่าผู้ขาดการออกก าลังกาย คือ การที่อวัยวะต่าง ๆ มีการพัฒนาทั้งขนาด รูปร่าง และ
หน้าที่การท างาน โอกาสของการเกิดโรคที่ไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคเสื่อมสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะจึงมี
น้อยกว่า ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้คนไทยในปัจจุบันตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพและหันมาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น  
            การออกก าลังกายที่สามารถท าได้ง่ายและคนส่วนใหญ่นิยมกัน คือ การวิ่ง และการวิ่งที่ ได้ผลดี ต้องเป็น
ธรรมชาติ ต้องไม่เกร็ง การวิ่งเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิคท่ีจะส่งผลให้เกิดการรับออกซิเจนของร่างกายดีขึ้น 
ท าให้หัวใจ หลอดเลือด ปอด กล้ามเนื้อ และอวัยวะอื่นๆ แข็งแรง นอกจากนี้แล้วนั้นยังช่วยให้ผู้วิ่งคลายความตึง
เครียดทางด้านจิตใจและมีอารมณ์แจ่มใสมากข้ึนอีกด้วย ทั้งนี้อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เคยวิ่ง และอยากเริ่มต้นในการ
วิ่งอาจจะสงสัยว่า เขาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานขนาดไหน จะต้องมีการ เตรียมตัว กันอย่างไร และจะต้องมี
อุปกรณ์ใดๆ ที่เหมาะสมและช่วยให้การวิ่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส าหรับผู้ที่สนใจ ปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมหรืออี
เวนต์ เดิน วิ่ง มักจะจัดร่วมกันเป็นประจ า เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย นักวิ่งที่ลงสมัครในงานวิ่งต่างๆ จะได้รับ
เสื้อแข่งขัน ป้ายหมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน(BIB) เหรียญรางวัล รวมไปถึงการได้ถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึก ในการ
วิ่งครั้งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองบุคคลที่รักสุขภาพเหล่านี้ จึงต้องการที่จะอ านวยความสะดวกในการเข้าจุดเช็คพ้อยท์
ก่อนเริ่มวิ่ง การเข้าเส้นชัย และรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว ลดเวลาในการรอคอย และลดปริมาณ
คนในการท างานได้มากยิ่งข้ึน  
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ในการแข่งขันราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทางที่ก าหนด โดยมีทั้งการ
วิ่งแบบระยะทางใกล้ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หรือที่เรียกว่า ฟันรัน (Fun run) และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร หรือที่
เรียกว่ามินิ มาราธอน (Mini marathon) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดแข่งขันมาแล้วถึง 15 ครั้ง โดยปัญหาที่พบในการจัด
กิจกรรมคือ การลงทะเบียนจุดเช็คพ้อยท์ก่อนเริ่มวิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากจะมีการแบ่งรูปแบบของการวิ่งออกหลายรูปแบบ 
เช่น การแบ่งตามช่วงอายุของผู้วิ่ง แบ่งตามเพศของผู้วิ่ง แบ่งตามระยะทางของการวิ่ง โดยแต่ละประเภทจะมีการให้
รางวัลที่แตกต่างกัน แต่การปล่อยตัวนักวิ่งจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้การค านวณ
ระยะเวลาในเข้าเส้นชัยของนักว่ิงในแต่ละรูปแบบจะมีล่าช้า และต้องใช้คนจ านวนมากในการคอยจับเวลานักวิ่งแต่
ละรายในการเข้าเส้นชัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการรอคอยการรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีแนวคิ ดที่จะน า
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจับเวลาตั้งแต่นักวิ่งแต่ละรายออกวิ่ง และค านวณระยะที่ใช้ในการวิ่งทันทีเมื่อนัก
วิ่งเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรู้ได้ทันทีว่านักวิ่งแต่ละรายได้รับรางวัลหรือไม่หลังจากการวิ่งสิ้นสุดลง        

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

2. เพื่อพัฒนาระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบ ติดตามข้อมูล สินค้า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลนั้น มีความส าคัญอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างล้วนเช่ือมต่อและสื่อสารระหว่างกันภายใต้
กรอบของแนวคิด Internet of Things: IoT ซึ่งการท างานของเทคโนโลยีอย่าง Radio Frequency Identification 
:RFID นั้นมีบทบาทส าคัญในการรับ-ส่งข้อมูลอันเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลเบื้องต้นภายใต้แนวคิด IoT ที่จ าเป็นที่สุด
ส าหรับการเฝ้าติดตามและตรวจสอบข้อมูล 

1.  เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID - Radio Frequency Identification) คือ การระบุเอกลักษณ์ด้วย

เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุในการท างาน มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ทันที
ผ่านคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้ายโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับป้าย ปัจจุบันถูก
น ามาใช้งานหลากหลายด้านอย่างแพร่หลาย ท้ังบัตรประชาชน บัตร ATM ฉลากของสินค้า การนับจ านวนนักเรียน
เข้าออกโรงเรียน การติดตามสินค้าผ่านจุดต่าง ๆ การนับจ านวนสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น กรณีที่เป็นฉลาก
สินค้า RFID ก็จะถูกน ามาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้สามารถทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าช้ินนั้น
ได้ ทั้งข้อมูลผู้ผลิต วันที่ผลิต ส่วนประกอบ รวมถึงต าแหน่งของสินค้านั้น ๆ โดยไม่จ าเป็นต้อ งอาศัยการสัมผัส 
(Contact-less) หรือต้องเห็นของสิ่งนั้น และที่ส าคัญสามารถอ่านค่าได้เร็ว และแม่นย า ทนต่อความเปียกช่ืน 
แรงสั่นสะเทือน และการกระทบกระแทก (Weiping Zhua and Mingzhe Li, 2018 ; Vishal Naranje and 
Rajguru Swarnalatha, 2019) 
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1.1 องค์ประกอบของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีท างานโดยใช้เครื่องอ่านท่ีสื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียน

ข้อมูล    ซึ่ง RFID จะมี 3 องค์ประกอบหลักด้วยกันดังนี้ (วีนัส ซัพพลาย , 2560; AIS DESIGN CENTRE BLOG, 
2562) 

1.1 ป้าย (RFID Tag, Transponder-Responder) ภายในประกอบไปด้วย เสาอากาศ และตัวไม
โครชิป โดยเสาอากาศจะท าหน้าที่รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระหว่างป้าย (RFID Tag) กับเครื่องอ่าน (Reader)  

1.2 เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) มีหน้าที่ในการเช่ือมต่อกับป้าย (RFID Tag) เพื่อท า
การอ่านหรือเขียนข้อมูลลงในป้ายโดยใช้สัญญาณวิทยุ ซึ่งภายในเครื่องอ่านจะประกอบด้วย เสาอากาศ เพื่อใช้รับ - 
ส่งสัญญาณ สัญญาณวิทยุ ภาครับ-ภาคส่ง วงจรควบคุม การอ่าน-เขียนข้อมูล และส่วนท่ีติดต่อกับคอมพิวเตอร์  

1.3 ระบบที่ใช้ประมวลผล (Hardware) เป็นส่วนที่จะท าการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจากป้าย 
(RFID Tag) หรือจะสร้างข้อมูลเพื่อส่งไปยังป้าย และยังเป็นท่ีเก็บระบบฐานข้อมูลได้อีกด้วย  

 

 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

 1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในทั่วโลกจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องคลื่นความถี่ 

เพราะแต่ละประเทศจะมีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการต่างๆ มากมาย ดังนั้น แต่ละประเทศจะมีหน่วยงานกลางท า
หน้าที่ก าหนด และควบคุมการใช้งานให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อมิให้เกิดการรบกวนกันในระหว่างอุปกรณ์แต่
ละชนิด ประเทศไทยมีหน่วยงาน กสทช. เป็นผู้ก าหนดย่านความถี่ประเภทต่าง ๆ และส าหรับการใช้เทคโนโลยี RFID 
ในประเทศไทย จะใช้คลื่นความถี่ในย่าน ISM (Industrial-Scientific-Medical) ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ก าหนดให้ใช้
งานในเชิงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ตรงกับย่านความถี่ที่ใช้งานในการ
สื่อสารทั่วไป (สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2555, หน้า 50) โดยแนวทางการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งาน (เทคโนโลยี Mthai, 
2562) มีดังนี้ 

1.2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในอุตสาหกรรมรถยนต์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีงานหลัก ๆ คือ การ
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ติดตามส่วนประกอบรถยนต์ ก็จะประกอบไปด้วย การบริหารสินค้าคงคลัง การประกอบรถยนต์ การป้องกันการ
ขโมย การยืนยันความถูกต้องของตัวสินค้าว่าเป็นของแท้ไม่ได้มีการท าลอกเลียนแบบ การบ ารุงรักษา และการน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อีกด้านหนึ่งในส่วนของการประยุกต์ใช้กับตัวรถยนต์ ก็จะให้ความส าคัญในเรื่อง การแสดง
ตัวของรถยนต์แต่ละคันการอนุญาตการเข้า-ออก การฝังอาร์เอฟไอดีไว้กับกุญแจ หรือ คีย์การ์ดส าหรับเปิดประตูรถ 
และการติดตามวัดแรงดันของยางรถยนต์ เป็นต้น  

1.2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในแพทย์ 
ในปัจุบันได้เริ่มมีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาของประเทศให้การรับรองและ
อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีฝังช้ินส่วนของไมโครชิพ หรือเก็บหน่วยข้อมูลอัจฉริยะขนาดจิ๋ว ซึ่งท างาน
ด้วยระบบอาร์เอฟไอดีเข้าสู่ผิวหนังผู้ป่วยได้ โดยลักษณะรูปร่างของเจ้าไมโครชิพน้ีจะมีขนาดเล็กมาก ๆ มีขนาดเท่า
เมล็ดข้าวเท่านั้นเอง และใช้ฉีดเข้าไปฝังตัวใต้ผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในทางการแพทย์ อาทิเช่น ข้อมูล
กรุ๊ปเลือด ข้อมูลการเกิดภูมิแพ้ ข้อมูลลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อให้แพทย์ช่วยรักษาและวินิจฉัยให้
ตรงกับโรคมากที่สุดอีกทั้งยังใช้ เป็นรหัสส่วนบุคคลของผู้ป่วยอีกด้วย  

 

 
ภาพที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีฝังเข้าสู่ผิวหนังผู้ป่วย 

1.2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบนท้องถนน 
ในการตรวจจับความเร็วในการขับรถบนท้องถนน ในปัจจุบันจะใช้หลักการท างานของ

ระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดยจะมีการตรวจจับรถท่ีวิ่งผ่านจุดที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 2 จุด เพื่อให้ได้ระยะทางและ
เวลาที่รถใช้ในการเดินทาง ซึ่งเมื่อน าระยะทางมาหารด้วยเวลาก็จะสามารถค านวณความเร็วเฉลี่ยของรถคันดังกล่าว 
ถ้าค านวณความเร็วเฉลี่ยแล้วผลปรากฏว่า รถคันดังกล่าวขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดก็จะถือว่ามีความผิดและ
สามารถเก็บข้อมูลรถคันดังกล่าวเพื่อท าการออกใบสั่งตามไปท่ีบ้านได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 3 การใช้เทคโนโลยีอารเ์อฟไอดีในการตรวจจับความเร็วของรถที่ว่ิงบนท้องถนน 
 

1.2.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับการตรวจสอบข้อมูลการเข้าออก 
การตรวจสอบการเข้า-ออกในตัวอาคาร แทนการใช้บัตรเสียบ Smart card เปลี่ยนเป็น

บัตรแบบอาร์เอฟไอดี โดยไม่มีการสัมผัสและเครื่องสามารถอ่านข้อมูลระยะไกลได้  
การตรวจสอบการใช้บริการตั๋วเดินทางผ่านระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เช่น บัตร

ทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน ใช้ RFID ช่วยประหยัดเวลาในการต่อคิวช าระเงินได้มาก  
การตรวจสอบการเข้า-ออกระหว่างประเทศผ่านระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์             

(e-passport) เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีที่เดินผ่านบริเวณเครื่องอ่านสัญญาณ ท าให้เพิ่มความรวดเร็ว
ในการให้บริการ และช่วยในการรักษาความปลอดภัยในมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 4 เทคโนโลยีอารเ์อฟไอดีในระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

1.2.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับการระบุอัตลักษณ์ของรถเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรถ
ถูกขโมย 
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การน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการก่อความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการเสนอให้กรมการขนส่งทางบกออกกฎกระทรวงก าหนดให้รถยนต์ ทุกชนิดและ
จักรยานยนต์มีการติดตั้งเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเลขทะเบียนเลขตัวถัง เลข
เครื่องยนต์ สี ยี่ห้อ หากมีน ารถไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามเส้นทางหรือสืบหาที่มาของรถได้ง่ายขึ้น  

 

 
ภาพที่ 5 เทคโนโลยีอารเ์อฟไอดีกบัการระบุอตัลักษณ์ของรถ 

 
1.2.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการติดตามการขนส่งวัตถุสิ่งของอันตราย
หรือเป็นสารพิษ โดยจะช่วยตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และตรวจสอบการหก รั่ว ไหลของวัตถุ เพื่อควบคุ มการ
ท างานให้ปลอดภัยและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด (เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน, 2557) 

1.2.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีกับการวิ่งมาราธอน 
ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้กับการวิ่งมาราธอน เพื่อจับเวลา

ของ   นักว่ิงรายบุคคล 2 ประเภท คือ 1. เวลาเข้าเส้นชัย (Finish Time) คือ เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันวิ่งเข้าสู่เส้นชัย นับ
จากเวลาที่ปล่อยตัว เป็นการมอบรางวัลในประเภทท่ัวไป และ 2. เวลาวิ่งสุทธิ (Net Time) คือเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันวิ่ง
ออกจากจุดปล่อยตัว จนกระทั่งเข้าสู่เส้นชัย เนื่องจากในการแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจ านวนมาก หลังจากปล่อยตัว
แล้ว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถผ่านจุดปล่อยตัว (Start Point) ได้พร้อมกันทั้งหมด ท าให้ต้องมีการใช้เวลาวิ่งสุทธิ (Net 
Time) ในการมอบรางวัล 
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ภาพที่ 6 เทคโนโลยีอารเ์อฟไอดีกบัการวิ่งมาราธอน 
ที่มา: Gerry Purdy, 2008 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 
วิโรจน์ งามสุขเกษมศรี และสุชาดา เวียงหฤทัย (2554) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ

รถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้ง
พนักงานและผู้บริหารระดับสูงในองค์กร มีการท างานที่เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แม่นย า และ
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานได้ละเอียดมากขึ้น 

ณาณิน เผ่าจอน (2556) ได้ท าการประยุต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดส าหรับการก าหนดข้อช้ีบ่งสินค้าใน
โรงงานผลิตท่อช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งพบว่า สามารถลดก าลังคนในการผลิต ประหยัดค่าแรงงาน ประหยัดการใช้
กระดาษ ประหยัดการส่งช้ินงานตรวจสอบคุณวมบัติเชิงกล และประหยัดต้นทุนโดยรวมได้ 

เชี่ยวชาญ ยางศิลา (2561) ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชันเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่าน
จุดตรวจโดยใช้อาร์เอฟไอดี โดยระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าของรถยนต์ผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน การตรวจจับ
รถยนต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีโดยท าการติดตั้งอาร์เอฟไอดีแท็กไว้ในรถยนต์แล้วท าการลงทะเบียน การแจ้งเตือน
ใช้บริการเอฟซีเอ็มหรือไฟร์เบสคลาวด์เมสเสจจิงซึ่งเป็นบริการฟรีของ google เมื่อรถยนต์ที่ติดตั้งอาร์เอฟไอดีแท็ก
วิ่งเข้ามาในระยะท าการอ่านของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทุก ๆ 5 วินาทีจนกว่ารถยนต์
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จะวิ่งเลยระยะท าการอ่าน จากการทดสอบระบบพบว่าระบบให้ความถูกต้อง 100% 
ชมพูนุช บุญฤทธ์ิอมรชัย (2559) ได้พัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดย

การใช้โรงพยาบาลล าปางเป็นกรณีศึกษา การใช้ซอฟต์แวร์จะช่วยในการติดตามการเคลื่อนย้ายและสถานะของยาได้ 

ผลจากการทดสอบระบบจากห้องปฏิบัติการและทดสอบกับผู้ใช้งานจริง พบว่า กระบวนการที่มีการใช้เทคโนโลยีอาร์

เอฟไอดีได้ลดขั้นตอนจาก 27 ขั้นตอนให้เหลือ 13 ขั้นตอน และสามารถช่วยลดเวลาการตรวจสอบจ านวนยาใน 

Stock ได้ถึง 98.37% ลดเวลาการลงทะเบียนยาใหม่ได้ถึง 77.27% ลดเวลาการค้นหายาใกล้หมดอายุ 98.51% ลด

เวลาในการค้นหายาสูญหายได้ถึง 96.67% และค้นหารายการยาที่ใกล้หมดได้ถึง 98.46% ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี

ต่อระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.31 

มงคล เต็งรุ่งโรจน์, พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, สุชาติ จุลรัตน์, อนัตต์ เจ่าสกุล และกานดา สายแก้ว 

(2557) ได้ด าเนินการวิจัยโดยมีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในขอนแก่น

มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 7,000 คน และมีเงื่อนไขการมอบเงินรางวัลที่

หลากหลายโดยรวมทุกประเภทรางวัลเป็นจ านวน 250 รางวัล เพื่อลดข้อผิดพลาด และระยะเวลาในการตัดสินผล

การแข่งขัน ซึ่งระบบสามารถให้ข้อมูลผลการแข่งขันได้แม่นย าตามที่ต้องการ และมีต้นทุนลดลง 30% 

วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี ้

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก/แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

เพื่อท าการส ารวจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ

หาแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาหลัก ๆ มาจากการลงทะเบียนจุดเช็คพ้อยท์ก่อนเริ่มวิ่ง การค านวณระยะเวลาใน

เข้าเส้นชัยล่าช้ามาก ท าให้เกิดการรอคอยการรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ และต้อง ใช้คนจ านวนมาก และใช้

แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อถามความพึงพอใจในการจัดการราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งท่ี 15 จากนักกีฬาและผู้

ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

4.1.2 การศึกษาจากเอกสาร 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ

ระบบ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น รวมถึงการก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานของ

ระบบงานเดิม 
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในการพัฒนาระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีให้มีประสิทธิภาพที่ดีจะต้องมี           

การด าเนินการพัฒนาท่ีเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่  

4.2.1 รวบรวมความต้องการในระบบงาน จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิง

ลึก   กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ซึ่งพบว่าปัญหามีอยู่ 3 ส่วนหลักๆ                    

คือ 1) การลงทะเบียนจุดเช็คพ้อยท์ก่อนเริ่มวิ่ง 2) การค านวณระยะเวลาในเข้าเส้นชัย และ 3) การรอคอยการรับ

รางวัล 

4.2.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ เพื่อแก้ปัญหาหลักๆ ทั้งสามด้านข้างต้น 1) ระบบจะต้อง

สามารถก าหนดเวลาการเริ่มต้นการวิ่งของนักว่ิงแต่ละรายได้ 2) ระบบจะต้องสามารถจับเวลาการเข้าเส้นชัยของนัก

วิ่งแต่ละรายได้ 3) ระบบจะต้องท าการค านวณระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่งของนักวิ่งแต่ละราย 4) ระบบ

จะต้องสามารถระบุได้ว่า  นักว่ิงคนใดได้รับรางวัลอะไรบ้าง ในแต่ละประเภท  

4.2.3 การออกแบบความต้องการของระบบ เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นจึงได้ท าการศึกษาเพื่อน าเทคโนโลยี      

อาร์เอฟไอดีที่สามารถการตรวจจับเวลาของนักวิ่งแต่ละรายได้ และมีการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จึงได้ท าการ

ออกแบบระบบโดยใช้ Use Case Diagram ดังภาพท่ี 7 

 

 
ภาพที่ 7 Use Case Diagram แสดงการใช้การท างานของผู้ใช้ 
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4.2.4 การพัฒนาระบบ ระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี จะการรับสมัครผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรม

ภาษาไพธอนในการอ่านและเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี 

4.2.5 การทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ท าการพัฒนาสามารถใช้งาน ได้อย่างถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ จึงมีการทดสอบระบบใน 2 ระยะ คือ ครั้งที่ 1 ทดสอบก่อนติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมจริง โดยจะมี

คณะท างานการจัดงานวิ่งราชภัฏฯ มินิมาราธอน ซึ่งมาจากตัวแทนคนที่ใช้ในแต่ละระบบงาน มาท าการทดสอบ

ระบบ     เพื่อดูผลลัพธ์ของระบบจากข้อมูลตัวอย่าง และครั้งที่ 2 ทดสอบหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยการใช้

งานจริง 

ผลการด าเนินงาน 

จากการส ารวจปัญหาและความต้องการจากนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการศึกษา

เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ท าให้เกิดแนวคิดการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน

วิ่งราชภัฏฯ มินิมาราธอน เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนจุดเช็คพ้อยท์ก่อนเริ่มวิ่ง จากการมีรูปแบบการ

วิ่งที่หลากหลาย เช่น การแบ่งตามช่วงอายุของผู้วิ่ง แบ่งตามเพศของผู้วิ่ง แบ่งตามระยะทางของการวิ่ง โดยแต่ละ

ประเภทจะมีการให้รางวัลที่แตกต่างกัน การค านวณระยะเวลาในเข้าเส้นชัยของ  นักวิ่งในแต่ละรูปแบบจะมีล่าช้า 

และต้องใช้คนจ านวนมากในการคอยจับเวลานักวิ่งแต่ละรายในการเข้าเส้นชัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการรอคอยการรับ

รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ โดยการออกแบบระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ระบบจดุเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอารเ์อฟไอด ี

จากภาพที่ 8 เป็นการน าเสนอแนวความคิดในการท างานของระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์

เอฟไอดี โดยเริ่มต้นจากที่นักวิ่งที่ติดหมายเลข BIB ที่มีป้าย RFID อยู่ จากนั้นเมื่อนักวิ่งวิ่งผ่านจุดสตาร์ทที่มีเสา

อากาศแบบติดตั้งบนพ้ืน เครื่องอ่านจะน าข้อมูลจากป้าย RFID ส่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึกเวลาเริ่มต้น และเมื่อนัก

วิ่งได้วิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยที่มีเสาอากาศอีกครั้ง เครื่องจะมีการส่งข้อมูลจากป้าย RFID ส่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึก

เวลาสิ้นสุด โดยระบบสามารถค านวณระยะเวลาที่ใช้วิ่งทั้งหมดตามรูปแบบการวิ่งที่นักวิ่งสมัครวิ่งไว้ และสามารถ

แสดงผลได้ทันทีว่านักวิ่งได้หรือไม่ได้รับรางวัล 

บทสรุป 

งานวิจัยระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เป็นการน าเสนอแนวความคิ ดในการน า

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการค านวณระยะเวลาในการวิ่ง และการรับรางวัล ซึ่ง

แนวคิดในพัฒนาระบบจะมีการน าโปรแกรม PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับนักวิ่ง และใช้โปรแกรมภาษาไพธอนในการอ่านและเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี โดยนักวิจัยมี
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แผนในการพัฒนาระบบเพื่อใช้งานจริงในล าดับขั้นตอนถัดไป โดยคาดหวังว่า ระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วย

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีจะเป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเข้าจุดเช็คพอยต์ การค านวณ

ระยะเวลาในเข้าเส้นชัย ท าให้เกิดการรอคอยการรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ลดลง และใช้คนท างานน้อยลง ซึ่งจะ

เป็นไปตามหลักวิชาการและงานวิจัยที่ได้น าเสนอไว้ในตอนต้น  

กิตติกรรมประกาศ 

การออกแบบวิเคราะห์ระบบจุดเช็คพ้อยท์งานวิ่งด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ส าเร็จลุล่วงไปได้เนื่องจาก

ความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ในการด าเนินงาน การให้ความช่วยเหลือ 

แนะน า และคอยติชม แก้ไขจนมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี 

Web Application Development of Evening Dress Rental Shop: A Case Study of 

Cartoon Shop Evening Dress Rental. 

เกสรา ชุ่มจติต์1*, ชนกานต์ มณโีสภา1 , โซไลนี เจ๊ะอมูา1  , ภาวิกา ขุนจันทร์2 

Katsara Chumjit1*, Chanakan Maneesopa1,  Solainee Cheauma1 ,  Pawika Kunchan2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของระบบการจัดการร้านเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูน
เช่าชุดราตรี เพื่อศึกษากระบวนการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ
สามารถแยกประเภทสินค้าได้ ซึ่งพัฒนาตามหลักการของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
โดย ใช้ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 25 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คนและผู้ใช้งานระบบจ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าระบบการจัดการร้านชุดราตรีประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 และผู้ใช้งานระบบ 
จ านวน 20 คน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ดีส าหรับการจัดการร้านเช่าชุดราตรี 

ค าส าคัญ: จัดการเช่าชุด, ร้านเช่าชุดราตรี, ระบบออนไลน์ 
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Abstract  
 The objectives of this paper is development web application of Evening dress rental shop. 

A Case Study of Cartoon Shop Evening Dress Rental. .  To study the working process of the web 

application To design and develop web applications and to classify products.  This development 

follows the principles of integrated development system ( System Development Life Cycle)  using 

the PHP language with the database management system MySQL, and satisfaction of users of the 

system using a questionnaire of 25 members consisting of 5 experts and users system 20 the 

statistics used for data analysis using descriptive statistics, frequency, percentage, mean and 

standard deviation.  The research found that management systems store dress evaluated by 5 

experts were satisfied with the performance evaluation system as a whole is at the highest level. 

The average is 4.06 and the deployment of 20 systems evaluated were found to be satisfied with 

the system as a whole is at the highest level.  The average is 3. 80 indicating that the system can 

work well for managing rentals evening dress  

Keywords: Management dress rental, Evening dress rental store, Online system. 

บทน า 

ในการร่วมงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องส่วมใส่ชุดราตรีที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นสากลมากขึ้น การซื้อ
หรือตัดชุดราตรีเพื่อใช้งานเพียงครั้งคราวนับเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นร้านบริการให้เช่าชุดราตรีและ
เครื่องประดับจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับลูกค้าจ านวนมาก ซึ่งการเตรียมชุดราตรีส าหรับไปงานเลี้ยงเป็นสิ่ง
ส าคัญมากโดยเฉพาะส าหรับผู้หญิง เนื่องจากชุดราตรีไม่เพียงแต่เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ยังสะท้อนตัวตน 
รสนิยม และสามารถเสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจให้ผู้สวมใส่ได้ แต่ด้วยการแข่งขันที่สูงแต่ละร้านจ าเป็นต้องมี
การบริการที่ดี ในขณะที่บางร้าน เจ้าของร้านเอง ประสบปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลการเช่าชุดและเครื่องประดับ 
ไม่ว่าจะเป็นการเช่าชุดราตรี  การก าหนดวัน รับชุดและเครื่องประดับ การตรวจสอบชุดราตรีและเครื่องประดับที่
เกินก าหนดระยะเวลาในการคืนชุดราตรีและเครื่องประดับที่มีให้บริการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การ
ให้บริการลูกค้า จากการศึกษาของนุชนันท์ สมสุข (2555, หน้า 82 – 84) พบว่า ลูกค้าส่วนมากนิยมมาร้านเช่าชุดใน 
ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. นอกจากนี้การหาข้อมูลร้านเช่าชุดแต่งงานจากเว็บไซต์ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 
รองจากกลุ่มเพื่อน เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกงาน มีลูกค้าเข้ามาพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 
อาจส่งผลให้ลูกค้าที่ไม่ได้รับบริการอย่างทันท่วงที เปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านอื่นได้ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้
บริการร้านเช่าชุดและเครื่องประดับในการเลือกและสั่งจองชุดพร้อมทั้ งเครื่องประดับได้ตลอดเวลาในรูปแบบ
ออนไลน์ จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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ร้านเช่าชุดราตรี ทางร้านยังใช้ระบบเช่าแบบเดิมอยู่ จึงท าให้เจอปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาเรื่องของ

การค านวณราคาค่าปรับ เมื่อลูกค้าเช่าชุดราตรีเกินเวลาที่ก าหนด จะท าให้เสีย เวลาในการค านวณราคาเช่า ใน

บางคร ั้งการคิดค านวณราคาเช่าอาจผิดพลาด และอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ส่วนมากจะจัดเก็บข้อมูล

ลงในกระดาษ ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมของทางร้านอาจจะมีความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้า

หรือลูกค้าเกิดความสูญเสียได้ง่ายท าให้ลูกค้าเกิดความไม่น่าเชื่อถือที่จะกลับใช้บริการของทางร้าน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มช่องทางในการเช่าชุดราตรีและเครื่องประดับให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบการจัดการเช่าชุดราตรีจะมีการเข้าถึงของโลกเทคโนโลยีมากขึ้นหรืออาจเป็นเพราะระบบ
มีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายกันไป เพื่อให้ตอบความสนองของลูกค้า ทางผู้พัฒนาจึงได้จัดท าเว็บไซต์และ
เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและประวัติการเช่าชุดราตรีของลูกค้า เป็นต้น โดยข้อมูล
จะไม่สามารถสูญหายได้ซึ่งจะท าให้ร้านเช่าชุดราตรีเป็นที่น่าเช่ือถือแก่ลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือถือให้แก่
ลูกค้า ท้ังยังเป็นช่องทางใหม่ส าหรับลูกค้าให้สามารถติดตามข้อมูลและง่ายต่อการใช้งานตอบสนองในการใช้บริการ
ในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อศึกษากระบวนการท างานของเว็บแอปพลิเคชันจัดการร้านเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุด

ราตรี 
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการร้านเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี 
3.เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการร้านเช่าชุดราตรีที่สามารถแยกประเภทสินค้าได้  

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ท าวิจัยได้ท าการรวบรวมและทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเช่าชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
นิรันตรี กัณหาและกัลยา ทบทอบ (2553) ท าวิจัยเรื่อง ระบบบริหารการจัดการเช่า-คืนชุด ร้านยายดวง 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการนี้คือ การจัดท าโปรแกรมเช่า-คืนชุดร้าน ยายดวง เพื่อท าให้การเช่าและการ
คืนมีประสิทธิภาพมากยิ่งคืนและยังช่วยในการจัดการฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อกิจการป้องกันการสูญหายและการ
ซับซ้อนของข้อมูลอีกด้วยโดยใช้ SQL 28 Server 2005 ส าหรับการจัดการฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบใช้
โปรแกรม Visual Basci.Net และใช้ Crystal Report ส าหรับออกรายงาน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลสินค้า
และลูกค้า และเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว 

ลัดดาวัลย์ กันทวัฒน์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบบริหารการจัดการร้านเช่าชุด วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินโครงการนี้คือ เป็นการจัดท าระบบการเข้ามาใช้ในการยืม-คืนชุด การจัดท าครั้ง นี้โดยใช้โปรแกรม SQL 

Server 2005 ส าหรับการจัดการฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Visual Basic.Net และใช้ Crystal 

Report ส าหรับออกรายงานเนื่องจากทั้งหมดเป็นเครื่องมือ ที่มีความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตได้ง่าย
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการร้านเช่าชุด เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วในการยืม-คืนชุดและมีประสิธิภาพ  

สุธินี ภัทรปัญญาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิจัยเรื่อง แผนธุรกิจเช่าชุดไทย เดอะเลอค่าไทย เดรส 
พบว่าการเข้าร่วมอาเซียนจะส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านแรงงาน รวมถึงอิทธิพล
ของโซเชียลมีเดีย ในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ผู้ประกอบการขาด
ประสบการณ์ความ รู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ และ สภาพเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยยังไม่เสถียร
อาจท าให้เกิดอุปสรรคเพิ่มขึ้น สภาพการแข่งขันของธุรกิจนี้อยู่ในระดับต่ า คู่แข่งขันหลักที่ส าคัญ คือ ร้านสตูดิโอ
ทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่ ต าแหน่งของธุรกิจในตลาดอยู่ในช่วงเริ่มต้น ข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน คือ ได้สัมผัสรู้สึกถึง
บรรยากาศแบบไทยในสถานที่จริง ข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน คือ เป็นธุรกิจใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่มี
ช่ือเสียง กลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าธุรกิจ คือ “อยู่เมืองไทย ต้องใส่ชุดไทย” เป็นการท ากลยุทธ์ควบคู่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ เพื่อสนับสนุนให้นักท่อง เที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว และสร้างโอกาสของช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 

สรุปได้ว่า การที่น าระบบออนไลน์มาใช้นั้นท าให้เกิดความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อหรือประสานงานท่ีดีขึ้นกว่าระบบแบบเดิม และการน าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบมาเป็น
ส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างเช่น การใช้โปรแกรม  Visual Basci.Net และใช้ Crystal 
Report ส าหรับออกรายงาน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลสินค้าและลูกค้า และเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว  

วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่า

ชุดราตรี โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
1.  พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle :  SDLC)  มี

รายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

1.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านเช่าชุดราตรี พบว่าเมื่อเวลาลูกค้าต้องการเช่าชุดและ
จองชุด ลูกค้าจะมีการโทรหาเจ้าของร้านหรือเข้าไปที่ร้านเพื่อท่ีจะท าการเช่าและจองชุด เนื่องจากทางร้านยังมีการ
ใช้สมุดจดในการบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค านวณเงินการเช่าและการจองชุดของลูกค้าจึงอาจจะท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการเช่าและการจองชุดของลูกค้าได้และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการค านวณเงินของลูกค้าได้เช่นกัน  

1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพื่อน าไปสู่การออกแบบ
ฟังก์ชันงานของเว็บไซต์ของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี ควรมีลักษณะการท างาน การเลือกใช้เครื่องมือในการท า
การพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าจากการสอบถามผู้ที่เป็นลูกค้าร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี ร่วมกับการ
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สัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษาสังเกตขั้นตอนงานจากร้าน และสรุปขั้นตอนในการเช่าและการ
จองชุดของลูกค้าแบบเช่าและจองชุดจากหน้าร้านท่ีตั้งอยู่หรือโดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ  

1.3 ออกแบบโปรแกรม (Design) 
การออกแบบโปรแกรมระบบการจัดการเช่าชุราตรีสามารถเขียนเป็นแผนผังต่าง ๆ ได้ดังนี้  

  1.3.1 Context Diagram สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram ของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี 

จากภาพที่ 1 แสดง Context Diagram เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขตของระบบงานใน
ระบบการจัดการเช่าชุดราตรี จะมีผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 2 ระดับ คือ 1) แอดมินสามารถจัดการข้อมูลชุดและ
เครื่องประดับ จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลการจองการเช่า -การคืน และออกรายงานสรุปการเช่าชุด/
เครื่องประดับแยกตามประเภท 2) ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลของตนเองได้เลือกชมชุดราตรีและ
เครื่องประดับรวมทั้งจองชุดราตรีและเครื่องประดับที่ต้องการ  

 

1.3.2 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)  
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล และ

เป็นการน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่ท าการออกแบบภายในระบบการจัดการเช่าชุดราตรี 
ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดง ER-Diagram ของระบบการจัดการเช่าชุดราตร ี

 
จากภาพท่ี 2 แสดง ER Diagram หรือแบบจ าลองโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

ซึ่งประกอบด้วย 10 รีเลช่ัน ได้แก่ 1) Customer เก็บข้อมูลลูกค้า 2) Customertype เก็บข้อมูลประเภทลูกค้า  
3) Product เก็บข้อมูลสินค้า  4) Producttype เก็บข้อมูลประเภทสินค้า 5) Booking เก็บข้อมูลการจอง  
6) Payment เก็บข้อมูลการช าระเงิน  7) Paymentstatus เก็บข้อมูลสถานะการช าระเงิน  
8) Rental เก็บข้อมูลค่าเช่า  9) Rent เก็บข้อมูลการเช่า  10) Return เก็บข้อมูลการคืน 

1.4 พัฒนาโปรแกรม (Development)  
น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาพัฒนาโปรแกรม ด้วย Sublime Text 3 เป็นเครื่องมือ

ในการช่วยเขียน Code และพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
1.5 ทดสอบ/ทดลองโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดกับผู้ใช้จริง (Testing) 
ท าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรมจากนั้น

ทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด แล้วท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบ
ของการท างานตามล าดับ 

น าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง ได้แก่ผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน
ระบบเพื่อขอค าแนะน าและปัญหาต่าง ๆ  เพื่อน าผลในการใช้โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ของระบบการจัดการร้านเช่าชุดราตรี 
พบว่า ความพึงพอใจในด้านการออกแบบของการใช้รูปแบบตัวอักษร ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ น่าเช่ือถือ ควรมีความเหมาะสมและผู้ใช้งานสามารถอ่านได้ง่ายและการจัดเรียงรูปแบบการเช่ือมโยงข้อมูล
ในแต่ละหน้าให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
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1.6 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 
เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่าชุดราตรี ใช้แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ จ านวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 25 
คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมิน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวัดระดับความส าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมี
เกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส าคัญดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย    4.21 - 5.00    แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20    แสดงถึงระดับความพึงพอใจมาก 
         คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40    แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง 
         คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60    แสดงถึงระดับความพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.80    แสดงถึงระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาระบบ 
จากขั้นตอนการวิจัยข้างต้น ได้ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรม ที่มีตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 3-7 

 

ภาพที่ 3 แสดง หน้าหลักของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี
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ภาพที่ 4 แสดง หน้าจอลูกคา้ระบตุัวตนและตรวจสอบสิทธ์ิ 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิกของระบบการจัดการเช่าชุดราตร ี

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลังร้านของระบบการจดัการร้านเช่าชุดราตร ี
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ภาพที่ 7 แสดงหน้ารายงานสถานะการจองของระบบการจัดการร้านเช่าชุดราตร ี

 

2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

และวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยสุ่มคนท่ีเป็นลูกค้าร้านเช่าชุดราตรี จ านวน 20 คน 

ของระบบการจัดการร้านเช่าชุดราตรี มีดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบบของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี โดย

ผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านการใช้งานของระบบ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการใช้งานของระบบ 4.10 0.661 มาก 
ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ 3.90 0.772 มาก 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 4.20 0.634 มาก 
รวม 4.06 0.689 มาก 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญการประเมินประสิทธิภาพการใช้

งานระบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความส าคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ และ ด้านการใช้งานของระบบ 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ 3.90 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจดัการเช่าชุดราตรี ด้านการออกแบบ 

ด้านการออกแบบ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3.75 0.850 มาก 
การจัดรูปแบบภายในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 3.75 0.850 มาก 
การใช้รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่าย 3.65 0.670 มาก 
รวม 3.71 0.79 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ ภาพรวมในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและการ

จัดรูปแบบภายในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือความพึงพอใจการใช้

รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี ด้านการใช้งาน 

ด้านการใช้งาน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 3.70 0.864 มาก 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 3.90 0.718 มาก 
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 3.80 0.833 มาก 
เมนูต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 3.81 0.771 มาก 
รวม 3.80 0.796 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน ภาพรวมในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย 3.80 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือความพึงพอใจเมนูต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 

ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการเช่าชุดราตรี ด้านคุณภาพของ

เนื้อหา 

ด้านคุณภาพเนื้อหา X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การจัดล าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท าความ
เข้าใจ 

3.75 0.786 มาก 

เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 3.65 0.933 มาก 
ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ 3.75 1.019 มาก 
รวม 3.71 0.912 มาก 
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 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 3 ด้านในระดับมาก โดย

มีค่าเฉลี่ย 3.74 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา ภาพรวมในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย 3.71 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดล าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท า

ความเข้าใจ และ ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และ 

3.75 รองลงมาคือความพึงพอใจเนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 ตามล าดับ  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการและการใช้บริการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเช่าชุดราตรี 
กรณีศึกษา:ร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี 
 1. ระบบนี้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถแสดงภาพและรายการชุดและเครื่องประดับ
ทั้งหมดที่มีให้ลูกค้าได้เลือกชมและสามารถเลือกชมตามประเภทของชุดได้โดยได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าจากงานวิจัยของนุชนันท์ สมสุข (2555) อีกทั้งระบบยังอ านวยความสะดวกแก่เจ้าของ
ร้านตรวจสอบข้อมูลการจองชุดล่วงหน้า การก าหนดวันรับชุดและเครื่องประดับ การตรวจสอบชุดและเครื่องประดับ
ที่เกินก าหนดระยะเวลาในการคืน รวมทั้งรายงานต่าง ๆ ส่งผลให้เจ้าของร้านสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน 

2. ระบบได้ท าการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้
อย่างครบถ้วน พบว่าด้านการใช้งานของระบบนั้นอยู่ในระดับโดยรวมมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนประเด็นท่ีได้รับ
การยอมรับมากที่สุด คือ ความปลอดภัยของข้อมูล ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ในขณะที่ประเด็นความถูกต้อง
ในการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.90 ซึ่งแสดงว่า ผู้วิจัยควรปรับปรุงความถูกต้องในการท างานของ
ระบบยิ่งขึ้น จากผลลัพธ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า ระบบการจัดการเช่าชุดราตรีนี้  สามารถท างานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
 3. ระบบได้มีการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ของผู้ใช้งาน พบว่าด้านการออกแบบด้านการใช้งาน
และด้านคุณภาพเนื้อหา ระบบสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้อย่างครบถ้วน ส าหรับด้านการใช้
งานผู้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนประเด็นที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.90 ในขณะที่ประเด็นความสะดวก
ในการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.70 ซึ่งแสดงว่า ผู้วิจัยควรปรับปรุงความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ยิ่งขึ้น จากผลลัพธ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า ระบบการจัดการเช่าชุดราตรีนี้ สามารถท างาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพในการท างานอย่างเพียงพอ  

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการเช่าชุดราตรี กรณีศึกษาร้านการ์ตูนเช่าชุดราตรี ผู้วิจัยได้รับ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในการวิจัยครั้งนี้ได้อ้างอิงจากร้านที่เป็นกรณีศึกษา อาจ
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มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากร้านให้บริการเช่าชุดราตรีอื่น ๆ  
2. ในส่วนของรายงานสรุปต่าง ๆ ควรเพิ่มเติมข้อมูลจากหน้าแสดงรายงานนั้นได้ทันที เช่น รายงานชุด

ราตรี แยกตามประเภท ควรสามารถแสดงผลรายละเอียดของแต่ละประเภทได้จากหน้าเว็บน้ัน ๆ ได้  
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การทดสอบเว็บไซต์อัตโนมัติด้วย Robot Framework และ Selenium2Library กรณีศึกษา :  

งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4  

Automated Web Testing using Robot Framework and Selenium2Library case 

study : National Science Conference 4th 

กูรุสดี กูสกุล6 ซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ1 กฤษณ์วรา รัตนโอภาส2* และ สารภี จุลแก้ว2 

Kurusdee kusakul1, Sahrul bahasoh1, Kritwara Rattanaopas2* and Sarapee Chenkaow2   

บทคัดย่อ  
 โปรแกรมประยุกต์เว็บถือเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้งานพ้ืนฐานในปัจจุบัน การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
มีความแพร่หลายมากขึ้น การพัฒนาค าสั่งทดสอบด้วย Robot Framework ร่วมกับ Selenium2Library มีความ
สะดวกและสามารถท าซ้ าได้ตลอดเวลากับทุก Web Browser โดยลดภาระของนักพัฒนาเมื่อมีการปรับแก้ไขไฟล์
ต้นฉบับ การวิจัยเลือกพัฒนาระบบสารสนเทศ งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 และ
เลือกขั้นตอนในการออกแบบ ได้แก่ ลงทะเบียน ส่งบทความวิจัย ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประเมินบทความ โดย
สร้างชุดทดสอบจ านวน 587 ชุดทดสอบ ประกอบด้วยกรณีถูกต้อง และกรณีเกิดผิดพลาด การน าไปใช้งานจริงด้วย 
Firefox Browser และ Chrome Browser พบว่าให้ความถูกต้องตามไฟล์ report.html และใช้เวลาในการทดสอบ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง จึงถือว่าสามารถลดเวลาการท างานของนักพัฒนาด้วยการทดสอบแบบอัตโนมัติได้อย่างชัดเจน   
ค าส าคัญ: การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ โปรแกรมประยุกต์เว็บ Selenium2Library   

Abstract  
 Currently, the web application is a basic application on every organizes.  Software 
automation testing widely use with the web application.  Robot framework and Selenium2Library 
are compatible and repeatable with all Web Browser. Automation testing can help web developers 
in the software testing process. This research designed test script with National Science Conference 
4th management system including register submit reviewer and evaluation. This test script has 587 
cases including success and failure.  The results on Firefox Browser and Chrome Browser shown 
that all accept cases in report. html and execution time around 1 hour.  Concluding, automation 
testing can decrease software testing time for web developer.            
Keywords: Software automation testing, Web application, Selenium2Library 
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บทน า  
  การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมา โดยโปรแกรมดังกล่าวถูก
เรียนว่า test script เพื่อการจ าลองการท างานของโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ถูกพัฒนาขึ้น และถือเป็นรูปแบบของ
ซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่ทุกหน่วยงานพ ฒนาขึ้นใช้งาน หรือพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ให้เป้นช่วงทางเลือกในการส าหรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และการด าเนินธุรกิจทั่วไป 
โปรแกรมจ าลองหรือการสร้าง test script มีหลากหลายรูปแบบ ส าหรับโปรแกรมที่นิยมแพร่หลายปัจจุบัน ได้แก่  
Test-beyond- the-GUI Serenity Provides-detailed- reports Cypress Robot-Framework TestProject. io 
Sahi เป็นต้น  (Joe Colantonio, 2019) ซึ่งการทดสอบแบบอัตโนมัติมีข้อได้เปรียบในการท าซ้ าได้ทันทีเมื่อ
ออกแบบเสร็จสิ้น หากในอดีตการใช้บุคลากรในการพัฒนาซอฟต์แวร์มาท างานส่วนนี้ การท าซ้ าอาจไม่สม บูรณ์ 
เพราะเกิดจากการเหนื่อยล้า และเสียเวลาอย่างชัดเจน การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติจึงถือเป็นทางเลือกที่
นิยมใช้งานเพิ่มขึ้น ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกพัฒนา test script ด้วย Robot Framework ร่วมกับ Selenium2Library 
การออกแบบก าหนดในรูปแบบไฟล์ robot เพื่อท าการทดสอบเว็บบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศงานประชุม
วิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 ที่มีขั้นตอนส าคัญที่น ามาสร้างชุดทดสอบ ได้แก่ ลงทะเบียน ส่ง
บทความวิจัย เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประเมินบทความวิจัย ซึ่งทุกขั้นตอนตามการออกแบบ Test Driven 
Development (TDD) ต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ท างานสมบูรณ์ และ ขั้นตอนที่มีข้อผิดพลาด พร้อมกัน ส าหรับ
การออกแบบผู้วิจัยสร้างชุดทดสอบทั้ง  2 แบบและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิด  
 ระบบสารสนเทศส าหรับงานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4 ถือเป็นระบบ
สารสนเทศที่มีความแตกต่างไปจากระบบสารสนเทศทั่วไป จึงมีความน่าสนใจในการน าเสนอชุดทดสอบแบบ
อัตโนมัติ ด้วยวัตถุประสงค์ในการศึกษาการเขียนชุดทดสอบด้วยภาษา Python ร่วมกับ Robot Framework และ 
Selenium2Library ในการสร้างกรณีทดสอบจากข้ันตอนข้างต้นได้ชุดทดสอบจ านวน 587 ชุดทดสอบ การทดสอบ
ท าบน Firefox Browser และ Chrome Browser พบว่าให้ผลความถูกต้องทุกกรณีจากรายงานสรุปไฟล์ html 
ข้อสังเกตการออกแบบกรณีที่ถูกต้อง และผิดพลาดสามารถตรวจสอบ และเมื่อทดสอบเสร็จสิ้นจะท าการปิด 
Browser เพื่อให้ข้ันตอนการท างานสมบูรณ์ โดยการพัฒนาชุดทดสอบแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยต้องท าการเปิดดูต้นฉบับ
โปรแกรม เพื่อหาช่ือ Input และ ปุ่มกด ต่าง ๆ ก่อนน ามาเขียนเป็น test script และการเลือกใช้งานค าสั่ง เพื่อ
ตรวจสอบผลข้อความส าหรับใช้ตรวจสอบ ท่ีต้องสอบถามและประสานกับนักพัฒนาระบบร่วมกัน  
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 การพัฒนาเครื่องมือการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ผู้วิจัยเลือกใช้ Robot Framework ร่วมกับ 
Selenium2Library ซึ่ งกล่าวถึงในการแนะน าก่อนเข้าสู่กระบวนการออกแบบ และแนะน าชุดค าสั่ งของ 
Selenium2Library ส าหรับสร้างการจ าลองการท างานของหน้าเว็บไซต์ 
1. Robot Framework  
 Robot Framework (ROBOCON_2020, 2019, introduction) ถูกพัฒนาในรูปแบบของซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีไลเซนส์แบบโอเพนซอร์ส ที่มีลักษณะ automation framework เพื่อ
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สนับสนุนการทดสอบซอฟต์แวร์ acceptance test driven development (ATDD) ผู้ใช้นิยมเรียนว่าหุ่นยนต์ หรือ 
robotic process automation (RPA) การออกแบบให้สามารถใช้งานได้ ง่าย โดยก าหนดการควบคุมแบบ 
keyword การทดสอบใช้งานร่วมกับภาษาที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Python และ Java เจ้าภาพในการเผยแพร่
ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ท าได้โดยผ่าน GitHub  
2. SeleniumLibrary  
 เครื่องมือทดสอบเว็บส าหรับ Robot Framework ที่ถูกพ ฒนาอย่างต่อเนื่องคือ SeleniumLibrary 
(ROBOCON_2020, 2019, SeleniumLibrary) และสามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง GitHub และพบได้จากเว็บไซต์ 
PyPI ได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับ Python 2.7 และ 3.4 ปัจจุบันพัฒนาใช้งานในช่ือ Selenium2Library ที่
มีความแตกต่างในการใช้งานตามคู่มือในเว็บไซต์ robotframework.org เพื่อให้นักทดสอบซอฟต์แวร์เลือกใช้ในการ
สร้างชุด test script ในการทดสอบร่วมกับ Robot Framework    
 การติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ร่วมกับภาษา Python ซึ่งติดตั้งผ่านค าสั่ง pip ตามตัวอย่าง 
“pip install robotframework-seleniumlibrary requests” 
3. การสร้างค าสั่งทดสอบ Robot Framework และ SeleniumLibrary 
 โครงสร้างของชุดค าสั่ง Robot Framework มีส่วนส าคัญตามภาพที่ 41 ประกอบด้วยการก าหนดค่า 4 
ส่วนได้แก่ Setting Variable Test_Case และ Keyword   
 

*** Settings *** 
 
Library  SeleniumLibrary 
 
*** Variables *** 
 
*** Test Cases *** 
 
*** Keywords *** 

ภาพที่ 1  โครงสร้างของค าสั่ง Robot 
ตามภาพที่ 1 ส่วนส าคัญในการออกแบบคือ Keyword ที่ต้องระบุการรับค่าผ่านตัวแปร ที่ก าหนดใน 

Test_Case ส่วนดังกล่าว พร้อมชุดค าสั่งใน Selenium2Library ส าหรับหัวข้อถัดไป เพื่อแสดงการใช้งานที่มีการ

เลือกใช้กรณีถูกต้อง และผิดพลาด ในการตรวจสอบเงือนไข  

4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การน าการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาพัฒนาใช้งานส าหรับนักพัฒนาเว็บมีอย่างต่อเนื่อง ในการวิจัยเน้น

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือทดสอบเช่น งานวิจัยของ Milad Hanna (SAT-Framework, 2018, 

pp.  9758-9767) ได้ท าการเลือกเครื่องมือ Cucumber  Robot-Framework Autotestbot  และ SAT-

Framework มาใช้ทดสอบปรากฏว่า SAT-Framework มีความสะดวกในการใช้งานสูงสุด ในการออกแบบใช้การ

ทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สของ Thierno Birahime Sambe (Thierno Birahime Sambe, 2019, 
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pp. 407-415) ทดสอบระบบ Sale Order in the ODOO ERP System ด้วยเครื่องมือ Web Selenium และ 

Robot Framework ซึง่ในงานวิจัยนี้น ามาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์

ภาคใต้ครั้งที่ 4 ท่ีมีขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างไป และออกแบบตามรูปแบบ Test Driven Development (TDD)  

วิธีด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยกล่าวถึง เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ครั้งที่ 4 ร่วมกับ แผนภาพ Use Case แสดงขั้นตอนการท างาน เพื่อสร้างกล่าวน าเนื้อหาถัดไปในเรื่องของการ
ออกแบบไฟล์ robot ส่วนของ Keyword แต่ละชุดทดสอบ  
1. กรณีศึกษา ระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการเครือข่ายดา้นวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งท่ี 4 
 ระบบสารสนเทศดังกล่าวพัฒนาต่อยอดจากงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 โดยคุณธนภัทร เจิมขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และน ามาปรับแก้ไขใช้ในการประชุมดังกล่าวโดย คุณธีรภัทร มณีเกษร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีรายการ
หลัก ได้แก่ ก าหนดการ ดาว์นโหลดเอกสาร ข้อมูลที่พัก สถานที่จัดงาน การติดต่อ ส าหรับระบบสารสนเทศ มี
ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ ลงทะเบียน น าเสนอบทความวิจัย ก าหนดผู้พิจารณาบทความวิจัย การประเมินบทความวิจัย 
และการส่งบทความฉบับสมบูรณ์  

 

 
ภาพที่ 2  โครงสร้างของค าสั่ง Robot 

 ภาพที่ 2 คือหน้าเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใตค้รั้งท่ี 4 

ซึ่งมีข้ันตอนส าคญักล่าวไว้ใน ภาพที่ 3 ต่อไป  
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ภาพที่ 3  โครงสร้างของค าสั่ง Robot 

 ส าหรับภาพที่ 3 ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญของระบบ ได้แก่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ส่งผลงานเข้าร่วม 
ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย ประเมินบทความ และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ โดยมีผู้ใช้งาน 3 คนหลัก 
คือ ผู้แต่งบทความ ผู้จัดงานประชุม และ ผู้พิจารณาบทความ ส าหรับส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงในแผนภาพ ได้แก่ การ
สมัครเข้าร่วมงาน การช าระเงิน เนื่องจากเป็นส่วนประกอบท่ีมีความใกล้เคียงกับส่วนที่ออกแบบ และสามารถพัฒนา
เพิ่มเติมและสร้างชุดทดสอบต่อไป ในการใช้งานจริง ส าหรับชุดทดสอบในงานวิจัยน าเสนอส่วนหลักของขั้นตอนการ
พิจารณาบทความ และส่วนการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ไม่ได้ถูกลกล่าวถึงเนื่องจากมีเพียงการอัพโหลดไฟล์เอกสาร
เท่านั้น ไม่มีการระบุรายละเอียดอื่น 

2. การพัฒนาชุดค าสั่ง Robot Framework 
 น ามาจากการเขียนชุดทดสอบตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยหลักการเขียน Test Driven 
Development (TDD) ได้กรณีทั้งหมดตามตารางที่ 1 เพื่อน ามาพัฒนาในรูปแบบ test script ไฟล์ robot ตามภาพ
ที่ 4 – 13 มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การปิด Browser Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนผู้น าเสนอ ส่งบทความวิจัย 
ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และ ประเมินบทความ 
 

ปิดBrowser 
    Sleep      2 
    Close Browser 

ภาพที่ 4  Keyword การปิด Browser 
จากภาพที่ 4 เป็นการสั่งปิดหน้าต่างแสดงผลเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน ซึ่งสามารถเรียกซ้ าได้จากขั้นตอนอื่น ๆ  
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เข้ารหัสล็อคอิน 
    [Arguments]     ${email}     ${pid} 
    Open Browser       ${URL_Login}   firefox 
    Input text         email     ${email}      
    Input password        pid     ${pid}      
    Click Element       //*[@class="btn btn-info"] 

ภาพที่ 5  Keyword Login เข้าสูร่ะบบ 
 ภาพที่ 5 การ Login เข้าสู่ระบบประกอบด้วย ช่ือผ็ใช้ และรหสัผา่น ส าหรับส่วนน้ีใช้ร่วมกับส่วนอ่ืน ๆ 

เช่นกัน 

กรอกข้อมูลส่งวิจัยปกติ 
    [ Arguments]     ${leadname}  ${name}    ${pid}    ${position}    ${department}    
${address}     ${status}    ${email}    ${tel}          
    Open Browser     ${URL_Register}     firefox 
    Select From List By label    leadname     ${leadname}    
    Input text         name     ${name}  
    Input text         pid      ${pid} 
    Input text         position      ${position} 
    Input text         department      ${department} 
    Input text         address        ${address} 
    Select Radio Button      status   ${status} 
    Input text         email       ${email} 
    Input text         tel         ${tel} 
    Click Element      btnSubmit 
    Wait Until Page Contains   ลงทะเบียนส าเร็จ 
    ปิดBrowser 

ภาพที่ 6  Keyword การลงทะเบยีนผู้น าเสนอ 
 ภาพที่ 6 ส่วนหลักคือการกรอกข้อมูล และท าการกดยืนยันผ่านปุ่มลงทะเบียน และใช้ค าสั่งตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันการลงทะเบียน ผ่าน ส าหรับ ภาพที่ 7 และ 8 แตกต่างกันใน่สวนของการตรวจสอบกล่องแจ้งเตือนกรณี

ผิดพลาด  
กรอกข้อมูลส่งวิจัยAlert 
    [ Arguments]     ${leadname}  ${name}    ${pid}    ${position}    ${department}    
${address}     ${status}    ${email}    ${tel}     ${Alert}                 
    Open Browser     ${URL_Register}     firefox 
    Select From List By label    leadname     ${leadname}    
    Input text         name     ${name}  
    Input text         pid      ${pid} 
    Input text         position      ${position} 
    Input text         department      ${department} 
    Input text         address        ${address} 
    Select Radio Button      status   ${status} 
    Input text         email       ${email} 
    Input text         tel         ${tel} 
    Click Element      btnSubmit 
    Alert Should Be Present          ${Alert}         LEAVE 
    ปิดBrowser 

ภาพที่ 7  Keyword การลงทะเบยีนผู้น าเสนอไมค่รบถ้วน 
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กรอกข้อมูลส่งวิจัยError 
    [ Arguments]     ${leadname}  ${name}    ${pid}    ${position}    ${department}    
${address}     ${status}    ${email}    ${tel}     ${Contains}                
    Open Browser     ${URL_Register}     firefox 
    Select From List By label    leadname     ${leadname}    
    Input text         name     ${name}  
    Input text         pid      ${pid} 
    Input text         position      ${position} 
    Input text         department      ${department} 
    Input text         address        ${address} 
    Select Radio Button      status   ${status} 
    Input text         email       ${email} 
    Input text         tel         ${tel} 
    Click Element      btnSubmit 
    Wait Until Page Contains     ${Contains} 
    ปิดBrowser 

 

ภาพที่ 8  Keyword การลงทะเบยีนผู้น าเสนอผดิพลาด 

 

 ขั้นตอนการส่งบทความมีการเพิ่มในส่วนของการอัพโหลดไฟล์ ด้วยค าสั่ง Choose File ที่สนับสนุนการ

เลือกไฟล์จาก Selenium2Library ในภาพที่ 9 พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องตามข้อความที่ก าหนดในส่วนท้าย  
ส่งบทความ 
    [Arguments]   ${email}  ${pid}   ${paper_title}  ${branch_id} ${present} ${level}  ${file}    
${Contains}             
    เข้ารหัสล็อคอิน     ${email}     ${pid} 
    Click Link          user_add_paper.php  
    Input text          paper_title        ${paper_title}  
    Select From List By label    branch_id    ${branch_id} 
    Select From List By label    present       ${present}  
    Select From List By label    level          ${level}   
    Choose File         file       ${file}     
    Click Element       //*[@class="btn btn-info"] 
    Wait Until Page Contains        ${Contains}         
    ปิดBrowser 

 

ภาพที่ 9  Keyword การส่งบทความวิจัย 
 

 ส าหรับภาพที่ 9 สามารถใช้ทดสอบกรณีถูกต้อง และผิดพลาด เนื่องจากหน้าที่มีการแจ้งเตือน และ

ตรวจสอบได้จาก Wait Until Page Contains และขั้นตอนถัดไปคือการก าหนดผู้พิจารณาบทความให้กับบทความ 

ทีต่่อเนื่องด้วยการประเมินบทความเพื่อให้คะแนน 
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ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ 
    [Arguments]     ${email}     ${pid}      ${paper_id}      ${reviewer_id}      ${Contains}      
    เข้ารหัสล็อคอิน     ${email}     ${pid} 
    Click Element       //*[@class="fa fa-cog"]  
    Click Link          admin_add_review_one.php   
    Select From List By label    paper_id    ${paper_id}  
    Select From List By label    reviewer_id    ${reviewer_id}  
    Click Element       //*[@class="btn btn-info"] 
    Wait Until Page Contains         ${Contains}    
    ปิดBrowser 

 

ภาพที่ 10 Keyword การก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 การประเมินคะแนนบทความแบ่งตามด้านจ านวน 10 ข้อส าคัญ ซึ่งมีการแนะน าในส่วนท้าย พร้อมกับการ

อัพโหลดไฟล์ค าแนะน าให้ผู้แต่งบทความตามภาพที่ 11  
 เข้ารหัสประเมินpaper 
    [Arguments]      ${email}     ${pid}     ${name}       ${ch1 }     ${ch2 }     ${ch3 }     ${ch4 }     
${ch5 }     ${ch6 }     ${ch7 }     ${ch8 }     ${ch9 }     ${ch10 }     ${comment}    ${summary}     
${innovation}    ${journal}      ${file}     ${Contains} 
    เข้ารหัสล็อคอิน     ${email}     ${pid}      
    Click Element        xpath: //*[contains(text(),"${name}")] 
    Input text           ch1     ${ch1} 
    Input text           ch2     ${ch2} 
    Input text           ch3     ${ch3} 
    Input text           ch4     ${ch4} 
    Input text           ch5     ${ch5} 
    Input text           ch6     ${ch6} 
    Input text           ch7     ${ch7} 
    Input text           ch8     ${ch8} 
    Input text           ch9     ${ch9} 
    Input text           ch10     ${ch10} 
    Input text           comment     ${comment} 
    Select Radio Button      summary   ${summary} 
    Select Radio Button      innovation   ${innovation}   
    Select Radio Button      journal    ${journal} 
    Choose File         file       ${file} 
    Click Element            //*[@class="btn btn-success"] 
    Wait Until Page Contains       ${Contains} 
    ปิดBrowser 

 
ภาพที่ 11 Keyword การประเมินบทความ 
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 ส าหรับภาพท่ี 12 กรณีเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับ ภาพที่ 11  
เข้ารหัสประเมินpaperErrorEmpy 
    [Arguments]      ${email}     ${pid}     ${name}       ${ch1 }     ${ch2 }     ${ch3 }     ${ch4 }     
${ch5 }     ${ch6 }     ${ch7 }     ${ch8 }     ${ch9 }     ${ch10 }     ${comment}    ${summary}     
${innovation}    ${journal}      ${file}     ${Contains} 
    เข้ารหัสล็อคอิน     ${email}     ${pid}      
    Click Element        xpath: //*[contains(text(),"${name}")] 
    Input text           ch1     ${ch1} 
    Input text           ch2     ${ch2} 
    Input text           ch3     ${ch3} 
    Input text           ch4     ${ch4} 
    Input text           ch5     ${ch5} 
    Input text           ch6     ${ch6} 
    Input text           ch7     ${ch7} 
    Input text           ch8     ${ch8} 
    Input text           ch9     ${ch9} 
    Input text           ch10     ${ch10} 
    Input text           comment     ${comment} 
    Select Radio Button      summary   ${summary} 
    Select Radio Button      innovation   ${innovation}   
    Select Radio Button      journal    ${journal} 
    Choose File         file       ${file} 
    Click Element            //*[@class="btn btn-success"] 
    Wait Until Page Contains       ${Contains} 
    ปิดBrowser 

ภาพที่ 12 Keyword การประเมินบทความไมส่มบรูณ ์
3. ชุดทดสอบแยกตามกรณี  

 ผู้วิจัยพัฒนาชุดทดสอบในส่วนของ Test_Case ในไฟล์ robot ก าหนดขั้นตอนแต่ละแบบไว้ตามตาราง

ที่ 1 เพื่อใช้ทดสอบกับโปรแกรม Browser ได้แก่ Firefox และ Chrome ผ่านค าสั่ง robot ที่ติดตั้งด้วย Python รุ่น 

2.7 และ Robot Framework และ Selenium2library บนระบบปฏิบัติการ CentOS 7 ผ่าน X-windows 

ตารางที่ 3 จ านวนชุดทดสอบแยกตามกรณ ี
ชื่อกรณีทดสอบ จ านวนชุดทดสอบ ประเภทผลการทดสอบ 
ลงทะเบียนส าเร็จ 16 Success 
ลงทะเบียนแจ้งเตือนการเว้นว่าง 112 Failure 
ลงทะเบียนผิดพลาด 16 Failure 
ส่งบทความ 24 Success 
ส่งบทความเว้นว่าง 24 Failure 
ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ 17 Success 
ประเมินบทความ 18 Success 
ประเมินกรอกข้อมูลผิดพลาด 180 Failure 
ประเมินกรอกข้อมูลเว้นว่าง 180 Failure 
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 ในตารางที่ 1 จ านวนชุดทดสอบประกอบด้วยชุดถูกต้อง และชุดมีข้อผิดพลาด ซึ่งพิจารณาออกแบบจาก

หน้ากรอกข้อมูล และตรวจสอบแยกตาม Input แต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 587 ชุดทดสอบ  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 ส าหรับผลการทดสอบในการออกแบบชุดทดสอบ คือการน าไปใช้งานจริง เปรียบเทียบระหว่าง Browser 
ที่นิยม ได้แก่ Firefox และ Chrome โดยมีตัวอย่างในส่วนของ Test_Case ตามภาพที่ 13  

Case01 

  กรอกข้อมูลส่งวิจัยปกติ นาย Testชื่อ-นามสกุล001 1234567890001 ต าแหน่งงาน ห น่ ว ย ง า น / ม ห า ลั ย
 ที่อยู่ 1 Emailtest001@gmeail.com 863061375 
 กรอกข้อมูลส่งวิจัยปกติ นาง Testชื่อ-นามสกุล002 1234567890002 ต าแหน่งงาน ห น่ ว ย ง า น / ม ห า ลั ย
 ที่อยู่ 1 Emailtest002@gmeail.com 863061375 
 กรอกข้อมูลส่งวิจัยAlert นาย ${Empy} 7068072785114 ต าแหน่งงาน หน่วยงาน/มหาลัย ที่ อ ยู่
 1 Emailtest001@gmeail.com 863061375 กรุณากรอกชื่อ 
 กรอกข้อมูลส่งวิจัยAlert นาง ${Empy} 7068072785114 ต าแหน่งงาน หน่วยงาน/มหาลัย ที่ อ ยู่
 1 Emailtest001@gmeail.com 863061375 กรุณากรอกชื่อ 
 กรอกข้อมูลส่งวิจัยAlert นาย Testชื่อ-นามสกุล017 7068072785114 ${Empy} ห น่ ว ย ง า น / ม ห า ลั ย
 ที่อยู่ 1 Emailtest001@gmeail.com 863061375 กรุณากรอกต าแหน่งงาน 
 กรอกข้อมูลส่งวิจัยAlert นาง Testชื่อ-นามสกุล018 7068072785114 ${Empy} ห น่ ว ย ง า น / ม ห า ลั ย
 ที่อยู่ 1 Emailtest001@gmeail.com 863061375 กรุณากรอกต าแหน่งงาน 

 ภาพที่ 13 ตัวอย่าง Test case กรณีทดสอบ 
 

 จากการทดสอบด้วย Firefox Browser ให้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 68 นาที 57 วินาที และกรณีทดสอบด้วย 
Chrome Browser ให้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 57 นาที 27 วินาที พบว่าการทดสอบสมบูรณ์ทั้งหมด ซึ่งให้ผลลัพธ์ด้วย
ไฟล์ log.html และ report.html ตามตัวอย่างในภาพที่ 14  
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ภาพที่ 14 ผลการทดสอบอัตโนมตัิที่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 

 ส าหรับภาพที่ 14 แสดงข้อมูลการทดสอบ และจ านวนชุดทดสอบ ท่ีผ่านการทดสอบทั้งหมด หากเกิดชุด
ทดสอบไม่ตรงตามเง่ือนไขจะมีการนัดเป็นชุดผิดพลาด และแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบ  
 การสร้างชุดทดสอบจ านวน 587 ชุด สามารรถใช้งานจริงได้ทั้ง Firefox Browser และ Chrome Browser 
ซึ่งใช้เวลาทดสอบโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง ตรวจสอบได้จากผลการทดสอบในไฟล์ report.html หากกรณีทดสอบทอ
อกแบบไม่สามารถท างานได้ตามกรณีที่ก าหนดจะปรากฎข้อความ Error หรือหากต้องการให้เก็บภาพหน้าจอที่
ผิดพลาดไว้ได้ด้วยค าสั่ง “Screenshot” จึงสามารถสรุปถึงความสะดวกในการทดสอบซ้ าได้หากมีการปรับแก้ไข
โปรแกรม ที่ถือเป็นข้อดีของการทดสอบแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน เนื่องจากลดภาระของผู้พัฒนาระบบ และเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา  
 การพัฒนาต่อยอดในอนาคต การสร้างชุดทดสอบถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ และการ
พัฒนาชุดทดสอบถือเป็นส่วนส าคัญ เพื่อให้นักพัฒนาน าไปใช้งานและปรับแก้ไข โดยมีรองรับทั้งในส่วนของโปรแกรม
ประยุกต์เว็บ และ โมบายแอปปลิเคช่ัน  
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การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ 

Automatic Control System of Temperature and Relative humidity in 
Greenhouses  

สุมิตร คุณเจตน์1*, ไพฑูรย์ ศรีนิล2 และ สมบัติ ฝอยทอง2 

Sumit Kunjet1*,  Phaitoon Srinil2 and Sombut Foithong2 

บทคัดย่อ  
 สภาพอากาศแปรปรวนเป็นปัญหาที่ส าคัญของการผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชในโรงเรือนที่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ท าให้สามารถผลิตพืชให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ต้องการ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนแบบ
อัตโนมัติ โดยท าการออกแบบการท าความความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ า ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ า ออกแบบ
ระบบควบคุมฟัซซี่โดยการโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ จากผลการทดลองพบว่า ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเริ่มท างานและหยุดการท างานได้ตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบท าความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ าและการพ่นละอองน้ าท างานตามเงื่อนไขที่
ก าหนดได้ ดังนั้นการควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนด้วยระบบควบคุมฟัซซี่สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้
ค่อนข้างคงที่ ส่วนการควบคุมอุณหภูมิภายโรงเรือน มีค่าเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิภายในโรงเรือนยัง
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศภายนอกโรงเรือน  
 

ค าส าคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ, โรงเรือนปลูกพืช, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ 
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Abstract  
 Climate change is the important problem for agricultural production. Growing plants in the 
greenhouses with controlling atmosphere can produce quality and quantity of productions.  This 
research aims to develop the greenhouses which can be controlled temperature and relative 
humidity by automatic control system.  The greenhouses was construced with an evaporative 
cooling system and fogging system.  Fuzzy control systems was designed programmable logic 
control on the microcontroller broad including sensors of temperature and relative humidity. The 
results showed that the control system can be started and stopped run as scheduled and can be 
commanded the evaporative cooling system and fogging system run in the conditions of 
temperature and relative humidity in the greenhouse.  Fuzzy control systems can be maintained 
the relative humidity in the greenhouses at 100 percent. However, temperature in the greenhouses 
was the average at 25-35 degrees Celsius which was exchanged followed by external temperature  
Keywords: automatic control system, greenhouse, temperature, relative humidity 

บทน า 

 เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ าเสมอมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
จึงต้องมีการน าเข้าผลผลิตบางชนิดจากต่างประเทศ การปลูกพืชในโรงเรือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ท าให้สามารถเพาะปลูกพืช
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ต้องการ (ธรรมศักดิ์, 2550) และยังช่วยควบคุมการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช จึงต้องมีการน าระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ า อีกทั้งช่วยลด
ค่าแรงงานในการดูแลโรงเรือนอีกด้วย (ธนากร และอติกร, 2557) ดังเช่น โรงเรือนที่มีการพ่นละอองน้ าในช่วงเวลา
กลางวัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ได้ดียิ่งขึ้น (Arbel et al., 2003) 
สอดคล้องกับงานทดลองของวีรศักดิ์ และคณะ (2561) รายงานว่า สามารถออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ท าให้ได้ผลผลิตของดอกเห็ดสูงกว่าโรงเรือนปกติ  
 ทีมผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยีทางด้านไอโอที ( IOT) มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ในโรงเรือน โดยส่งข้อมูลที่ได้ผ่านคลาวน์ (Cloud) และแสดงข้อมูลบนมือถือ มาช่วยในการควบคุมให้
สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนโดยมีเซ็นเซอร์เป็นตัวรับสัญญาณ เพื่อเป็นการลดความ
แปรปรวนของสภาพอากาศและเพิ่มผลผลิตซึ่งจะก าหนดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของพืช เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส จะสั่งให้ป๊มท างานเพื่อพ่นละอองน้ า
และเปิดพัดลมเพื่อให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ าลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น เพื่อให้การดูแลโรงเรือนเป็นไปอย่าง
อัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ ( Immermann, 2001) โดยทีมวิจัยได้ออกแบบและสร้างโรงเรือนต้นแบบที่แปลง
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ทดลองสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเพื่อใช้ใน
การทดลองวิจัยในครั้งนี้  
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. การเตรียมโรงเรือน  
 จัดเตรียมโรงเรือนส าหรับการทดลอง โดยสร้างโรงเรือนขนาด 1x2x2 เมตร จ านวน 9 โรงเรือน โดยใช้
โครงสร้างท าด้วยเหล็กและบุผนังด้วยพลาสติกใสที่แสงส่องผ่านได้ และบุผนังด้านข้างด้วยตาข่ายสีขาวที่สามารถ
ระบายอากาศได้ ท าการติดตั้งระบบการระเหยของน้ า ประกอบด้วยพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก 220 V. 50 Hz, 
370 W จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับระบายอากาศในโรงเรือน ปั๊มน้ าของแผงรังผึ้ง (Cooling pad) ท าความเย็นภายใน
โรงเรือน หลังจากนั้นติดตั้งระบบสเปรย์ละอองน้ าภายในและภายนอกโรงเรือนเพาะช า ประกอบด้วยปั๊มน้ าและ
หัวฉีดละอองน้ า ส าหรับลดอุณหภูมิและเพิ่มความช้ืนสัมพัทธ์ในโรงเรือน โดยสามารถสั่งให้ท างานเป็นช่วงเวลาตามที่
ก าหนด และท างานอัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 โรงเรือนที่ติดต้ังระบบควบคุมอัตโนมัติประกอบด้วย ระบบท าความเย็นและระบบพ่นหมอก ระบบ

ควบคุมแบบฟัซซ่ี เซ็นเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพทัธืภายในโรงเรือน 
 The greenhouse was construced with an evaporative cooling system and fogging system. 

Fuzzy control systems was designed programmable logic control on the microcontroller 
broad including sensors of temperature and relative humidity.   
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2. การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการท างานภายในโรงเรือน 
 พัฒนาระบบควบคุมปั๊มน้ าและพัดลมระบายอากาศของระบบการระเหยของน้ าและระบบสเปรย์น้ า โดย
การโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพั ทธ์ ให้
สามารถส่งการควบคุมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้  ทดลองปรับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายใน
โรงเรือนเพาะช า ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ ใช้การระเหยของน้ า การสเปรย์น้ า และการท างานร่วมกันระหว่างการ
ระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ า ท าการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรือน ณ เวลาเดียวกัน โดยท าการบันทึกค่าทุก 5 นาที ของทุกกรรมวิธี (ภาพท่ี 2) 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมการออกแบบระบบควบคมุอัตโนมัติภายในโรงเรือน 

   Control Systems in the greenhouses. 
 
3. การออกแบบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 น าข้อมูลที่ได้ (อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์) มาออกแบบระบบควบคุมฟัซซี่ส าหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเพาะช าแบบอัตโนมัติ  ท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมฟัซซี่ โดย
ท าการเก็บค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน ณ เวลาเดียวกัน ทุก 5 นาทีเป็นเวลา 15 
วัน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน (ตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1 การท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Temperature (°C) Relative humidity (%) Ventilators Pump 

Less than 30 Less than 80 off on 
Less than 30 More than 80 on off 
More than 30 Less than 80 on on 
More than 30 More than 80 on off 

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะช า จากการทดลองพบว่า การควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเพาะช าด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ การท างานร่วมกันระหว่างการระเหย
ของน้ าและการสเปรย์น้ าทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของ
อากาศไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากในช่วงที่ท าการทดลองมีอุณหภูมิสูงในช่วงเวลากลางวัน ท าให้การป รับสภาพ
อากาศภายในโรงเรือนให้คงท่ีท าได้ยาก แม้ว่าจะมีการท างานร่วมกันของระบบควบคุม ท้ังนี้ความช้ืนสัมพัทธ์จะมีค่า
สูงในช่วงเวลากลางคืนและช่วงเช้า แต่จะมีค่าลดลงในช่วงเวลากลางวัน ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศจะมีค่าสูงใน
เวลากลางวันและมีค่าลดลงในเวลากลางคืนซึ่งมีค่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภายนอกโรงเรือน 
ในเดือนเมษายนมีความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนค่อนข้างต่ า และอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าในเดือนพฤษภาคม 
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการติดตั้งระบบการระเหยน้ าร่วมกับการสเปรย์น้ าทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน 
จึงท าให้สามารถควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนได้ดีขึ้น (ภาพที่ 3 และ 4)  

 

 
 

ภาพที่ 3 ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่มีการติดตั้งระบบด้วยวิธทีี่แตกต่างกัน ได้แก่ การท างานร่วมกันระหว่าง
การระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
2561  

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
643 

 
 

 
ภาพที่ 4 อุณหภมูิภายในโรงเรือนที่มีการติดตั้งระบบด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ การท างานร่วมกันระหว่างการ

ระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าท้ังภายในและภายนอกโรงเรือน ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
2561  

 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมฟัซซี่ โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนเพาะช า จากการทดลองพบว่า การควบคุมสภาพอากาศภายใน
โรงเรือนด้วยระบบควบคุมฟัซซี่สามารถความคุมความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้คงที่ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียง100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนมีค่าเฉลี่ย 45-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการปลี่ยนแปลงตลอดการ
ทดลอง ส่วนอุณหถูมิของอากาศภายในโรงเรือน มีค่าเฉลี่ย  25-35 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิภายนอก
โรงเรือน มีค่าเฉลี่ย 25-45 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดการทดลอง (ภาพที่ 5 และ 6) จากการทดลอง
จะเห็นได้ว่า การควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนด้วยระบบควบคุมฟัซซี่จะท าให้อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์
ภายในโรงเรือนค่อนข่างคงที่ เมื่อสภาพอากาศภายในโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลง จะสั่งให้ระบบควบคุมมีการท างาน
เพื่อรักษาระดับของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้ได้ตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงานทดลองของจิรศักดิ์ และคณะ 
(2562) รายงานว่า ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกผักออร์แกนิค สามารถเริ่มและหยุดการท างานได้ตรง
ตามค่าที่ก าหนดไว้ สามารถสั่งให้ระบบมีการรดน้ าและระบายความร้อนท างานตามเง่ือนไขและอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ 
อุณหภูมิในโรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส แต่จากการทดลองยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ตลอดการ
ทดลอง เนื่องจากเมื่อมีสภาพอากาศร้อนจัด จะท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลงได้ไม่มากเท่ากับท่ีก าหนดได้ แต่
สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนได้ค่อนข้างคงที่ 
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ภาพที่ 5 ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่มีการติดตั้งระบบด้วยวิธทีี่แตกต่างกัน ได้แก่ การท างานร่วมกันระหว่าง

การระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน และมีการควบคุมด้วยระบบควบคมุ
ฟัซซี่ ทั้ง 3 โรงเรือน  ในเดือนมิถนุายน 2561  

 

. 
 
ภาพที ่6 อุณหภูมภิายในโรงเรือนที่มีการติดตั้งระบบด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ การท างานร่วมกันระหว่างการ

ระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าท้ังภายในและภายนอกโรงเรือน และมีการควบคมุด้วยระบบควบคุมฟซัซี่
ทั้ง 3 โรงเรือน ในเดือนมิถุนายน 2561  

 
 จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในและภายนอก
โรงเรือนเพาะช า พบว่า การควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนด้วยระบบควบคุมฟัซซี่สามารถความคุมความช้ืน
สัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้คงที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนมีค่าเฉลี่ย 
45-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง ทั้ง 3 โรงเรือน ท้ังนี้อุณหถูมิของอากาศภายในโรงเรือน 
มีค่าเฉลี่ย 25-37องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกโรงเรือน มีค่าเฉลี่ย 25-45 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา
เดียวกัน ตลอดการทดลอง (ภาพที่ 7-9) สอดคล้องกับการทดลองของธนากร และ อติกร (2557) รายงานว่า ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติสามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ต่ ากว่าอุณหภูมินอกโรงเรือน แต่มีความช้ืนสัมพัทธ์ภายใน
โรงเรือนค่อนข้างคงที่ มีค่าเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ 
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ภาพที ่7 อุณหภมูิและความชื้นสมัพัทธ์ท้ังภายและภายนอกโรงเรือนท่ีควบคุมด้วยระบบควบคุมฟซัซี ่ในโรงเรือนที่มี

การติดตั้งระบบการระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าภายในโรงเรือน ในเดือนมิถุนายน 2561 
 

 
 
ภาพที ่8 อุณหภมูิและความชื้นสมัพัทธ์ท้ังภายและภายนอกโรงเรือนท่ีควบคุมด้วยระบบควบคุมฟซัซี ่ในโรงเรือนที่มี

การติดตั้งระบบการระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าภายนอกโรงเรือน ในเดือนมิถุนายน 2561 
 

 
 
ภาพที ่9 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ท้ังภายและภายนอกโรงเรือนท่ีควบคุมด้วยระบบควบคุมฟซัซี ่ในโรงเรือนที่มี
การติดตั้งระบบการระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าท้ังภายในและภายนอกโรงเรือน ในเดือนมิถุนายน 2561 
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สรุปผลการวิจัย 
การปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเพาะช าด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ การท างานร่วมกัน

ระหว่างการระเหยของน้ าและการสเปรย์น้ าทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศไม่แตกต่างกัน ส่วนการควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนด้วยระบบควบคุมฟัซซี่
สามารถควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ได้ค่อนข้างคงที่ แต่อุณหภูมิภายโรงเรือนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ
ภายนอกโรงเรือน จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าโรงเรือนท่ีมีการควบคุมสภาพอากาสภายในโรงเรือนส่งผลดีต่อการ
ปลูกพืชใน สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการปลุกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะส าหับบุคคลที่มีความสนใจใน
การปลูกพืชในโรงเรือนรวมไปถึงงานวิจัยทางด้านการทดลองปลูกพืชในสภาพควบคุม  
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ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือน 

ปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด 

TITLE IN ENGLISH Automatic Real-time Environment monitoring system 

for Kailaan and tomato 

ประเสริฐ  นนทกาญจน์2,พิพัฒน์พล สิงหรา1 และ เกวลี รัตนบุร1ี*   

Prasert Nonthakarn2, Phiphatphon Singhara1,Kawalee Rattanaburee1*  

บทคัดย่อ  
โครงงานวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปลูกคะน้าฮอ่งกงและ

มะเขือเทศแบบปิด เป็นการพัฒนาระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและมีการรายงายผลภานใน
โรงเรือนปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศ ว่าช่วงเวลานั้นมีคุณภาพของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับใด โดยใช้การ
เช่ือมต่อของระบบคลาวด์และอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่จะใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่สามารถดูผลผ่านระบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดยจะรายงานผลของค่า
อุณหภูมิในอากาศ ค่าความช้ืนในอากาศ ค่าความช้ืนในดินและ ค่าความสมบูรณ์ของดิน มีการบันทึกข้อมูลสามารถ
ดูผลย้อนหลังได้ ระบบจะมีการออกแบบให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีค่าตัวไดตัวหนึ่งผิดปกติ และจะมีการสั่งให้ปั๊มน้ า
ท างานเมื่อมีความช้ืนต่ าตามโปรแกรมที่เขียนไว้ ในการออกแบบระบบผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ 
บอร์ด Arduino esp 8266 เป็นตัวประมวลหลัก โดยมีอินพุตประกอบด้วย เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในอากาศ 
เซนเซอร์วัดค่าความช้ืนในดินและอากาศ เซนเซอร์ค่าความสมบูรณ์ของดิน ทั้งหมดจ านวน 3 ตัว  ใช้ SD CARD 
MODULE ส าหรับบันทึกค่าจ านวน 1 ตัว และใช้หน้าจอ LCD  ส าหรับแสดงผล จ านวน 1 ตัว  
    การทดลองและใช้งานจริงผู้วิจัยได้ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมไว้ในโรงเรือน โดยติดตั้งและเก็บ
ค่าต่างๆเป็นระเวลา 1 สัปดาห์  ผลการทดลองของระบบพบว่าระบบสามารถวัดค่าและแสดงค่าของสภาวะแวดล้อม
ได้อย่างถูกต้อง ระบบสามารถแจ้งเตือนสภาวะโรงเรือนได้ถูกต้องด้วยการแจ้งผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์เมื่อสภาวะ
แวดล้อมในโรงเรือนไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ได้ตั้งไว้ การตรวจสอบคุณภาพ สภาพแวดล้อมมีมาตรฐานที่มีคุณภาพทุก
ครั้งเมื่อเทียบกับการตรวจสอบคุณภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรือนรูปแบบเดิม จากการสอบถามระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบพบว่ามีความพึงพอใจสูงมาก 

ค าส าคัญ : โรงเรือนระบบปิด,สภาพแวดล้อมโรงเรือน,ระบบ 
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Abstract  
The environmental in close system of the Greenhouse impact to the growth of the Chinese 

kale and Tomato. Thus the objective of this proposal is to verify the environmental properties (Air 
temperature, soil temperature and other properties in soil)  in the greenhouse by applying cloud 
and internet system connecting to computer Smart phone and Microcontroller.  3  sensors was 
installed in the greenhouse to send the data to the Microcontroller    ( ESP 8266)  and show the 
result on LCD and Smart phone Application.  By using SD Card Module as a memory so it easy to 
recall all collecting data.  For the system, it can show fault of data and can command the pump 
to maintain minimum properties for the plant set by the program 

The system was installed for 7  days to collect data, The result of the system shows that 
the system can measure and show the value of the environment correctly. The system can provide 
accurate notification of the greenhouse conditions by notify through the application Line.  The 
environment quality inspection has a standard when compared with the older inspection.  It is 
found that the satisfaction is very high from user inquiring. 

Keyword : Closed system greenhouse, Greening environment,system 
 

บทน า  
 การผลิตพืชทางการเกษตรในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาในการเพราะปลูกและปริมาณน้ าฝน ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศ ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนโดยไม่เป็นไปตามฤดูกาล และในปัจจุบันพืชที่ปลูกมีความหลากหลายมากซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ตลาดหรือผู้บริโภค โดยที่พืชแต่ละชนิดมีความต้องการของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นสภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวนจึงสร้างความเสียหายต่อพืชทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาที่เกษตรกรสามารถคาดหวังคุณภาพและปริมาณได้ตามความต้องการคือต้องท าการ
ผลิตพืชในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ “บ้านไร่หอมดอกเหง่ือ” จึงได้มีการคิดที่จะท าการปลูกพืชในโรงเรือนระบบ
ปิด  เพื่อควบคุมระบบอุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ให้แก่พืช  แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ทาง
เกษตรกรยังใช้การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้ความรู้สึกเป็นตัววัดและตัวก าหนด  และระบบ
ต่างๆในโรงเรือนคือการรดน้ า การใส่ปุ๋ย ยังใช้แรงงานจากคนทั้งหมด ซึ่งท าให้เสียเวลาและเหนื่อย ซึ่งจะไม่สะดวก
ในการท างาน  
 เนื่องจากเหตุผลที่พืชต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน แสง
และปริมาณแร่ธาตุในดินท่ีเหมาะสม จึงได้มีแนวความคิดในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการท างานเพื่อ
เป็นการพัฒนาการเกษตรและโรงเรือนปลูกให้มีความสะดวกเหมาะสมและประหยัดเวลาในการท างาน  โดยได้มีการ
คิดที่จะปรับปรุงระบบการท างานของโรงเรือนจะมีการเพิ่มระบบความแม่นย าในการให้น้ า การใส่ปุ๋ย การวัดค่าอุณ
ภูมิ ค่าความชื้น ของพืช โดยใช้เครื่องมือในการวัดค่าแทนแบบเดิมที่เกษตรกรยังใช้การวัดตามความรู้สึกโดยไม่ได้ใช้
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หลักการวัดค่าที่ถูกต้อง  
ระบบควบคุมอัตโนมัติที่น ามาปรับเปลี่ยนใช้ในงานวิจัยนี้ คือ สามารถวัดสภาพของดินและอากาศใน

โรงเรือนได้ โดยมีการวัดความช้ืนในอากาศและในดิน วัดอุณหภูมิอากาศ  วัดค่าความสมบูรณ์ในดิน เพื่อเพิ่มความ
แม่นย าในการให้น้ าและใส่ปุ๋ยให้แก่พืชโดยที่ระบบจะท างานตามค่าที่ได้ปรับตั้งใว้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การท างานของระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศ
แบบปิด มีการน าเซนเซอร์ต่างๆไปติดตั้งไว้ในโรงเรือน เพื่อวัดค่าต่างๆ  

2. เมื่อเซนเซอร์วดัค่าได้จะส่งข้อมลูขึ้นไปบนคลาวดเ์พื่อแสดงผลในระบบ Real – Time ผ่านสมาร์ทโฟน 
โดยมรีะบบคลาวด์และอินเตอร์เนต็เป็นสื่อกลางในการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและบอร์ดอาดุยโน่  

3. สามารถดูค่าต่าง ๆ ของอุณหภมูิความชื้น และสามารถดูค่าของอณุหภมูิ ค่าความช้ืน ค่าคณุภาพของ
ดิน  

4. ระบบสามารถดคู่าต่างๆย้อนหลังได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน และระบบจะท างานตาม
โปรแกรมที่เขียนไวโ้ดยมีเซ็นเซอรอ์ุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพของดิน ดังแสดงในภาพท่ี 1  

ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบ 
จากภาพที่ 1 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน เซนเซอร์ตรวจวัดค่าปุ๋ยในดิน 

NPK จะท าการส่งค่าไปยังบอร์ด ESP8266 และบอร์ดจะรับค่าส่งขึ้นคลาวไปยัง isync  และส่งขึ้นไปยัง blynk และ
สามารถดูค่าค่าต่างๆที่วัดได้ในจอ lcd และ isync จะท าการส่งข้อมูลที่บอร์ดได้รับค่ามาจากเซ็นเซอร์ต่างๆไปยัง 
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Line,Google Sheet, และสามารถดูผลผ่านจอมอนิเตอร์ได้รวมถึง Smartphone และ Notebook ได้ 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบระบบตรวจสอบ 

เซนเซอร์ ทดลองคร้ังท่ี 1 ทดลองคร้ังท่ี 2 ทดลองคร้ังท่ี 3 
เซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิใน
อากาศและค่าความช้ืนใน

อากาศ 
45% 64% 88% 

เซนเซอร์วดัค่า 
ความช้ืนในดิน 

32% 58% 86% 

เซนเซอร์วดัค่าความ
สมบูรณ์ของดิน 

47% 66% 82% 

ตารางที่ 1 เป็นการแสดงผลการตรวจสอบระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูก
คะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วส่งข้อมูลไปยังคลาวด์
แล้วแสดงผลบน blynk แสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลบน blynk 
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การแสดงการบันทึกข้อมูลของระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกคะน้าฮ่องกงและ
มะเขือเทศแบบปิดบน Google Sheets แสดงดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 แสดงผลบน Google Sheets 
การแจ้งเตือนของระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศ

แบบปิด จะแจ้งเตือนเมื่อเง่ือนไขอยู่ในขั้นวิกฤติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Application Line ทันที โดยการท างานมา
จากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วตรวจสอบเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบบได้สร้างเง่ือนไขไว้ถ้าค่าสถานะของเซนเซอร์
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Application Line 
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ภาพที ่4 เตือนผ่าน Application Line 
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศแบบปิด พัฒนาขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืน และวัดค่าปู๋ย NPK ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด โดย
ระบบจะท าการรับค่าผ่านเซนเซอร์แต่ละตัว หลังจากนั้นส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์และจะแสดงผลผ่าน Blynk โดยมีการ
บันทึกผลในรูปแบบไฟล์ Google sheet  และหากค่าเซนเซอร์มีค่าไม่ตรงกับค่าที่ผู้ใช้ก าหนดที่ก าหนดไว้ ระบบจะ
ท าการแจ้งเตือนผ่านทางระบบไลน์ให้ผู้ใช้ทราบ 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก าแพงแสน 
ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ า (2561) Internet of Things (IoT) คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ 
ภาสกร พาเจรญิ (2562) พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU ส านักพิมพ ์

มหาวิทยาลยันเรศวร. 
เดชฤทธิ์ มณีธรรม (2561) การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ.  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
653 

 
 

ผศ.ดอนสัน ปงผาบ (2560) ภาษาซีและ Arduino อ่านง่าย เข้าใจง่าย ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
ชัชชัย รามีบัว (2562) ปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เบ้ืองต้น  

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต ์จ ากัด 
ประภาส พุ่มพวง (2561) การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรตัน (2560) คู่มือหลักการปลูกพืชในโรงเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

พระนครเหนือ 
นายปฐมพงศ์ วงศ์เกลี้ยง (2562) การสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกพืช หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง 

คณะทรัพยากรธรรมชาตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

 
 
 

 
 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
654 

 
 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล 

AUTOMATIC REAL-TIME WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR TILAPIA POND. 

ปัฐมวรรณ เลขจิตร1 ,สิริมา นวลจนัทร์2,อทิตยา สมบรูณ3์และประเสริฐ นนทกาญจน4์ 

PATTAMAWAN LEKJIT 1*, SIRIMA NUANCHAN1* ,ATITAYA SOMBOON1*AND PRASERT NONTHAKARN2     

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ าอัตโนมัติที่มีการรายงานผล

แบบตลอดเวลา (Real – Time) ในบ่อเลี้ยงปลานิลและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลา 

โดยที่ระบบตรวจสอบจะท าการรับค่าของคุณภาพน้ าผ่านเซนเซอร์น าเข้ามาในไมโครคอลโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล 

หลังจากนั้นส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บท่ีระบบคลาวด์ (cloud system)  มีการแสดงผลต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ที่ สามารถตรวจสอบค่าต่างๆจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยค่าคุณภาพน้ าทั้งหมดจะบันทึกผลใน SD card 

ในรูปแบบไฟล์ Excel เป็นการส ารองและบันทึกข้อมูลที่สามารถดูย้อนหลังได้ และระบบจะมีการแจ้งเตือนในกรณีที่

ค่าคุณภาพน้ าเริ่มต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยออกแบบให้ระบบท าการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคช่ันใลน์ของ

สมาร์ทโฟนให้ผู้ใช้ทราบทันที ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถวัดค่าของน้ าและแสดงค่าได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

สามารถเตือนผู้ดูแลผ่านแอพพลิเคช่ันใลน์เมื่อคุณภาพน้ าในบ่ออยู่ในข้ันต่ าและขั้นวิกฤติ ด้านของระบบสามารถลด

เวลาและแรงงานของการตรวจสอบคุณภาพน้ าลงทั้งหมด การตรวจสอบคุณภาพน้ าจะมีมาตรฐานเที่ยงตรง

ตลอดเวลาของการตรวจสอบ เมื่อเทียบกับการตรวจสอบคุณภาพน้ าในรูปแบบเดิมที่ใช้แรงงานในการทดสอบ 

ค าส าคัญ: คุณภาพน้ า ; การตรวจสอบ ; บ่อปลานิล ; real-time 
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Abstract 
This research aimed  to establish an automatic real-time water quality monitoring system 

for a tilapia pond, and to increase an efficiency in measuring the water quality in the tilapia pond 

to see what quality level the pond is. The system will obtain water quality values from each sensor.  

The information received will be sent to the Cloud System. Results will be displayed on an internet 

system. The results found can be checked through computers and smart phone.  The water quality 

values will be downloaded and saved on SD cards in excel file forms.  An alert would be alarmed 

if the water quality is below a required value. The system will set an alarm through an application 

line on smart phones of people concern who use the system. The research results found that the 

system enables to measure a water value and display a very accurate value. The system can also 

alarm caretakers through a line system once the water quality is critically dropped. The efficiency 

of the system is that it reduces time and labor of measuring the water quality.  The water quality 

monitoring is accurately up to the standard all the time of monitoring compares to the 

conventional water quality monitoring using man power to measure. 

Keywords: water quality; monitor or measure; tilapia pond; alarm water quality. 
 

บทน า  
ปัจจุบันปัญหาน้ าเสียส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าการ

ประมงในแหล่งน้ า เช่น บ่อเลี้ยงปลา ท่ีได้รับผลกระทบท้ังในกรณีการปล่อยของเสียจากปลา เศษอาหาร น้ าเสียจาก
ปลาที่ตายและเช้ือโรคต่างๆ  ที่ผ่านมาเกษตรกรได้พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการสร้างเครื่องมือ
ส าหรับการวัดค่าคุณภาพน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะเป็นการวัดค่าของน้ าในรูปแบบออฟใลน์ 
ซึ่งไม่ทันสมัย ล่าช้าในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงต้องซ่อมแซมอุปกรณ์และการวัดค่าต่างๆของน้ าสามารถวัดค่าได้
เพียงค่าเดียวต่อหนึ่งอุปกรณ์   

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวทีมงานผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพน้ า
อัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล ผู้วิจัยได้จัดท ากล่องควบคุมน าไปติดตั้ง ณ คณะเกษตร สาขาประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ส าหรับการออกแบบระบบดังกล่าว
ผู้วิจัยได้แบ่งส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนระบบ Real – Time  เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ระบบควบคุมการท างานของเซนเซอร์ ซึ่งเป็นการท างานในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี Internet of Things ที่เป็น
การเช่ือมต่อแบบไร้สายโดยใช้เซนเซอร์ต่างๆในการวัดค่า เช่น เซนเซอร์วัดค่าpH  ค่าอุณหภูมิ   ค่าความขุ่น ค่าการ
น าไฟฟ้า เมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้จะส่งข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์เพื่อแสดงผลในระบบ Real – Time ผ่านสมาร์ทโฟน 
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หรือแท็บแล็ต เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน โดยเกษตรกรสามารถดูค่าต่างๆของน้ าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นการน านวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์มเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นนักวิจัย มก.พัฒนา แอปพลิเคช่ัน “นิล 4.0 : Smart Fish Smart Kit” บน
โทรศัพท์มือถือ เป็นโปรแกรมระบบผู้เช่ียวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลา โดย รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจ าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัตโนมัติในการตรวจวัดและควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นต้นแบบ ระบบจะท าการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ควบคุมอุปกรณ์รวมถึงการรายงานผลหรือแจ้งเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือ
แอปพลิเคช่ัน “นิล 4.0” บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มีจุดเด่นคือ สามารถแสดงสภาพอากาศ 
ปริมาตรน้ า คุณภาพน้ า รวมทั้งข้อมูลราคาตลาดของปลานิล ได้ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน ทั้งยังสามารถใช้วัด
ขนาดขนาดและประเมินน้ าหนักปลานิล ค านวณหาปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่จะให้ในแต่ละวัน ค านวณหา
ประสิทธิภาพการเลี้ยง ค านวณหาต้นทุนและผลตอบแทน แสดงดัชนีคุณภาพน้ า 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การด าเนินงานเพื่อการท าวิจัยในเรื่อง ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ  Real – Time ในบ่อปลานิล

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างระบบ 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิลมีการท างานร่วมกับ บอร์ด 

Arduino node mcu และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งโครงสร้างการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้มีการออกแบบ

ระบบ แสดงดังภาพท่ี 1 
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เซนเซอร์การน าไฟฟ้า เซนเซอร์ pH 
เซนเซอร์อุณภูมิในน ้ า  

เซนเซอร์วดัความขุ่น 

Moblie 

MonitorLine 

PC/NB 

Monito

Arduino node mcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบ 

ในการทดลองระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล เพื่อให้สะดวกต่อการใช้

งานระบบมีการวางรูปแบบ แสดงลักษณะของชุดกล่องควบคุมระบบโดยมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเช่ือมต่อเข้ากับชุดกล่อง

ควบคุมระบบประกอบด้วยบอร์ด Arduino ,SD CARD และเซนเซอร์ อุณหภูมิ pH ความขุ่น และการน าไฟฟ้าแสดงได้ดัง

ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 แสดงชุดกล่องควบคุมระบบ 
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การติดตั้งตู้ควบคุม 

จากการออกแบบสู่การพัฒนาเป็นช้ินงาน ทางผู้วิจัยได้จัดท ากล่องควบคุมน าไปติดตั้ง ณ คณะ

เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส

ใหญ่ แสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3  การติดตั้งตู้ควบคมุระบบ 

การติดตั้งและทดลองเซ็นเซอร์ 

การน าเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล มาทดลอง โดยน า

น้ ามาจาก คณะเกษตร สาขาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

แสดงได้ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 การทดลองวัดค่าของเซนเซอร ์

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
659 

 
 

หน้าจอแสดงการท างานของระบบ 

หน้าจอแสดงจะเป็นการแสดงผลการตรวจสอบระบบตรวจสอบคณุภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ใน

บ่อปลานิล บนเว็บไซต์ thingspeak โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วส่งข้อมูลไปยงัคลาวด์แล้ว

แสดงผลบน DASHBOARD ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลระบบตรวจสอบคณุภาพน้ าแบบ Real-Time 

การบันทึกข้อมูลของระบบ 

 ในหน้านี้จะเป็นการแสดงการบันทึกข้อมูลของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – 

Time ในบ่อปลานิลโดยบันทึกลงใน SD CARD โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วจัดเก็บข้อมูล วัน

และเวลาและค่าสถานะของเซนเซอร์นั้นเป็นไฟล์ .CSV ลงใน SD CARD ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แสดงการบันทึกข้อมูล 

การแจ้งเตือนของระบบ 

 การแจ้งเตือนของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิลมีระบบ

คลาวด์และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและบอร์ดอาดุยโน่ โดยบน

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสามารถตรวจคุณภาพน้ าได้โดยทันทีทันใดได้ทุกท่ีที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถดูคุณภาพน้ า

ย้อนหลังได้และระบบจะท างานตามโปรแกรมที่เขียนไว้โดยมีเซ็นเซอร์ค่า PHและค่าอุณหภูมิและค่าความขุ่นและค่า

การน าไฟฟ้า ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าจะแจ้งเตือนเมื่อเงื่อนไขอยู่ในข้ันวิกฤติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Application 

Line ทันที โดยการท างานมาจากการรับค่าของเซนเซอร์ต่างๆแล้วตรวจสอบเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบบได้สร้างเงื่อนไขไว้

ถ้าค่าสถานะของเซนเซอร์เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Application Line แสดงดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 การแจ้งเตือนผ่านทางใลน์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการทดลองระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิลเพื่อสร้างระบบ

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ าอัตโนมัติที่มีการรายงายผลแบบตลอดเวลา (Real – Time) ในบ่อเลี้ยงปลานิลและ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลา โดยการเปรียบเทียบในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในรูป

แบบเดิมและการตรวจสอบคุณภาพแบบการใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล 

แสดงได้ดังตาราง 1 

ตาราง 1: แสดงผลการเปรยีบเทียบการตรวจสอบคณุภาพน้ าแบบเดมิและแบบใหม ่

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบเดิม ระบบตรวจสอบคณุภาพน้ าแบบใหม ่
 

ตรวจสอบสภาพอากาศ 
เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบลงบ่อเพื่อเก็บน้ ามา
วิเคราะห์ 
วิเคราะห์น้ า 
รอผลการวิเคราะห์ 
บันทึกข้อมูล 

เข้าสู่ Thing Speak เพื่อดูผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
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แสดงผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบเดิมและแบบใหม่ ปรากฏว่าจากการใช้การระบบ

ตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบเดิมต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศ เตรียมอุปกรณ์ ลงบ่อเพื่อเก็บน้ ามา

วิเคราะห์จากนั้นก็วิเคราะห์น้ า รอผล และบันทึกข้อมูลแต่เมื่อใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบใหม่ผู้ใช้ไม่

จ าเป็นต้องท าหลายขั้นตอนเหมือนแบบเดิม เพราะระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบใหม่สามารถตรวจสอบได้ทันที

และตลอดเวลา จากการใช้ระบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาสามารถช่วยลดเวลาและลดค่าใช้จ่าย จากระบบเดิม 

ตาราง 2: ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบเดิม ค่าเฉลี่ย  
ความสามารถในการท างานแบบอัตโนมัติความสามารถในการท างานของระบบโดยรวม 
ความถูกต้องในการท างานของเซนเซอร์  
ความถูกต้องในการแจ้งสถานะของไฟ LED 
ความถูกต้องในการเตือนผ่านระบบใลน์ 
ความถูกต้องของระบบในภาพรวม 
ระบบมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
ระบบมีประโยชน์ต่อผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ 
เฉลี่ย 

รวม 

4.75 
5.00 
4.25 
5.00 
4.75 
4.25 
5.00 

- 
33.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินจากระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้ า สามารถช่วยลดเวลาได้และจากการส ารวจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.87 ซึ่งผลการ

ประเมินดังกล่าวของระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลานิล ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์

เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดระบบต่อไป 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติแบบ Real – Time ในบ่อปลาเพื่อสร้างระบบส าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพของน้ าอัตโนมัติที่มีการรายงายผลแบบตลอดเวลา (Real – Time) ในบ่อเลี้ยงปลานิลและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อปลาว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใดโดยระบบจะท าการรับค่าผ่าน

เซนเซอร์แต่ละตัวหลังจากนั้นส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์และการแสดงผลต่างๆผ่านระบบอิน เตอร์เน็ตที่สามารถจะดูค่า

ต่างๆจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน และค่าคุณภาพน้ าทั้งหมดจะบันทึกผลใน SD card ในรูปแบบไฟล์ Excel 

เป็นการส ารองและบันทึกข้อมูลที่สามารถดูย้อนหลังได้ และระบบจะมีการแจ้งเตือนในกรณีที่ค่าคุณภาพน้ าเริ่มต่ า

กว่าที่ก าหนดโดยออกแบบให้ระบบท าการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคช่ันใลน์ของสมาร์ทโฟนให้ผู้ใช้ทราทราบทันที

และระบบสามารถวัดค่าของน้ าและแสดงค่าได้อย่างถูกต้องแม่นย า สามารถเตือนผู้ดูแลผ่านแอพพลิเคช่ันใลน์เมื่อ
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คุณภาพน้ าในบ่ออยู่ในขั้นต่ าและขั้นวิกฤติ ด้านของระบบสามารถลดเวลาและแรงงานของการตรวจสอบคุณภาพน้ า

ลงทั้งหมด การตรวจสอบคุณภาพน้ าจะมีมาตรฐานเที่ยงตรงตลอดเวลาของการตรวจสอบ เมื่อเทียบกับการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ าในรูปแบบเดิมที่ใช้แรงงานในการทดสอบ 

กิตติกรรมประกาศ  
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ไสใหญ่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานท่ี ในการท าการทดลองระบบตลอด ให้ความรู้และค าปรึกษาเรื่องการ
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน 

Mobile Application Development of Human Management: A Case Study of 

DevMan   

*ชยุตม์ สดุสวาท1, ศิรภสัสร แสงแก้ว1, พรพิมล บุตรเพชร1, วรรัตน์ จงไกรจักร2 

 *Chayut Sudsawart 1, Sirapatsorn Sangkaew1, Phonphimon Butphetr1,Worrarat Jongkraijak2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงาน โดยการพัฒนาได้ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle) โดยพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP HTML CSS และ IONIC ร่วมกับฐานข้อมูล 

MySQL ระบบจัดการพนักงานช่วยเพิ่มความพึงพอใจในท างานด้านการบริหารจัดการและความสะดวกให้กับ

ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหาร 1 คนและ

พนักงาน 9 คน ผลการประเมินพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการ

น าไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.60 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านการท างานของระบบ

และความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 และล าดับที่สามเป็นด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบส่วนของผู้ใช้ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : ระบบจัดการพนักงาน, การพัฒนาแอปพลิเคชัน, โมบายแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 
1นักศกึษาปริญญาตรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

*ชยุตม์ สุดสวาท, E-mail: s5913805109@pkru.ac.th  
 

 

mailto:s5913805109@pkru.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
665 

 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to develop an employee management system application 

and to study user satisfaction with the employee management application. The development is 

carried out in accordance with the System Development Life Cycle, using PHP, HTML, CSS and 

IONIC programs in conjunction with the MySQL database. The employee management system 

enhances managerial satisfaction and convenience for managers and employees. Which use the 

satisfaction questionnaire The sample consisted of 1 administrator and 9 employees. The results 

show that the opinions of users of the system are satisfied with the benefits and the use, with an 

average of 4.60, at the highest level of satisfaction. Next is the system operation and accuracy. With 

an average of 4.52 and the third is the design and formatting of the user section With an average 

of 4.42, at the highest level 

Keywords:  Employee Management, Application development, Mobile application 

บทน า 

 ในปัจจุบันความก้าวล้ าของเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน

การด าเนินชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น มีการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานจัดการภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ 

หน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญต่อองค์กรทุกองค์กรท าหน้าที่ควบคุม 

ดูแลเรื่องการเข้าท างาน การขาด การลา ฯลฯ ของพนักงาน รวมทั้งจัดท าและส่งแบบรายงานสรุปเวลาเข้า - ออก

งาน วันลางานของพนักงานในแต่ละหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกเดือน ทุกรอบการประเมินและทุกปี   

เพื่อรวบรวม สรุป รายงานผลต่อองค์กรและจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนกการเงินและบัญชี 

หรือจัดส่งไปยังผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลงานประจ าปี และอื่น ๆ   

 บริษัทเดฟแมน เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งจานดาวเทียม วางระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไซต์ งานส่วนมากจะเป็นงานนอกสถานที่ โดยเจ้าของบริษัทจะแบ่ง

งานให้พนักงาน ไปท างานนอกสถานที่ จึงเกิดปัญหาการลงเวลาเข้า – ออกงานท่ีล าบากและล่าช้าเดิมพนักงานต้อง

เสียเวลาไปลงเวลาเข้า – ออกงานที่บริษัทก่อนจะไปสถานที่ท างาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน รวมทั้งการ
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จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ท าให้การ

จัดเก็บข้อมูลไม่มีความเป็นระบบ 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจัดการพนักงาน มาช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆ จึงเป็นระบบที่

ท าให้พนักงานและเจ้าของธุรกิจมีการท างานท่ีง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยพนักงานสามารถลงเวลาเข้า - ออกงาน

ผ่านระบบ  ลาผ่านระบบ และยังสามารถตรวจสอบงานผ่านระบบได้ ง่ายและสะดวกในการใช้งานทั้งพนักงานและ

เจ้าของธุรกิจและจัดท ารายงานสรุปได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย ายิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์         

 1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเดฟแมน 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการพนักงาน กรณีศึกษา

บริษัทเดฟแมน 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการ

ท างาน ดังนี ้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชั่น  

  Sukanya.d.(2561) ได้แบ่งประเภทของโมบายแอปพลิเคช่ันได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 เนทีพ แอปพลิเคชัน  (Native Application) แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาด้วย Library  

(ไลบรารี่) หรือ SDK (เอส ดี เค) เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ของ OS Mobile 

(โอ เอสโมบายล์) โดยเฉพาะ อาทิ Android (แอนดรอยด์) ใช้ Android SDK, IOS ใช้ Objective c, Windows 

Phone ใช้ C# เป็นต้น 

1.2 ไฮบริด แอปพลิเคชัน Hybrid Application แอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์

ที่ต้องการให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ Framework เข้าช่วย เพื่อให้สามารถท างานได้ทุก

ระบบปฏิบัติการ 

1.3 เว็บ แอปพลิเคชัน Web Application แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser 

ส าหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล

ของสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น และผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต

และอินทราเน็ตในความเร็วต ่าได้อีกด้วย 
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2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไอออนิคเฟรมเวิร์ค 

 Ionic Framework เป็นเครื่องมือในการสร้าง HTML , CSS และ JavaScript เพื่อใช้ในการสร้าง Mobile 

Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย อีกทั้งมีการใช้ Command-line interface ( CLI ) เข้ามาช่วยในการ

จัดการดูแลบริการต่างๆ ในการสร้างหน้า หรือ การติดตั้งให้ง่ายขึ้น 

Ionic Framework เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid  หรือ "Hybrid 

App หรือ Hybrid Mobile App" ที่สามารถสร้างที่เดียวใช้งานได้หลายระบบปฏิบตัิการ ซึ่งก็จะใช้งานร่วมกับ 
Framework ตัวอื่นๆ ด้วย คือ Angular และ Apache Condova ในตอนสุดท้ายเพื่อให้ทั้งแอพท่ีเขียนมาใช้ได้กับ

ทุกระบบปฏิบตัิการ เป็นต้น (ภาณุพงศ์ ศุภะรัชฏเดช, 2018) 

3. การเขียนโปรแกรมบน Android 

แอนดรอยด์จะใช้โครงสร้างของภาษาจาวาในการพัฒนาเป็นหลัก และในการเขียนโปรแกรมจะมี API 

Library ที่ถูกพัฒนาส าหรับแอนดรอยด์ให้เลือกใช้มากมาย เช่น API Library ที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับพวกกราฟฟิกการ

ออกแบบมัลติมีเดียหรือ API Libraryที่เกี่ยวข้องกับ GPS,Bluetooth , EDGE , 3G , WIFIหรือSQLiteที่จะเข้ามา

จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล  

4. ความรู้เกี่ยวกับ GPS บนโมบายแอปพลิเคชัน 

GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก ย่อมาจากค าว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนอวกาศ ส่วนควบคุม ส่วนผู้ใช้งาน  

GPS บนสมาร์ทโฟน  

        4.1 ใช้น าทาง : เปิดมาข้อแรกก็คงไม่พ้นกับการใช้น าทางไปในสถานที่ที่เราจะไป  (มันจะบอก

ต าแหน่งที่เราต้องการค้นหาและยังมีรายละเอียดของสถานท่ีรอบตัว (ท้ังเวลาที่จะไปถึง, ระยะทาง, เส้นทางรถโล่ง, 

เส้นทางรถติด) โดยใช้แอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง Google Maps และ Apple Maps (บน iPhone / iPad) 

        4.2 ใช้ค้นหาสมาร์ทโฟน : แน่นอนว่ามือถือทุกเครื่องในสมัยนี้ก็ย่อมมี GPS ติดเครื่องอยู่เสมอ แอป

พลิเคชันค้นหาเครื่องก็เป็นหนึ่งในประโยชน์ท่ีจะได้ใช้ความสามารถเต็ม ๆ ของจีพีเอสได้เหมือนกันครับ เพราะมันจะ

ระบุต าแหน่งของเครื่องที่เราเปิดต าแหน่งไว้ล่าสุด เพื่อเป็นเบาะแสในยามฉุกเฉินเวลาสมาร์ทโฟนหายไป 

                    4.3 ใช้ค้นหาสถานท่ี : บนสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy นั้นจะมีฟีเจอร์เด็ดอย่าง Bixby Vision ที่

ไว้ใช้ค้นหาสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ห้างสรรพสินค้า หรือสถานท่ีส าคัญ ได้แบบเรียลไทม์ 

                    4.4 ใช้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน : ส่ง Location ณ ต าแหน่งที่เราอยู่ไปให้คนที่เราต้องการขอให้

ช่วยเหลือได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชัน LINE, Facebook Messenger, Google Maps และอีกมากมายก็

https://developer.salesforce.com/page/Native,_HTML5,_or_Hybrid:_Understanding_Your_Mobile_Application_Development_Options
https://developer.salesforce.com/page/Native,_HTML5,_or_Hybrid:_Understanding_Your_Mobile_Application_Development_Options
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สามารถส่งต าแหน่งที่เราอยู่ได้แบบเรียลไทม์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่าง Wi-Fi หรือ 4G เพื่อ

ความแม่นย าด้วย 

            5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

นาตภา ไทยธวัช (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทกระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จ ากัด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าและ

พนักงานของบริษัท จ านวน 248 คน พบว่าในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพนั้น มีความสัมพันธ์

อยู่ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทรัพย์กรมนุษย์มีความสัมพันธ์สูงองค์กรมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีการปรับสภาพเพื่อความอยู่รอดขององค์การ 

           สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้วิจัยเรื่อง แนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชัน โดยแนวโน้มการใช้งาน

สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Application และ

เทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ของบริษัทต่าง ๆ ที่แข่งขันกัน เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application และด้วยแอปพลิเค

ชันที่เพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

          นายศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสาร และเป็นเครื่องมือในการท างาน โดยใช้ภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเว็บไซต์

แบ่งได้ 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนของ

ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การจัดการ

ข้อมูลประชากร การจัดอันดับสถานการณ์โรคติดต่อ การจัดการข้อมูลบุคลากร บทความ ซึ่งผลการประเมินความพึง

พอใจ มีความพึงพอในระดับดีสรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 สรุปได้ว่าการน าระบบจัดการพนักงานมาใช้งานในการบริหารจัดการพนักงานท าให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วและมีความเป็นระบบ ท าให้การประสานงานระหว่างเจ้าของบริษัทกับพนักงานท่ีดีขึ้นกว่าระบบงานแบบเดิม

และสามารถพัฒนาระบบในการลงเวลาเข้างาน การลางาน การมอบหมายงานและการออกรายงานที่เป็นระบบ

เพิ่มเติมเข้ามาในระบบใหม่  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

          การพัฒนาระบบจัดการพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน มีลักษณะการด าเนินงานดังน้ี  

1. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ โดยการสัมภาษณ์กับเจ้าของกิจการของบริษัทเดฟแมน และรวม

ไปถึงพนักงานของบริษัทเดฟแมน งานส่วนมากจะเป็นงานนอกสถานท่ี โดยเจ้าของบริษัทจะแบ่งงานให้พนักงาน ไป

ท างานนอกสถานที่ จึงเกิดปัญหาการลงเวลาเข้า – ออกงานที่ล าบากและล่าช้าเดิมพนักงานต้องเสียเวลาไปลงเวลา

เข้า – ออกงานท่ีบริษัทก่อนจะไปสถานที่ท างาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็น

ระบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่มีความ

เป็นระบบ หลังจากได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ

ทั้งหมด ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน าไปออกแบบระบบการจัดการพนักงาน โดยการ

เลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท า จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและรวมไปถึง

พนักงานของบริษทัเดฟแมน โดยน าระบบมาใช้ในการท างานร่วมกันของเจ้าของกิจและพนักงานบริษัทเดฟแมน 

2. การออกแบบโมบายแอพพลิเคชัน ได้ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram) ดังตัวอย่าง

ในภาพที่ 1 ที่แสดงการท างานของพนักงาน และผู้ดูแลระบบ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงานบริษัทเดฟแมนเป็นหลัก โดยเน้นความสะดวก และการใช้งานที่ง่าย เพื่อตอบสนองกับความ

ต้องการในการใช้งาน 

พนักงาน Admin

0

ระบบจัดบริหารจัดการ
พนักงาน

บริษัทเดฟแมน

username ,password, ข้อมูลพนักงาน, 
ข้อมูลลงเวลาเข้า-ออก, โลเคชั่น, ใบลา

รายละเอียดงาน,รายละเอียด
สถานท่ีท างาน,ข้อมูลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย,ผลการอนุมัติการลา

Username, password, ข้อมูลพนักงาน, 
ข้อมูลต าแหน่ง, ข้อมูลสภานท่ีท างาน, 

ข้อมูลงาน, ข้อมูลประเภทการลา

รายงานต่างๆ

 

ภาพที่ 1 แผนภาพบรบิทของ (Context Diagram) ระบบจัดการพนกังาน 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ ER Diagram ของระบบจัดการพนักงาน 

 3. การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน  ออกแบบหน้าจอด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้มีการ

พัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP HTML CSS และ IONIC ร่วมกับฐานข้อมูล ซึ่งได้ผลลัพธ์

การพัฒนาโปรแกรมเป็นดังรูปต่อไปนี้  

 
 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอ หน้าเข้าสู่ระบบของพนักงานผ่านระบบจดัการพนักงาน 
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 ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอการลงเวลาเข้า - ออกงานของพนักงาน ผ่านระบบจัดการพนักงาน 

 

ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอการลางานของพนักงาน ผ่านระบบจัดการพนักงาน 
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ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอ หน้าเข้าสู่ระบบของแอดมินผู้ดูแลระบบจัดการพนักงาน 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอ แสดงระบบจัดการส่วนของแอดมิน 

 จากภาพท่ี 7 แสดงระบบจัดการส่วนของแอดมิน โดยแสดงรายละเอียดระบบออกเป็น 9 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1.ข้อมูลพนักงาน 2.ข้อมูลต าแหน่ง 3.ข้อมูลสถานที่ท างาน 4.ข้อมูลงาน 5.ข้อมูลประเภทการลา 6.ข้อมูลมอบหมาย

หน้าท่ีงาน 7.ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกงาน 8.การลางานของพนักงาน 9.ออกรายงานต่างๆ      
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    4.   การประเมินประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของโมบายแอพพลิเคชัน  ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน ประเมินผู้ใช้งานระบบ 9 คน เป็นพนักงาน  

ผลการประเมินผล 

ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินการใช้งานระบบด้านการท างานของระบบและความถูกต้อง 

ด้านการท างานของระบบและความถกูต้อง 
 X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

    1.1 ระบบมีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 4.70 0.483 มากที่สุด 
    1.2 การก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบท่ีปลอดภัย 4.70 0.483 มากที่สุด 
    1.3 การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 4.50 0.527 มากที่สุด 
    1.4 ระบบมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีครอบคลุม 
    1.5 ระบบมีการตอบสนองต่อการใช้งานท่ีรวดเร็ว 

4.50 
4.20 

0.527 
0.421 

มากที่สุด 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.52 0.488 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการท างานของระบบและความ
ถูกต้องระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านระบบมีความถูกต้องและมี
ความน่าเช่ือถือและด้านการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบที่ปลอดภัยมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.70 รองลงมาคือด้านการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและระบบมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีครอบคลุมและด้านระบบมี
การตอบสนองต่อการใช้งานท่ีรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 และ 4.20 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินการใช้งานระบบด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบส่วนของผู้ใช้ 

ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบส่วนของผู้ใช้ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
    2.1 การออกแบบสวยงามและน่าสนใจ 4.40 0.516 มากที่สุด 
    2.2 การจัดรูปแบบเมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.70 0.483 มากที่สุด 
    2.3 สีสันท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.516 มากที่สุด 
    2.4 รูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 
    2.5 ค าอธิบายและการแจ้งเตือนมีความเหมาะสม 

4.40 
4.20 

0.516 
0.421 

มากที่สุด 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.42 0.490 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
ส่วนของผู้ใช้ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการจัดรูปแบบเมนู
ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือด้านการออกแบบสวยงามและน่าสนใจ
และสีสันที่ใช้มีความเหมาะสมและด้านรูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรง่ายต่อการอ่านโดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ 
4.20 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินการใช้งานระบบด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
      3.1 ระบบท่ีพัฒนามีประโยชน์ต่อองค์กร 
      3.2 ระบบสามารถน าไปใช้ได้จริงในองค์กร 

4.70 
4.70 

0.483 
0.483 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

      3.3 ระบบสามารถท างานได้ตรงความต้องการ 4.60 0.699 มากที่สุด 
       3.4 มีความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.40 0.516 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.545 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านด้านประโยชน์และการน าไปใช้
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านระบบที่พัฒนามีประโยชน์ต่อ
องค์กรและระบบสามารถน าไปใช้ได้จริงในองค์กรมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือด้าน
ระบบสามารถท างานได้ตรงความต้องการและด้านมีความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 และ 
4.40 ตามล าดับ 

 5. ทดลองใช้ระบบเมื่อได้ระบบที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบโดยให้

ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหาร 1 คน และพนักงาน 9 คน ผล

การประเมินความพึงพอใจพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการน าไปใช้มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการท างานของระบบและความถูกต้อง มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบส่วนของ

ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาและพัฒนาโมบายแอพลิเคชันระบบจัดการพนักงานของบริษัทเดฟแมน ผลการวิจัยสามารถ

อภิปรายได้ดังนี้ 

1.  จากการพัฒนาระบบการจัดการพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงค์ กล่าวคือ พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านระบบได้ สามารถดูหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 

และพนักงานสามารถลางานผ่านระบบได้ การท างานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนมีความเป็นระบบ และในส่วนของ

ผู้ดูแลระบบเจ้าของกิจการสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลของพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลการลางาน การ

เข้า - ออกงานของพนักงานได้อย่างสะดวก สามารถแสดงรายงานต่างๆของพนักงานได้  
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2.  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน พบว่า

ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการน าไปใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การท างานของระบบและความ

ถูกต้อง การออกแบบและการจัดรูปแบบ ตามล าดับ  

ระบบจัดการพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทเดฟแมน ผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้

ทราบถึงปัญหาในการจัดการพนักงานท่ีบกพร่องเป็นสาเหตุให้การท างานไม่เป็นไปตามระบบ ซึ่งเดิมงานส่วนมากจะ

เป็นงานนอกสถานท่ี โดยเจ้าของบริษัทจะแบ่งงานให้พนักงาน ไปท างานนอกสถานท่ี จึงเกิดปัญหาการลงเวลาเข้า –  

ออกงานที่ล าบากและล่าช้าเดิมพนักงานต้องเสียเวลาไปลงเวลาเข้า – ออกงานที่บริษัทก่อนจะไปสถานที่ท างาน ท า

ให้เกิดความล่าช้าในการท างาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความผิดพลาดและ

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่มีความเป็นระบบ แต่เมื่อน าระบบการจัดการพนักงานที่

พัฒนาเข้ามาทดแทนการใช้งานแบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ นาตภา ไทยธวัช (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทกระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล 

จ ากัด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าและพนักงานของบริษัท จ านวน  248 คน พบว่าในการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพนั้น มีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทรัพย์

กรมนุษย์มีความสัมพันธ์สูงองค์กรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีการปรับสภาพเพื่อ

ความอยู่รอดขององค์การ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา พลา

ชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้วิจัยเรื่อง แนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชัน โดยแนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น

อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา Mobile Application และเทคโนโลยีของตัว

เครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัท

ต่างๆ ท่ีแข่งขันกัน เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application และด้วยแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้น และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้ผู้ ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน  

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ของระบบจัดการพนักงาน พบว่า ความพึงพอใจในด้าน

การออกแบบและการจัดรูปแบบส่วนของผู้ใช้ ควรปรับเปลี่ยนฟอนต์ให้อ่านง่ายและเข้าใจมากกว่านี้ เช่น เปลี่ยน

ฟอนต์และขนาดให้ง่ายต่อการอ่าน  

            2. ความพึงพอใจในด้านค าอธิบายและการแจ้งเตือนมีความเหมาะสม ควรมีการเพิ่มปริมาณของเนื้อหาให้

มีความชัดเจนมากกว่านี้และควรจัดความเหมาะสมของข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการใช้งานด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบจัดการพนักงานให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  ผู้ประกอบการของบริษัทเดฟแมน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า

งานวิจัยในครั้งนี ้  

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ใน สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการพัฒนาระบบ  

รวมถึงสถานท่ีในการด าเนินการจัดท าวิจัยจนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนส่งเสริมการศึกษา  

และให้ก าลังใจเป็นอย่างดีอีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมและขอขอบพระคุณ

เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัยจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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Water level real-time monitoring and automatic flood warning 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดสอบ ประสิทธิภาพการท างาน

ของระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วมส าหรับชุมชน โดยวงจรควบคุมจะรับ อินพุตมาจากวงจรเซ็นเซอร์ซึ่งมีคุณสมบัติใน

การวัดอัตราการไหลของน้ าและวัดปริมาณของน้ า จากนั้นจะท าการประมวลผล โดยการท างานของระบบจ าลอง

เตือนภัยน้ าท่วมส าหรับชุมชนนี้จะ ประกอบกันทั้งภาคส่งและภาครับ ซึ่งวงจรควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ประมวลผล  

การท างานของระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วมส าหรับชุมชนนั้นเซ็นเซอร์เป็นตัวรับข้อมูล ผ่านการวัดระดับ

การไหลของน้ าที่มีอัตราความเร็วในการไหลของน้ า โดยข้อมูลที่รับเข้าจะถูก ส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท า

การประมวลผล ซึ่งผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาส าหรับใช้ ทดสอบการท างานของเซ็นเซอร์ เมื่อระบบได้ท าการ

ทดสอบเง่ือนไขแล้วเป็นจริงระบบก็จะแสดง สถานะต่างๆ ออกมา ซึ่งได้ก าหนดสถานะ การแสดงผลไว้ 3 สถานะ

ด้วยกันคือ สถานะที่ 1 จะ แสดงไฟสีแดงพร้อมเสียง แสดงว่า ให้ประชาชนรอพยพหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย 

สถานะที่ 2 จะ แสดงไฟสีเหลืองนั้นจะแสดงว่าให้ประชาชนเตรียมพร้อม สถานะที่ 3 จะแสดงไฟสีเขียว นั้นจะแสดง

ว่าให้ประชาชนเฝ้าระวัง  

ผลการออกแบบและสร้างระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วมส าหรับชุมชนนี้ จากผลการทดสอบ ประสิทธิภาพ

การท างาน ปรากฏว่าระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วมส าหรับชุมชนสามารถแสดง สถานการณ์แสดงของไฟและเสียง

เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
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Abstract  
Development of flood warning simulation system The objective is to design and test The 

performance of flood simulation month simulation system for communities Which the control 

circuit will receive The input comes from the sensor circuit which has the ability to measure the 

water flow rate and the amount of water.  Then will process By working on a flood warning 

simulation system for this community will Combined both the sending and receiving sectors In 

which the control circuit uses microcontrollers to process. 

Input unit of Flood warning modeling system for community was sensor that used 

measurement flow level of water.  This research there was program for testing the sensor working 

When system was tested that the result was real system, system showed three states for example 

first status shows red light and sound that it means people was immigrants second status showed 

yellow light that it means people prepared and third status showed green light that it means 

people was surveillance  

The results of this research was to design and test the efficiency of flood warning modeling 

system for community showed that flood warning showed color of light and sound that result 

corrected and was reliable. 

Keywords : Development , System , Flood Warning 

บทน า  

 ในปัจจุบันน้ าท่วมจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกๆปีและจะมีแนวโน้มหนักข้ึน ซึ่งการเกิดมาจากหลายสาเหตุ
เช่นสภาพความเปลี่ยนแปลงอากาศ การสร้างสิ่งก่อสร้าง และการปรับเปลี่ยนการด ารงชีวิต แต่หลัก ๆ คือพายุฝน 
ภัยของน้ าท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรืออาจรุนแรงถึงชีวิต ถ้าหากเราสามารถรับรู้ได้ทันท่วงทีถึง
สภาวะระดับน้ าจะสามารถแจ้งเตือนและเตรียมตัวรับได้ทันเวลา จะลดความเสียหายที่เกิดขึ้น  

ระบบการรายงานระดับน้ าและเตือนภัยน้ าท่วมเป็นมาตรการลดความเสียหายจากภัยน้ าท่วม  โดยที่ระบบ
สามารถเตือนภัยแนวโน้มน้ าท่วมล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดเตรียมรับมือ
ภาวะน้ าท่วม ซึ่งสามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากเหตุการณ์น้ าท่วมและระดับน้ าในแม่น้ ามีระดับสูง
ล้นตลิ่งได้เกิดขึ้นหลายครั้งในรอบปีนี้ท าความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ความเสียหาย
รุนแรงคือ การไม่มีการเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้าให้นานพอที่จะด าเนินการป้องกันได้ทัน เนื่องจ ากไม่สามารถ
พยากรณ์ระดับน้ าในแม่น้ าที่จะเกิดล่วงหน้าอย่างแม่นย า และขาดข้อมูลในการบ่งช้ีระดับน้ าที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ 
ในขณะที่มาตรการป้องกันน้ าท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการที่นานหลายปีอาจไม่ทันส าหรับภาวะ
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น้ าท่วมที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจในการรับสถานการณ์
น้ าท่วมดีพอ 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวทีมงานผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องเตือนภัยน้ าท่วม ในตัวระบบ 
จะมีไฟสัญญาณแจ้งเตือนเป็นระดับ แบบไฟ DC และเสียงเตือน Buzzer เพื่อเตือนการส่งเสียง และตัวเครื่องจะท า
การแจ้งเตือนระดับน้ าผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์ผู้ใช้งานด้วยบอร์ด Arduino เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
โดยผู้ใช้สามารถรู้ค่ารความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า โดยที่ไม่ต้องออกไปวัดในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะน าข้อมูลที่ได้มาบริหาร
และแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นายชลทิศ กิตติคุณ ได้ท างานวิจัยเรื่อง แนวทางการเตือนภัยน้ าท่วม พื้นที่ลุ่มน้ าคลองตะกั่วป่า จังหวัด

พังงาวิทยานิพนธ์นี้เป็นการจัดท าแนวทางการเตือนภัยน้ าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ าคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยอาศัย

ข้อมูลจากโครงข่ายสถานีกรวดน้ าฝนและสถานีตรวจน้ าท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการศึกษาท าการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลฝน ปริมาณน้ าหลากระดับน้ าทะเล และสภาพภูมิประเทศ เพื่อน ามาใช้ศึกษาปรากฏการณ์น้ าท่วม 

และเนื่องจากในพื้นที่ลุ่มน้ ามีสถานีตรวจวัดน้ าท่าน้อยมาก การประเมินปริมาณน้ าหลากจากลุ่มน้ าสาขาที่ไหลลงสู่

คลองตะกั่วป่าจึงประเมินจากปริมาณฝนด้วยวิธีกราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า ซึ่งได้มีการคัดเลือกกราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่าไร้

มิติและวิธีการประเมินค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

ณรงค์ กันทาดง ได้ท างานวิจัย เรื่อง การเตือนภัยน้ าท่วมของล าน้ ายมในอ าเภอเมืองแพร่ โดยใช้

แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ จากแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ของล าน้ ายมในอ าเภอเมืองแพร่ที่สร้างขึ้น สามารถ

น าไปใช้ส าหรับการเตือนภัยน้ าท่วมเบื้องต้นได้โดยสามารถแสดงบริเวณที่คาดว่าน้ าท่วมถึงโดยใช้แผนที่ GIS มาตรา

ส่วน 1:51,000 ที่สร้างขึ้นและสามารถคาดการณ์เวลาที่ระดับน้ าจะสูงขึ้นได้ 

รัตติกาล กูลเมือง,ธนากรณ์ บุญรัตน์ และ วรวิทย์ ศรีผอม ได้ท างานวิจัย เรื่อง หุ่นยนต์เตือนภัยจากสภาวะ

น้ าท่วมเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การท างานของทรานซิสเตอร์จ านวน 5 ตัว ใช้ในการเปิด-ปิดสวิทช์ โดยมีน้ าเป็น

ตัวก าหนดการเปิด-ปิดของวงจร 3 ระดับ จะแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED จ านวน 3 ตัว 3 สี ( เขียว เหลือง แดง) เมื่อ

มีการเปิด-ปิด แบ่งเป็น 4 ชุด ในชุดที่ 3 ที่เป้นสีแดงจะไปท างานกระตุ้นทรานซิสเตอร์ 2 ตัวในชุดที่ 4 (ที่ดัดแปลง

เพิ่มเติม) เพื่อเปิด-ปิดวงจรเสียงเตือนท่ีใช้กระแสไฟฟ้าสูงกว่าใน 3 ชุดแรกเพื่อใช้ขับมอเตอร์ หรือออดไฟฟ้า ซึ่งใน

ชุดที่ใช้เปิด-ปิด ทั้ง 3 ชุดนี้น าไปใช้วัดระดับของน้ าได้ 3 ระดับ ระดับต่ าใช้เปิดไฟสีเขียว ระดับกลางใช้เปิดไฟสีเหลือง 

และระดับสูงอันตรายใช้เปิดไฟสีแดง พร้อมกับสัญญาณเสียงเตือน 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การท างานของระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วม จะใช้เซนเซอร์ เป็นตัวรับข้อมูลผ่านตัว Transducer 

LEVEL SENSOR  
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2. ข้อมูลจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อท าการประมวลผล  

3. จากนั้นโปรแกรมจะท าการทดสอบเง่ือนไข เมื่อระบบได้ท าการทดสอบเง่ือนไขแล้วเป็นจริง ระบบจะ

แสดงสถานะต่าง ๆ ออกมา สถานะที่ 1 เป็นการแสดงไฟสีแดงพร้อมเสียง นั้นจะแสดงว่าให้ประชาชนอพยพหรือ

ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดยการศึกษาจะมีการจ าลองแบบเพื่อก าหนดระดับและต าแหน่งของผลกระทบ หรือ

บ้านเรือนที่จะได้รับผลกระทบหากมีปริมาณน้ าฝนถึงจุดวิกฤต สถานะที่ 2 เป็นการแสดงไฟสีเหลือง น้ันจะแสดงว่า

ให้ประชาชนเตรียมพร้อม สถานะที่ 3 เป็นการแสดงไฟสีเขียว นั้นจะแสดงว่าให้ประชาชนเฝ้าระวัง แสดงในภาพท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างระบบ 

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและผู้ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์สามารถเข้ากรุ้ปไลน์เพื่อรับการแจ้งเตือน

ออนไลน์ได้และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือไม่สะดวกรับข้อมูลผ่านไลน์จะรับรู้ได้จากการเตือนผ่านไซเรนที่ติดตั้งไว้

เซนเซอร์จะรับค่าของแรงดันน้ าและส่งข้อมูลไปยังบอร์ด และบอร์ดจะส่งข้อมูลไปยังคลาวน์ของ isync และ Google 

Sheet เพื่อเก็บค่าและจะแสดงค่าผ่าน Bylnk และเมื่อระดับน้ าตรงตามเง่ือนไขที่ตั้งไว้ จะส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์ 

และเปิดการท างานของรีเลย์เพื่อเปิดไซเรนแจ้งเตือน ในส่วนของระบบจัดการไฟเลี้ยงของระบบได้ใช้โซล่าเซลในการ

รับพลังงานส่งไปยับคอนชาร์ทเจอร์เพื่อแปลงไฟไปเก็บยังแบตเตอรี่แห้ง 

 

 

online 

PC/NB Monitor Moblie Monitor Line 

ESP8266 

โซล่าชาร์จเจอร์ 

แบตเตอรี่แห้ง 5 v 

แผงโซล่าเซลล์  

User 

ไฟสัญญาณแจ้งเตือน 

Transducer LEVEL 

SENSOR 9-32VDC 

Relay Module 5V 2 Channel  
blynk 

Google Sheet 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 การทดสอบการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ตารางที่ 1 คือการทดสอบการรายงานระดับน้ าในแต่ละครั้ง ซึ่งผลการทดสอบในแต่ละครั้งท่ีออกมานั้นจะ

แตกต่างกัน โดยท าการทดสอบและแก้ไขตามขั้นตอน 

การแสดงค่าท่ีวดัได้ของการรายงานระดับน้ าแบบ Real-time และการเตือนน้ าท่วมอตัโนมตัิ สามารถดูค่า
ผ่าน blynk ได้ ดังภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าผ่าน blynk 

การทดสอบ 
( คร้ังท่ี ) 

ผลการทดสอบ 

1 การท างานระหว่าง Sensor วัดความเร็วรอบ และ Sensor วัด
ระดับน้ า ยังท างานไม่ สัมพันธ์กัน 

 
2 

การท างานระหว่าง Sensor วัดความเร็วรอบ และ Sensor วัด
ระดับน้ ามีความสัมพันธ์กัน แต่ค่าที่แสดงออกมาไม่แน่นอน
เท่าที่ควร 

3 ตัว Sensor ได้รับไฟเลี้ยงไม่เพียงพอ 

 
4 

การท างานระหว่าง Sensor วัดความเร็วรอบ และ Sensor วัด
ระดับน้ ามีความสัมพันธ์ ได้เพิ่มสูตรการค านวณใหม่ท าไห้ค่า
ค่อนข้างตรงตามที่ต้องการ 
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การแสดงการบันทึกข้อมูลของการรายงานระดับน้ าแบบ Real-time และการเตือนน้ าท่วมอัตโนมัติ โดย

บันทึกลงใน SD CARD ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการบันทึกค่าใน SD CARD 

 
การแจ้งเตือนของการรายงานระดับน้ าแบบ Real-time และการเตือนน้ าท่วมอัตโนมัติ จะแจ้งเตือนเมื่อ

เง่ือนไขอยู่ในขั้นวิกฤติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Application Line ทันที โดยการท างานมาจากการรับค่าของ
เซนเซอร์ต่างๆแล้วตรวจสอบเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบบได้สร้างเงื่อนไขไว้ถ้าค่าสถานะของเซนเซอร์เป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Application Line ดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการแจ้งเตือนผ่าน Application Line 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการออกแบบและสร้างระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วม จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 

ปรากฏว่าระบบจ าลองเตือนภัยน้ าท่วมสามารถแสดงสถานการณ์แสดงของไฟและเสียง เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ได้

ถูกต้องและน าเชื่อถือ สามารถลดความเสียหายจากภัยน้ าท่วม โดยที่ระบบสามารถเตือนภัยแนวโน้มน้ าท่วมล่วงหน้า

ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อที่จะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการจัดเตรียมรับมือภาวะน้ าท่วม ซึ่งสามารถลดความเสียหายได้

เป็นอย่างมาก ระบบสามารถท่ีจะพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเช่น เพิ่มจ านวนจุดวัดให้ครบคลุมทั้งหมดที่จะ

มีผลต่อระดับน้ าท้ังต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงใช้กับงานอย่างอื่นที่คล้ายกันเช่น วัดและ

แจ้งเตือนปริมาณน้ าในอ่าง ปริมาณน้ าในถังพัก 
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 เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ 
นายปฐมพงศ์ วงศ์เกลี้ยง (2562) การสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกพืช หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง 

คณะทรัพยากรธรรมชาตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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การพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามเจเจแบดมินตัน 

DEVELOPMENT OF ONLINE BADMINTON COURT MANAGEMENT SYSTEM: A Case 

study of JJ BADMINTON  

อรรถพล อุ่นแก้ว1*, จิตรภาณุ ด้วงด า1, ตรีวิทย์ ชูสังข1์, สมชาย ไชยโคต2 

Auttapon Unkaew 1*, Jitpanu Duamgdam 1, Treewit Choosang 1,  Somchai Chaiyakhot2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษาสนาม เจเจแบดมินตัน เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์  ผู้ใช้งานระบบ คือ ลูกค้าและเจ้าของ
กิจการ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ใช้ภาษา พีเอชพี(PHP), แอชทีเอ็มแอล (HTML), จาวาสคริปต์ (JS)  และ
ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MYSQL) จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
จ านวน 25 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.40 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และด้านการออกบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ผลรวม มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพและเนื้อหาผลรวม มีค่าเฉลี่ย
เป็น 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบผลรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จากการประเมินความพึงพอใจ  

 
ค าส าคัญ: สนามแบดมินตัน, ระบบออนไลน์, จองสนามออนไลน ์
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ABSTRACT 

 Research on the online badminton court management system Case study field JJ 

Badminton To study user satisfaction with the online badminton court management system The 

system users are customers and business owners.  The language used in system development is 

language are PHP, HTML, HTML, and base management programs. MYSQL data then evaluates the 

satisfaction of 25 system users. The statistics used in the data analysis are descriptive statistics by 

using frequency distribution, percentage, mean, and deviation.  StandardThe results showed that 

the satisfaction assessment of experts was satisfied with safety.  With an average of 4. 70 in the 

highest level System usage With an average of 4.40 in the highest level And the design aspect With 

an average of 4.05 at a high level And the satisfaction of the users of the system was satisfied with 

the use of the website, the average of 4.30 was at the highest level. Quality and total content With 

an average of 4. 26 at the highest level In the design and formatting of totals With an average of 

4.06 at the highest level From the satisfaction assessment. 
Keywords: Badminton court, Online system, Reserve online court 

บทน า 

 กีฬาแบดมินตันถือเป็นการออกก าลังกาย ประเภทหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบเฉพาะบุคคล และ

ประเภททีม กีฬาแบดมินตันถือเป็นกีฬาที่นิยม เล่นกันอย่างแพร่หลายมากในโลกประเภทหนึ่ง รวมทั้งในประเทศ

ไทย แผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2555 – 2559) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกก าลัง

กายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย สู่การมีสุขภาพและ

สมรรถภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สังคมทุกภาคส่วนในการใช้กิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่น

กีฬาเป็นสื่อสร้างสังคมที่มีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคี สมานฉันท์โลกในยุคปัจจุบันทันสมัยและ

ก้าวไกลมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะฉนั้นธุรกิจจึงต้องเร่งพัฒนาให้มีความสะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า ที่ต้องการความ

รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการมาใช้บริการมากขึ้น 

 ธุรกิจสนามแบดมินตัน เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มีความต้องการในการใช้

สนามแบดมินตันมากขึ้น ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการเพราะว่า ระบบเดิมของสนามแบดมินตันเป็นระบบ

ออฟไลน์ ท าให้เกินปัญหามากในการให้บริการ ในการจองสนามลูกค้าไม่สามารถจองสนามได้ด้วยตัวเอง การจอง

สนามแต่ละครั้งจะต้องโทรจองผ่านสนามแบดมินตันจึงจะสามารถจองสนามได้ หากลูกค้าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
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ของสนามก็ไม่สามารถจองสนามได้ท าให้เสียลูกค้าได้ ในการจัดการระบบสนามแบดมินตัน สามารถจัดการข้อมูล

และการท างานต่างๆได้อย่างรวมเร็วกว่าการท างานในระบบเดิม ให้มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 การศึกษาเกี่ยวกับสนามแบดมินตัน มีการจัดการเป็นระบบมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการ

จัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลภายในธุรกิจช่วยอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการ

ท างานและการให้บริการสนามแบดมินตันให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและยังแข่งขันกับสนามแบดมนิตนั

อื่นๆ ได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจสนามสนามแบดมินตันออนไลน์ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธิปก โรจน์สิงห์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบจองโรงแรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการท างาน

และจัดการกับธุรกิจของ ผู้ประกอบการ ธุรกิจด้านโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความส าคัญแก่นักท่องเที่ยวในการ

เข้าพัก ระบบการจองโรงแรมออนไลน์ สามารถท าให้การจองโรงแรมของลูกค้ามีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ซึ่ง ในส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ

ข้อมูลห้องพัก จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น เพิ่ม/ลบ/ แก้ไข เรียกดูห้องพักและข่าวประชาสัมพันธ์ยืนยันการ

จองห้องพัก ตรวจสอบการช าะเงินของลูกค้า และในส่วนของผู้ใช้งานจะสามารถสมัครสมาชิก ดูข้อมูลประชาสัมพันธ์

ของโรงแรมได้ค้นหาห้องพักและจองโรงแรม 

 ศุภกร รักษาวงษ์ (2556)  ได้ท าการิจัยเรื่องระบบจองสนามแบดมินตันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ผู้จัดท าโครงการได้เล็งเห็นความส าคัญใน การพัฒนาระบบจองสนามแบดมินตันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ควรมีการพัฒนาจากระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพlและสามารถใช้งานได้และมีความรวมเร็วปลอดภัย ดีกว่าเดิม

ดังนั้น จึงได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ระบบงานใหม่ที่ผู้จัดท าโครงการได้พัฒนาขึ้นน้ัน จะท าให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็ว เพราะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการ ท าให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพจึง

ท าให้ลดข้อผิดพลาดของการท างานได้มากขึ้น แสดงถึงศักยภาพการท างานของระบบ 

 สุรักษ์ สิมคาน (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ ในปัจจุบันการจองห้อง

ภายในส านักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ว่าจะเป็นห้องสืบค้นส่วนตัว ห้องวีดีทัศน์ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้อง
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เดินมาขออนุญาตจากผู้ดูแลห้อง เพื่อท าการค้นหาเวลาและห้องที่ว่าง ซึ่งเป็นการ เสียเวลาทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึง

น าเสนอการพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์เพื่อการจัดการ ห้องสืบค้นส่วนตัว โดยที่ระบบนี้จะอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ห้อง ให้สามารถจองห้องและค้นหาดูห้องที่ว่างผ่านระบบท าให้การจองรวดและไม่เสียเวลาใน

ขณะเดียวกันระบบนี้ก็จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลห้องในการเปิดและปิดห้องให้บริการกับ ผู้ใช้บริการ ในการ

ออกแบบระบบนี้ค านึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของผู้รับบริการเป็นหลัก 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

 1. ออกแบบระบบโดยใช้วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) 

              2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญและกลุ่มผู้ใช้ระบบ จ านวน 25 คน โดยใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมิณ โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวัดระดับความส าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์

การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความส าคัญดังนี ้

  คะแนนเฉลีย่    4.21 - 5.00    แสดงถึง  ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 

         คะแนนเฉลีย่    3.41 - 4.20    แสดงถึง  ระดับความส าคัญมาก 

         คะแนนเฉลีย่    2.61 - 3.40    แสดงถึง  ระดับความส าคัญปานกลาง 

         คะแนนเฉลีย่    1.81 - 2.60    แสดงถึง  ระดับความส าคัญน้อย 

         คะแนนเฉลีย่    1.00 - 1.80    แสดงถึง  ระดับความส าคัญน้อยที่สดุ 

 1.ออกแบบระบบโดยใช้วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) 

มีรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีอยู่ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 ส ารวจและสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและศึกษาเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดความต้องการและองค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ของระบบการจัดการสนามแบดมินตันและเพื่อให้เว็บไซต์
ที่จะพัฒนาขึ้นมีความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้และปัญหาในการ

ค านวนเพื่อน าไปออกแบบฟังก์ช่ันงานของเว็บไซต์ของระบบการจัดการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ ควรมี
ลักษณะการท างานการเลือกใช้เครื่องมือในการท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าจากการสอบถามผู้ที่
เป็นลูกค้าร้านสนามแบดมินตันออนไลน์ ร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษาสังเกต
ขั้นตอนงานจากระบบงานเดิม และสรุปขั้นตอนในการใช้สนามของลูกค้าแบบจองโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ  
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1.3 ออกแบบโปรแกรม (Design) 
 การออกแบบโปรแกรมระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์เป็นขั้นตอนท่ีน าข้อมูลที่ไดจ้าก

การศึกษาเบื้องต้นมาวิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยการออกแบบกระบวนการ 
(Process Design) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การออกแบบส่วนรับ (Input) และการออกแบบ
ส่วนน าออก (Output) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบสนามแบดมินตันออนไลน ์

จากภาพท่ี 1 แสดง Context Diagram หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขต

ของระบบงานในระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ จะมีผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 2 ระดับ คือ เจ้าของกิจการ 

และ ลูกค้า เจ้าของกิจการสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ สามารถออกรายงานต่างๆของลูกค้าได้และ

สามารถค านวณค่าบริการการจองสนามของลูกค้าได้  ส่วนลูกค้าสามารถดูข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้ โดยลูกค้า

สามารถท าการจองสนามได้โดยถ้าลูกค้าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วและสามารถจองสนามผ่านระบบได้ 

ขั้นตอนถัดมาเป็นการออกแบบแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) 

รายละเอีดยดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดง ER Diagram ของระบบการจดัการสนามแบดมินตนัออนไลน ์

1.4 พัฒนาโปรแกรม (Development) พัฒนาโปรแกรมโดยการน าผลที่ได้จากการออกแบบโปรแกรม 
(Design) สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User 
Interface) เชื่อมต่อผู้ใช้ระหว่างโปรแกรมกับฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมซับไลม์เท็กซ์สาม (Sublime Text 3)  

1.5 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่อง (Testing) 
  ท าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม 

จากนั้นทดสอบการท างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่อง แล้วท าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องใน 
รูปแบบของการท างานตามล าดับ 

 1.6 น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง (Usability) 
  น าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง ได้แก่เจ้าของกิจการ
และผู้ใช้บริการเพื่อขอค าแนะน าและปัญหาต่าง ๆเพื่อน าผลในการใช้โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.7 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม (Evaluate the Performance) 
   เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการธุรกิจสนามแบดมินตัน แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน 

ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ฟังก์ชันการท างานของระบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ของผู้ใช้งานระบบ (ลูกค้า) สามารถสมัครสมาชิกได้ จองสนามได้ และตรวจสอบสถานะการจอง

สนามได้  
ส่วนที่ 2 ของเจ้าของกิจการ (Admin) สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองสนามได้ (เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล) 

สามารถตรวจสอบ สถานะการจอง และสามารถออกรายงานต่างๆได้ 
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1. ผลการพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle :  SDLC) ในการพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
ก าหนดปัญหา การวิเคระห์ ออกแบบโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหา
ข้อบกพร่อง น าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริงและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม   โดยมีการแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ได้
ตามระบบดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอ หน้าหลักของระบบการจดัการสนามแบดมินตันออนไลน ์

 

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอหน้าเข้าสู่ระบบของลูกค้าระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
691 

 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอสมัครสมาชกิของลูกค้าระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าการจองสนามของผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันออนไลน ์
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ภาพที่ 7 แสดงอัตราค่าบริการเมือ่ผู้ใช้บริการได้ท าการจองสนามกอ่นการช าระเงิน 

 
ภาพที่ 8  ภาพหน้าจอหน้าหลักในส่วนจัดการข้อมูลของระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน ์

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงรายงานของสนามเจเจแบดมินตัน 
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2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ใช้ระบบ 

 ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  

และวิเคราะหผ์ลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นลูกค้าสนามแบดมินตัน จ านวน 20 คน โดยใช้

วิธีการสุ่มแบบบังเอญิ ของระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ มีดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของระบบการจัดการสนามแบดมินตัน ออนไลน์ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ  

รายการ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านการออกแบบ 4.05 0.832 มาก 
2.ด้านการใช้งานระบบ 4.40 0.622 มากที่สุด 
3.ด้านความปลอดภัย 4.70 0.670 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.708 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย มากที่สุด 

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือด้านความปลอดภัย และ ด้านการออกแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ 

4.05 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

ด้านการออกแบบและการจัดรปูแบบ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ภาพและเนื้อหามีความสอดคล้องกัน 3.80 0.615 มาก 
2.สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.10 0.552 มาก 
3.ขนาดตัวอักษรและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.25 0.786 มากที่สุด 

4.สีสันของเว็บไซต์มีความเมาะสม 4.10 0.788 มาก 

รวม 4.06 0.685 มาก 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.06 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านขนาดตัวอักษรและ

รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม มากที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ สีพื้นหลังและสี

ตัวอักษรมีความเหมาะสม และสีสันของเว็บไซต์มีความเมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ 4.10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ ด้าน

การใช้งานของเว็บไซต์ 

ด้านการใช้งานของเวบ็ไซต์ x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บไซต์ 4.35 0.587 มากที่สุด 
2.ความสะดวกและรวดเร็วในการเชื่อมโยงของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

4.20 0.523 มาก 

3.ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลภายเว็บไซต์ 4.25 0.550 มากที่สุด 
4.ความครบถ้วนของระบบการใช้งาน 4.40 0.680 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.585 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์ ในระดับ

มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.30 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความครบถ้วนของระบบการใช้งาน 

มากที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ความง่ายต่อการใช้งานของเว็บไซต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35และ 

4.25 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบของระบบจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ ด้าน

คุณภาพและเนื้อหา 

ด้านคุณภาพและเน้ือหา x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.มีความถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 4.25 0.550 มากที่สุด 
2.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.25 0.716 มากที่สุด 
3.มีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือ 4.30 0.656 มากที่สุด 

รวม 4.26 0.640 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมสามด้าน 4.10 0.641 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านด้านคณุภาพและเนื้อหา ในระดับ
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลีย่ 4.26 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ มากสุด ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมา คือ มีความถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์และปรมิาณเนื้อหามี
เพียงพอกับความต้องการ โดยมีคา่เฉลี่ย 4.25 และ 4.25  

อภิปรายผล 

 ระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษาสนามเจเจ แบดมินตัน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

  1.ระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ ระบบเก่าเป็นการเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก จึงท าให้เกิด

ปัญหาในการท างานและความปลอดภัยการเก็บข้อมูลต่างๆ ทางผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบท่ีมีการท างานให้มีความ

สะดวกมากขึ้นมีความปลอดภัยและรวมเร็ว เพื่อแก้ปัญหาในการจองสนามของลูกค้าและการจดบันทึกการท างาน

ของเจ้าของกิจการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
695 

 
 

             2.จากการพัฒนาระบบการจัดการสนามแบดมินตันออนไลน์ ท าให้การผลสัมฤทธ์ิตามวัถุประสงค์ คือผู้ใช้

สามารถใช้งานเว็บไซต์ของสนามเจเจแบดมินตันได้ โดยระบบสามารถให้ลูกค้าจองสนามและเช่าอุปกรณ์ได้โดยผู้ใช้

จะต้องสมัครสมาชิกก่อนการใช้งานจึงจะสามารถท าการจองสนามได้ส่วนด้านเจ้าหรือพนักงานสนามแบดมินตันจะ

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองสนามและสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือการจองของลูกค้า 

สามารถค านวณการช าระเงินและออกรายงานต่างๆ 

             3.จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 25 คน พบว่า

ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการใช้งานระบบในระดับมาก

ที่สุด และล าดับท่ีสามเป็นด้านการออกแบบในระดับมากท่ีสุด โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจระบบในภาพรวมทั้ง 3 

ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาเป็นผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหาในระดับมาก  และล าดับที่สามเป็นผู้ใช้งาน

ระบบมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระบบใน

ภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองสนามและเป็นช่อง

ทางการติดต่อที่ง่ายระหว่างลูกค้าและพนักงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกจองสนามได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการและมี

ความปลอดภัยต่อการจองสนาม พบว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกร รักษาวงษ์ (2556) เรื่อง

การใช้งานที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาจากระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถใช้งานได้และมีความรวมเร็วปลอดภัยดีกว่าเดิม จึงได้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย

ในการด าเนินงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ระบบงานใหม่ที่

ผู้จัดท าโครงการได้พัฒนาขึ้นนั้นจะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเพราะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน

การด าเนินการ ท าให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพจึงท าให้ลดข้อผิดพลาดของการท างานได้มากขึ้นแสดงถึงศักยภาพการ

ท างานของระบบ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรีและ 2) ศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งใช้โปรแกรม PHP 

เวอร์ชัน 5.2.6 ร่วมกับ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชัน 8.6.0 ในการพัฒนาระบบ โดยระบบมีการ

ท างานของผู้ใช้ 4 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ แพทย์ และผู้ป่วย ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย  แพทย์สามารถดูรายงานข้อมูลผู้ป่วย จัดเก็บประวัติการรักษา และ

ผู้ป่วยสามารถล็อคอินเข้าตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง เพื่อดูตารางนัดหมายได้ ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมในส่วนของ

เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ในส่วนของผู้ป่วยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนของ

แพทย์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนของผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

ค าส าคัญ: ติดตามผู้ป่วย, โรงพยาบาลพรหมคีรี, ผู้ป่วย  
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Abstract  
 This paper aims to 1)  develop the patient tracking information system at Phromkhiri 

hospital.  2)  study the user satisfaction level of the system by using the system development life 

Cycle (SDLC) with PHP program language version 5.2.6 together with MySQL database management 

system.  The findings found that 1)  the system have 4 groups ( administrator, staff, doctors, and 

patient). Administrator can manage user information, staff can save patient information, doctor can 

view the patient information reports and save treatment history, and patient can login, view their 

own information, and view the appointment schedule.  The evaluation results of expert in overall 

at a high level ( mean =  3. 80 )  and satisfaction evaluation results of staff is average  high level 

(mean = 4.01) , patient groups is high level  (mean = 4.07) , doctor groups is high level  (mean = 

4.08), and administrator groups is high level  (mean = 4.09) 

Keywords: patient tracking, Phrom Khiri Hospital, patient 

บทน า  

ปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีความส าคัญและแพร่หลายท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความสะดวกสบายในการใช้งานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ

ตรวจรักษา หรือไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเป็นระบบรวมถึงด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์และ

อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความรวดเร็ว และมีความสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางด้านการแพทย์มากข้ึน ท้ังนี้เทคโนโลยีสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ยังเป็นสื่อที่

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริการทางด้านสุขภาพน้ันนับได้ว่าเป็นสิทธิพ้ืนฐาน

ของประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานที่ดีพอ โรงพยาบาลเป็นสถานบริการทางด้านสุขภาพที่ส าคัญ

เพื่อให้บริการและรัฐบาลได้พยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและกระจายให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

แต่ในความเป็นจริงประชาชนยังไม่ได้รับการที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นโรงพยาบาลเป็นสถานที่ด้านสาธารณสุขจึงต้องมี

การพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดคล้องความต้องการของผู้เข้ามาบริการในระดับความพึงพอใจในด้านบริการที่

สามารถยอมรับได้ (เชิดชู อริยศรีวัฒนา, 2558) 

โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ส าคัญของระบบบริการสุขภาพ คุณภาพของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจึง

เป็นสิ่งที่ผู้ป่วย และญาติพึงประสงค์เมื่อเข้ารักษาที่ใดก็หวังที่จะได้รับบริการที่ดี ที่สุด หายจากโรคไม่เกิดความพิการ

แต่เมื่อระบบบริการสุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนไป ระบบการจัดบริการสุขภาพและภาวะการเจ็บ ป่วยมีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายหลากหลายมากขึ้น ความไม่เข้าใจกันและความขัดแย้ง 
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จึงเพิ่มมากขึ้น (อนุวัฒน์ศุภชุติกุลและจิรุตม์ศรีรัตนบัลล์ , 2543, น. 65) ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับการ

จัดบริการของ ระบบสุขภาพจัดว่าเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญต่อการตัดสินคุณภาพ การรับรู้คุณภาพจากมุมมองของผู้ป่วย

จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และมีความหมายตั้งแต่แรกที่ผู้ให้บริการต้องให้ความสนใจใน เบื้องต้นของระบบบริการ

สุขภาพ เพราะผู้ป่วยคือผู้ขับเคลื่อน ในผลลัพธ์ที่ส าคัญ ทั้งผลลัพธ์ด้านการรักษาและค่าใช้จ่าย รวมถึงคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ท่ีส่งผลต่อ ผู้เกี่ยวข้องในหลายแง่มุม ได้แก่ทางเลือกในการวางแผนการรักษา ของ

ผู้ป่วยและผู้ให้บริการซึ่งมีผลต่อการยอมรับการรักษาการร้อง เรียนเรื่องความไม่พึงพอใจในบริการซึ่งระดับของความ

รุนแรงใน การร้องเรียนอาจรุนแรงถึงการผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

การศึกษาการรับรู้ของผู้รับบริการ ต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพ

เอื้อประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (Sofaer & Firminger, 2005, pp. 516-517) 

จากการส ารวจการท างานของโรงพยาบาลพรหมคีรี ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตาม

ผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้ป่วย เนื่องจากการลงพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่

อาสาสมัครในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย การท างานยังไม่เป็นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลแบบการจดบันทึก ซึ่งท าให้เกิด

ความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูล อาจท าให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ และเกิดความไม่ต่อเนื่องในการท างาน 

ดังนั้นผู้วิจัย มีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการน าระบบฐานข้อมูล เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

ผู้ป่วย และพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับใช้งานกับผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม php เวอร์ชัน 5.2.6 ร่วมกับ โปรแกรม

จัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชัน 8.6.0 ในการพัฒนาระบบ และส่งเสริมประสิทธิภาพของการท างานระบบ ซึ่ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลพรหมคีรีจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงพยาบาลจะต้องน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ

บริหารงาน ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการจัดท าบริหารงาน จึงจัดท าระบบเพื่อตอบสนองตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การวางแผนระบบ 
    การวางแผนระบบ (Systems planning) เป็นขั้นตอนในการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้  การสังเกต

สอบถาม จากการสัมภาษณ์ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนระบบให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อที่จะ
วิเคราะห์พัฒนาเป็นแบบจ าลองซึ่งจะท าให้ทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอนของการด าเนินงานในการจัดท าระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของระบบงานเก่ายังมีปัญหาในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการ
ท างานท่ียังไม่สะดวกและขาดความเป็นระบบ 

2. การวิเคราะห์ระบบ 
  การวิเคราะห์ระบบผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการท างานของเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ผู้วิจัยได้เน้นใน

การอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการท างานของเจ้าหน้าที่
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สามารถท างานเป็นระบบเพื่อให้ระบบงานนั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่าย  
3. การออกแบบระบบ 
   ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบโดยการออกแบบเป็นแผนภาพบริบท และ แผนภาพกระแสข้อมูล  แผนภาพ

บริบทแสดงถึงขอบเขตของระบบข้อมูลและผลลัพธ์ของระบบซึ่งได้รับข้อมูลจากท่ีใด มีการติดต่อกันระหว่างระบบ
อย่างไรบ้าง มีส่วนเกี่ยวข้อง ส าหรับระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วย ผู้วิจัยได้เขียนแผนภาพแสดงกระแสข้อมูล
โดยรวมของระบบ ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนภาพบริบทแสดงระบบสารสนเทศตดิตามผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย ์

ผู้ดูแลระบบ 

-การเข้าสู่ระบบ 

ระบบสารสนเทศ

ติดตามผู้ป่วย โรงพยาบาล
พรหมคีรี 

0 

-การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้เจ้าหน้าที ่
-ข้อมูลผู้ป่วย 
-รายงานการส่งตรวจ 
 

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย 
-การเข้าสู่ระบบ -รายงานการตรวจเยีย่ม 

-รายงานการตรวจรักษา 
-ข้อมูลผู้ป่วย 

-รายงานสรุปผลการรักษา 
-รายงานการนัดหมาย 
-ข้อมูลผู้ป่วย 
-รายงานการส่งตรวจ 
-ข้อมูลค าแนะน า 

 

-ข้อมูลการตรวจรักษา 
-ข้อมูลผู้ป่วย 
-ข้อมูลการตรวจเยีย่ม 

-ข้อมูลสรุปผลการรักษา 
-ข้อมูลการนัดหมาย 
-ข้อมูลการส่งตรวจ 
-ข้อมูลค าแนะน า 
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แผนภาพกระแสข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ อสม. แพทย์ และผู้ป่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล 
ภาพ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล แสดงข้ันตอนของระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วย 

 

การ ดัการ
ขอ้มู การนดั

 มา  

    

การ ดัการ
ขอ้มู  ู ่้ว  

    

          ู ่้ว  

เข้าสู่ระบบ 
ข้อมูลผู้ใช้ 

การจัดการข้อมูล
ผู้ใช้ 

    ข้อมูลผู้ใช้ 
ข้อมูลผู้ใช้  D

1    

การ ดัการ
ขอ้มู  ู ่้ว  

    
เ า้ นา้    

ข้อมูลผู้ป่วย 

ข้อมูลผู้ป่วย 

          ์
ข้อมูลการรักษา ข้อมูลการรักษา 

ข้อมูลการนัดหมาย 

รายการขอ้มูลการนัดหมาย 

ข้อมูลผู้ป่วย D2 

ข้อมูลการรักษา D3 

ข้อมูลการนัดหมาย D4 ข้อมูลการนัดหมาย 

การจัดการข้อมูลการ
ส่งตรวจ 

    
ผู้ป่วย 

รายการตรวจ 

      เ า้ นา้    
ข้อมูลการตรวจ 

     ์รายการขอ้มูลการตรวจ 

D5 ข้อมูลการส่งตรวจ 
ข้อมูลการตรวจ 

การ ดัการ
ขอ้มู ค า น น า 

 

ข้อมูลค าแนะน า 
D6 ข้อมูลการตรวจ 

ข้อมูลการตรวจ 
ข้อมูลค าแนะน า 

    

ข้อมูลผู้ใช้ 
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4. การพัฒนาระบบ 
    การด าเนินงานเป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในการจัดท าระบบเป็นการศึกษาในส่วนของโปรแกรม

ภาษา PHP ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการพัฒนาระบบการสารสนเทศติดตามผู้ป่วย
โรงพยาบาลพรหมคีรีการพัฒนามีการทดสอบการใช้งามร่วมไปด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นย าใช้งานง่ายสะดวกและ
รวดเร็วโดยมีขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

4.1 เลือกภาษา PHP และ MySQL มาพัฒนาและเขียนโปรแกรม 
4.2 พัฒนาโปรแกรมจากที่ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ 
4.3 ทดสอบโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ และประเมินคุณภาพของระบบการจัดการสารสนเทศ 

ติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรีใช้ผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินจ านวน 3 คน 
4.4 ท าคู่มือประกอบการใช้งานระบบการจัดเอกสารส าหรับเจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาโปรแกรม 

   4.5 การน าระบบลองติดตั้งโดยใช้งานจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน 
5. การบ ารุงรักษาระบบ 
   ประกอบด้วยการน าไปทดลองใช้ จากนั้นน าระบบไปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรี โดยการประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และผู้ใช้ระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย  โดย
เจ้าหน้าที่ใช้ จ านวน 30 คน ผู้ป่วย จ านวน 30 คน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยใช้ระดับมาตรส่วน 5 ระดับ ก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ในการหาวิธีการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) วิธีหาค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ก าหนดทศนิยม 2 
ต าแหน่ง และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยระบบมีการท างานของผู้ใช้ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ี แพทย์ และผู้ป่วย 

1.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ ในส่วนของผูดู้แลระบบนั้นสามารถจดัการข้อมลูผู้ใช้ เพื่อก าหนดสิทธิใน 
การใช้งานของแพทย์ และเจ้าหน้าที่ได้ ดังภาพ 3 
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ภาพ 3 หน้าจอหลักในการเข้าสูร่ะบบ ของผู้ดูแลระบบ  

 
1.2 ส่วนเจ้าหน้าท่ีในส่วนของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหนา้ที่สามารถจัดการขอ้มูลผู้ป่วยได้ เพื่อน าไป 

แสดงที่แพทย์ให้ท าการรักษา ดังภาพ 4 
 

      
 

ภาพ 4 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี อสม.ในการกรอกแบบฟอร์มประวัติของผู้ป่วย 
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1.3 ส่วนแพทย์ในส่วนของแพทย์ โดยแพทย์สามารถดูรายงานข้อมูลผู้ปว่ยได้ ดังภาพ 5 
 

                  
 

ภาพ 5 แพทย์สามารถค้นหาข้อมลูของผู้ป่วยได ้
 

1.4 ส่วนผู้ป่วยในส่วนของผู้ป่วยจะเปน็ส่วนของแอปพลิเคชันผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถล็อกอินเข้า 
สู่ระบบเพื่อเข้าใจการใช้งานผ่านมอืถือ ดังภาพ 6 
 

           

ภาพ 6 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบของผู้ป่วย 
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  1.4.1 เมื่อผู้ป่วยท าการล็อกอินมาแล้วจะปรากฏหน้าเมนู ในการใช้งานของแอปพลิเค
ชันได้ ดังภาพ 7 

 

 
 

ภาพ 7 ส่วนของหน้าเมนูแอปพลิเคชัน ในการใช้งานของผู่ป่วย 
 
1.4.2 หากผู้ป่วยต้องการดูข้อมลูสว่นตัวของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถดูขอ้มูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้  

ดังภาพ 8 

                                                                    
 

ภาพ 8 ส่วนของข้อมูลส่วนตัวผู้ปว่ย 
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2. ผลประเมินประสิทธิภาพและผลประเมินความพึงพอใจ 

 2.1  ผลประเมินประสิทธิภาพและผลประเมินความพึงพอใจในการน าระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินจ านวน 3 คน และปรับปรุงแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาล

พรหมคีรี โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก(x ̅=3.80) เมื่อพิจารณารายการ พบว่า สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.67) และรองลงมา  ความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 

อยู่ในระดับมาก (x ̅=4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นประเมินความพึงพอใจ x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.33 0.57 มาก 
2. ด้านความสามารถของระบบโดยรวม 3.33 0.57 ปานกลาง 
3. การท างานได้ง่ายและสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้ 3.66 0.57 มาก 
4. ประสิทธิภาพ การท างานของระบบ 4.33 0.57 มาก 
5. เพื่อทดสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบ 3.00 0.00 ปานกลาง 
6. สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.67 0.57 มากที่สุด 
7. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน า ขั้นตอน
การให้บริการ 

3.33 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.80 0.74 มาก 
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 2.2  ผลประเมินประสิทธิภาพและผลประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย

ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ี อสม. แพทย์ จ านวนอย่างละ 10 คน และผูป้่วย จ านวน 30 คน สรุปไดด้ังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลประเมินประสิทธิภาพและผลประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วย 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศติดตาม

ผู้ป่วยโรงพยาบาลพรมคีรี โดยแสดงความพึงพอใจในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(4.01) เมื่อแยกเป็นส่วนพบว่า คุณภาพและความทันสมัยของระบบ มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่าง

เพียงพออยู่ในระดับมาก (4.07) ในส่วนของผู้ป่วยเป็นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (4.07) เมื่อแยกเป็น

ส่วนพบว่า ระบบใช้งานง่าย และมีความรวดเร็วในการท างาน (4.23) รองลงมา คุณภาพและความทันสมัยของระบบ

อยู่ในระดับมาก (4.23) ในส่วนของแพทย์เป็นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (4.08) เมื่อแยกเป็นส่วนพบว่า

ระบบมีระบบใช้งานง่าย และมีความรวดเร็วในการท างานอยู่ในระดับมาก (4.40) รองลงมาความถูกต้อง ตรงกัน 

เชื่อถือได้ และมีการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอยู่ในระดับมาก (4.17) ในส่วนของผู้ป่วยเป็นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู

 
 

ระดับความพึงพอใจ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วย 

x ̅  ระดับความพึง
พอใจ 

x ̅
 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ระบบสารสนเทศตอบสนองความ
ต้องการได้ 

4.00 0.83 มาก 4.00 0.83 มาก 

2. ระบบใช้งานง่าย และมีความ
รวดเร็วในการท างาน 

3.93 0.83 มาก 4.23 0.86 มาก 

3. ความพึงพอใจของหน้าระบบ 3.97 0.85 มาก 4.00 0.87 มาก 
4.  ระบบมีความถูกต้อง ตรงกัน 
เช่ือถือได้ และมีการรักษาข้อมูลที่
เป็นส่วนตัว 

4.03 0.85 มาก 4.10 0.80 มาก 

5. คุณภาพและความทันสมัยของ
ระบบ 

4.07 0.94 มาก 4.13 0.94 มาก 

6. กระบวนการท างานของระบบ 4.00 0.83 มาก 3.93 0.83 มาก 
7. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม
ปัญหาอย่างเพียงพอ 

4.07 0.83 มาก 4.07 0.83 มาก 

รวม 4.01 0.84 มาก 4.07 0.84 มาก 

ประเด็นความพึงพอใจ 
S.D. S.D. 
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ในระดับมาก (4.07) เมื่อแยกเป็นส่วนพบว่า ในส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

(4.09) เมื่อแยกเป็นส่วนพบว่ากระบวนการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก (4.27) รองลงมามีช่องทางในการ

ติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก (4.23) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย พีระเดช ส ารวมรัมย์, (2559) 

และบัณฑิต ถิ่นค ารพ, (2560) 

สรุประบบสารสนเทศติดตามผู้ป่วยโรงพยาบาลพรหมคีรี โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

อ านวยความสะดวกแก่การท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมคีรีให้มีการจัดการข้อมูลเป็นระบบรวดเร็วแก่การ

ติดตามผู้ป่วยท้ังนี้ ผู้ใช้ยังเล็งเห็นให้มีการใส่ค าแนะน าเพื่อให้ญาติผู้ป่วยได้ปฏิบัติแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้จัดท า

แอพพลีเคชันเพื่อที่จะอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่แพทย์โดยมีการใช้ภาษา php ร่วมกับ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สร้างความมั่นใจในการใช้งานงานเน้นความทันสมัย ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า 

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.80) และประเมินตามความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม ใน

ส่วนของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก (4.01) ในส่วนของผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก (4.07) ส่วนของแพทย์อยู่ในระดับมาก 

(4.08) และส่วนของผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับมาก (4.09) เพื่อให้สามารถติดตามผู้ป่วยตามที่ต้องการได้ 
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แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    2D Animation : Cultural Tourism Wat Phra MahathatWoramahawihan 

 in Nakhon Si Thammarat Province 

สุนิษา คิดใจเดียว1*, สมพร เรืองอ่อน2, ภูรินทร์ ทองมาก3, ศิวภาค รัตนมณี4 

Sunisa Kidjaideaw1*, Somporn Ruang-on2, Purin Tongmak3, Siwapak Rattanamanee4 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญทางด้านแอนนิเมชัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชน ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นกระบวนการสร้างแอนิเมชันการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ข้ันตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต ผลการวิจัยพบว่า 1) แอนิเมชัน 2 มิติ 
เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ วิหารพระทรงม้า มณฑปพระพุทธบาท วิหารโพธิ์ลังกา เจดีย์พระปัญญา วิหารทับเกษตร 
วิหารพระคด และเจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ สามารถน าไปใช้งานได้ 2) ผลการประเมินความเหมาะสม
แอนิเมชัน 2 มิติ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.29) และความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.12) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, วิหาร, เจดีย์ 
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Abstract 
This paper aim to 1) develop 2D animation: cultural tourism Wat Phra Mahathat Worama 

hawihan in Nakhon Si Thammarat Province and 2) study the satisfaction of the user system. It was 
a qualitative research by appropriateness evaluation of animation expert.  The research tool was 
questionnaires with data collected from sample consisted of young tourists and travellers Wat Phra 
Mahathat Worama hawihan, Nakhon Si Thammarat province. Furthermore, the creation animated  
are divided into 3 parts ( pre-  production, production, and post- production) .  The results of the 
research showed that 1) 2D animation related to Phra Borommathat Chedi, Phra Ma Wihan, Buddha 
footprint, Pho Lanka Wihan, The Wisdom Stupa, Wihan Tap Kaset, Wihan Khot, and Smaller Chedi, 
it can be used.  2)  The 2D animation was evaluated by 3 experts, the satified at high level 
( mean= 4. 29) , and the satisfaction of the users at high level ( mean= 4. 12) .  Therefore, it can be 
concluded that can be used effectively. 
Keywords: Wat Phra MahathatWoramahawihan, Wihan, Chedi 

 
บทน า 

การท่องเที่ยวศาสนสถานเชิงพุทธเป็นรูปเเบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งจากกระเเสความต้องการของ

นักท่องเที่ยวหรือการถูกจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งรักษาเเละพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยจะมีการสนับสนุนการก าหนดจุด

ขายท่ีชัดเจนเเละเช่ือมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้เเนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวศาสนสถานเชิง

พุทธเป็นการท่องเที่ยวไปยังเเหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเเละสังคม รวมถึงสถานที่ ๆ มี

ความผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลังเพื่อช่ืนชมเเละเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์เเละโบราณสถานในเเหล่งท่องเที่ยวนั้น 

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม เเละรักษาคุณค่าของสภาพเเวดล้อม 

โดยที่ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนั้น (ชมพูนุช หุ่นนาค, 2559)  

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีอนุสาวรีย์ที่บอกเล่าเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ที่สื่อความหมายชัดเจน ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม ความ

เชื่อ ในปัจจุบันภาวะและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อวัฒนธรรมบางอย่างเช่น ค่านิยมของคนไทยใน

เรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งแสดงออกถึงน้ าใจในความสามัคคี ปัจจุบันนี้หาด าด้ยากเพราะการแข่งขันความอยู่รอด

ในสังคมมีมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการละเลยไม่สนใจปฏิบัติเข้าร่วมประเพณี มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมน้อยลง ส่งผล

เสียต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน 
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ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของบุคลที่สนใจซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสในการ

เผยแพร่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ขอบเขตของการวิจัย 
    1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เยาวชน ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือน มกราคม 2562 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายคน จ านวน 30 คน ซึ่งสามารถใช้สื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีพัฒนาขึ้นได้ 

    1.2 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
         การน าเสนอสถานที่ส าคัญ 8 สถานที่ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวละครด าเนินเรื่อง พ้ืนหลังเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ วิหารพระทรงม้า มณฑปพระพุทธบาท วิหารโพธิ์
ลังกา เจดีย์พระปัญญา วิหารทับเกษตร วิหารคด และเจดีย์รายรอบพระบรมธาตุเจดีย์ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารจังหวดันครศรีธรรมราช 
    2.2 การสังเกต เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสหลายอยางโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประสาทสัมผัสทางตาและหูเป็นส าคัญ การสังเกต ใช้ได้ดีส าหรับการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
รวมถึงปรากฏการณและพิธีการต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไดทั้งด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและทาง 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2558) 

    2.3 แบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านแอนนิเมชัน และแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ  

3. วิธีด าเนินการพัฒนา 
    3.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอนส าหรับการ

เตรียมการสร้างงานแอนิเมชัน โดยจะมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
         3.1.1 การศึกษาดูงาน ท าการค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยศึกษาจาก

ทางอินเทอร์เน็ต บทความวิจัย เพื่อช่วยในการสร้างแอนิเมชันให้มีข้อมูลครบถ้วนมากท่ีสุด 
         3.1.2 การเขียนบทแอนิเมชัน เป็นการเลือกประเภทของการ์ตูน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
      3.1.2.1 ตัวละครหลักจะท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร 
      3.1.2.2 ตัวละครรองจะเป็นตัวด าเนินเรื่อง 
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         3.1.3 การออกแบบ โดยจะมีการออกแบบตัวละครให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน การออกแบบฉากจะมี
หลักในการออกแบบฉาก คือ เป็นสถานท่ีไหน เวลาใด ในสถานท่ีนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

         3.1.4 การสร้างผังแสดงขั้นตอนการท างานของเนื้อหาแอนิเมชัน เป็นการก าหนดการท างานของ
เนื้อหาในแอมิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบ 

         3.1.5 การเขียนสตอรี่บอร์ด เป็นการน าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้แล้วมาจัดวางต าแหน่ง โดยใช้
แบบฟอร์มสตอรี่บอร์ดในการวาดบทแอนิเมชัน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

                 3.1.5.1 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของพระบรมธาตุเจดีย์แสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของพระบรมธาตุเจดีย์ ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 พระบรมธาตุเจดีย ์

 จากภาพ 1 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวตัิความเป็นมาและความส าคญัของพระบรมธาตุเจดีย ์
อธิบายได้จากภายนอกของเจดยี์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ า มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้       

                 3.1.5.2 ประวัติความเป็นมาและความส าคญัของวิหารพระทรงม้าแสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของวิหารพระทรงม้า ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 วิหารพระทรงม้า 

 จากภาพ 2 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวตัิความเป็นมาและความส าคญัของวิหารพระทรงม้า เป็น
วิหารขนาดไม่ใหญ่นัก มรีูปปูนปั้นแสดงถึงพุทธประวัติในตอนท่ีมีการเสด็จออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะหรือ
พระพุทธเจ้า    

                 3.1.5.3 ประวัติความเป็นมาและความส าคญัของมณฑปพระพุทธบาท แสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของมณฑปพระพุทธ ดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 มณฑปพระพุทธบาท 

 
 จากภาพ 3 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของมณฑปพระพุทธบาท 
เป็นมณฑปตั้งอยู่บนเนินภายในประดิษฐานรอยจ าลองพระพุทธบาท ยาว 74 น้ิว กว้าง 44 น้ิว  

                 3.1.5.4 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารโพธิ์ลังกาแสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของวิหารโพธ์ิลังกา ดังภาพ 4 
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ภาพ 4 วิหารโพธ์ิลังกา 

 จากภาพ 4 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารโพธิ์ลัง กา ที่
ประดิษฐานพระพุทธประทับยืนปางประทานอภัย เรียกว่า พระพวย เชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถบันดาลสิ่งที่
พึงประสงค์ได้ 

                 3.1.5.5 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของเจดีย์พระปัญญาแสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของเจดีย์พระปัญญา ดังภาพ 5 

 
ภาพ 5 เจดีย์พระปัญญา 

 
 จากภาพ 5 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของเจดีย์พระปัญญาเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งตระหง่านอยู่โดดเด่นและมีเจดีย์รายหรือเจดีย์บริวารอยู่
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รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์จ านวน 158 องค์ 
                 3.1.5.6 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารทับเกษตรแสดงให้เห็นถึงความ

สวยงามของวิหารทับเกษตร ดังภาพ 6 

 
ภาพ 6 วิหารทับเกษตร 

 
 จากภาพ 6 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารทับเกษตร
ประติมากรรมภายในสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น (ภายหลังสร้างซุ้มหัวช้างแล้วหลายปี) โดยได้รับอิทธิพล
ศิลปกรรมจากกรุงศรีอยุธยา   

                 3.1.5.7 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารพระคดแสดงให้เห็นถึงความงดงาม
ของวิหารพระคด ดังภาพ 7 

 
ภาพ 7 วิหารพระคด 

 
 จากภาพ 7 ตัวละครด าเนินเรื่องจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวิหารพระคด ส่วนหน่ึง
ของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนสถาน มีลักษณะเป็นวิหารล้อมรอบลานด้านในของวิหารหลักและคดเป็นข้อศอกตรง
มุม มีลักษณะเทียบได้กับ ระเบียงฉันนบถ ในสถาปัตยกรรมตะวันตก 
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3.2  ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการเริ่มท างานแอนิเมชันจากบทด าเนินเรื่องที่เตรียมไว้ 
โดยมี 2 ขั้นตอนดังน้ี 

       3.2.1 การสร้างแอนิเมชัน เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างแอนิเมชัน โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Flash CS6  

       3.2.2 การพากย์เสียง เป็นขั้นตอนหลังจากการท าแอนิเมชัน คือ พากย์เสียง การตัดแต่งเสียงให้
สมบูรณ์ 

3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้
     3.3.1 การทดสอบ เป็นขั้นตอนหลังจากการผลิตที่ต้องตรวจสอบข้อบกพร่องข้อผิดพลาด และท าการ

ทดสอบแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  
     3.3.2 การแก้ไขและปรับปรุง เป็นขั้นตอนท่ีต้องท าต่อจากการทดสอบท าการแก้ไขส่วนท่ีมีข้อผิดพลาด 

และบกพร่อง  
     3.3.3 การจัดท าคู่มือ เป็นการจัดท าคู่มือของแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัด

นครศรีธรรมราช เนื้อหาประกอบด้วย บทน าเรื่อง ประวัติความเป็นมา สถาที่ส าคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัด

นครศรีธรรมราชน าเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านการจ าลอง

การเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในรูปแบบสองมิติ ดังภาพ 9 
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ภาพ 9 แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชันและผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ 

    2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนนิเมชัน 

ตางราง 1 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนนิเมชัน 

รายการประเมินความเหมาะสม x̄ S.D. แปลผล 

1. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.33 0.58 มาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3.67 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.67 0.58 มาก 
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.33 0.58 ปานกลาง 
5. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.67 0.58 มากที่สุด 
6. การออกแบบกราฟิกหน้าจอมีความสวยงาม 4.33 0.58 มาก 
7. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 
8. ภาพในแอนิเมชัน 2 มิติ มีความคมชัด 4.33 0.58 มาก 
9. เทคนิคและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 4.67 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.19 0.68 มาก 

จากตาราง 1 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนนิเมชันอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 

4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีจ านวน 3 ด้าน คือ เทคนิคและการใช้โปรแกรม  
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ตา่ง ๆ เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายภาพและประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมามีจ านวน 

3 ด้าน คือ ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง การออกแบบกราฟิกหน้าจอมีความสวยงาม และภาพในแอนิเมชัน  

2 มิติ มีความคมชัด มีค่าเฉลี่ย 4.33 เพราะเป็นแอนิเมชันที่เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่สามารถใช้สีที่ฉูดฉาดได้ ใช้เป็นสี

สุภาพแทนและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของสีตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย 3.33 เพราะใช้สีตัวอีกษรที่มีสี

คลายคลึงกับสีของพื้นหลังในแอนิเมชันเลยท าให้ตัวอักษรอ่านยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาฐณา คลาดแคล้ว 

(2556) เนื่องจากปัจจัยของสีที่มีผลต่อการมองเห็นในงานเลขนศิลป์ ได้แก่ ความสดของสี สีของพื้น จ านวนสีที่ใช้ 

สัดส่วนการใช้ของสีต่อพื้นที่การใช้งานท้ังหมดและลักษณะของภาพ 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ตางราง 2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ 

รายการประเมินความพึงพอใจ x̄ S.D. แปลผล 

1. การน าเสนอมรีูปแบบโดดเด่นนา่สนใจ 4.27 0.58 มาก 
2. ระยะเวลาในการด าเนินเรื่องเหมาะสม 4.37 0.56 มาก 
3. การใช้สีสันท่ีเหมาะสมสวยงาม 4.43 0.57 มาก 
4. ภาพประกอบเนื้อหาคมชัดสวยงามน่าสนใจสื่อความหมายได้ด ี 4.50 0.51 มาก 
5. เสียงบรรยายและเสียงประกอบเนื้อหาน่าสนใจ 4.67 0.48 มากที่สุด 
6. แอนิเมชันน่าสนใจและดึงดูดตอ่การเรียน 4.57 0.50 มากที่สุด 
7. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4.53 0.51 มากที่สุด 
8. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.30 0.47 มาก 
9. ประโยน์ที่ได้รับ 4.70 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.53 มาก 

จากตาราง 2 พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เกี่ยวกับแอนิเมชัน 2 มิติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านประโยน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 4.70 รองลงมา

ด้านเสียงบรรยาย และเสียงประกอบเนื้อหาน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ด้านที่มีค่าเฉี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ

น าเสนอมีรูปแบบโดดเด่นน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปได้ว่า แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยประวัติว่าเป็นมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ภายในวัด 

และเป็นสื่อที่ให้ความรู้ สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะที่จะน าไปเป็นสื่อให้ความรู้กับบุคคลที่ไม่มีความรู้



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
719 

 
 

เรื่องประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพจาก

ผู้เช่ียวชาญทางด้านแอนิเมชัน จ านวน 3 คน พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.29) 

สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่แก่เยาวชน ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวได้ และ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (4.12) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ 

(2556) เรื่องผลการศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา พบว่าทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและศาสนามากที่สุดจากปัจจัยวัดพระธาตุวรมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ มีอนุสาวรีย์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา และมีพิพิธภัณฑ์ที่สื่อความหมายชัดเจน ทรัพยากร

การท่องเที่ยวด้านประเพณีและกิจกรรมทางศาสนามากจากปัจจัยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีการจัดงานวันส าคญั

ทางศาสนาท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงประเด็นท่ีผู้น าเสนอต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ กระบวนการพัฒนาระบบใช้วงจร(System Development Life Cycle) ใช้ภาษา 
PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบมีการสนับสนุนการ
ใช้งานของผู้ใช้ 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ แพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข  การประเมินความพึงพอใจ
ระบบโดยแพทย์ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการแบบเจาะจง ผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับค่าเฉลี่ย 4.55 งานวิจัยนี้จึงนับว่ามีประโยชน์ต่อ
บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีจะน าระบบไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตที่เข้ามาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยความดันโลหิต 
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Abstract  
The objectives of the study were to:  1)  develop an information system for diabetic and 

blood pressure patients at Tambon Ban Don Khae Health Promotion Hospital, Ban Sai Khao 
subdistrict, Hua Sai district, Nakhon Si Thammarat province; ( 2)  study the level of satisfaction of 
the users.  The system development process based on the system development life cycle.   PHP 
language and MySQL database management system were a tool for system development.  The 
system development was designed to support for 4 groups sush as administrators, doctors, staff 
;and public health volunteers.  The sample was selected by purposive sampling that consists of 
doctor, staff and public health volunteers. Overall complacency was high level (mean=4.55). The 
developed information system was useful for doctor and public health volunteers that they can 
use the developed information system to help blood pressure and diabetes patients for treatment. 
Keywords: Information system, Diabetes patient, Blood pressure patient 

บทน า 
ปี พ.ศ. 2558 อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในสถานพยาบาลภาครัฐมีแนวโน้มคงที่ 

อัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ พบในกลุ่มที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือพบผู้ป่วยสูงสุดผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 10.64 ส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต อย่างไร

ก็ตาม ความครอบคลุมของการคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนจะส่งผลต่อจ านวน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ และจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆในแต่ละปีด้วย ซึ่งพบว่าความ

ครอบคลุมในการคัดกรองโรคเบาหวานนั้นค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 56.5 นอกจากนั้น สถานการณ์การเสียชีวิตก็ต่ า

กว่าความเป็นจริง เนื่องจาก ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตในมรณบัตรส่วนใหญ่จะแสดงเฉพาะสาเหตุสุดท้ายที่ท าให้

เสียชีวิต ซึ่งจะไม่ระบุว่าเกิดจากโรคเบาหวาน แต่หากพิจารณาจากข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง พบว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงมีความเป็นไปได้ว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบันและในอนาคตจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพื่อการ

ติดตามประเมินสถานการณ์โรคเบาหวานได้ถูกต้องขึ้น จึงควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งข้อมูลการเจ็บป่วย 

และข้อมูลการเสียชีวิต (อมรา ทองหงษ์, 2558) และโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของโลก ในปี 

ค.ศ. 2014 มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 1.56 พันล้านคน (World Health Organization [WHO], 

2015) ส าหรับประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2544-2555 มีผู้เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง

สาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 156,442 ราย เป็น 1,009,385 ราย คิดเป็นอัตราที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 5 

เท่าของจ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศ (คนึงนิจ เพชร

รัตน,์ สัญญา ปงลังกา และจุฑามาศ กิติศรี, 2018)  
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จากสภาพข้อมูลดังนั้นการติดตามผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา เพื่อการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนการดูแลรักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลจึงต้องมีการเก็บข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันง่ายต่อการติดตามและเฝ้าระวังจะสามารถช่วยเพิ่มให้มาตรฐานการรักษาและผลการรักษาดียิ่งขึ้นได้       
(ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, 2560) ดังนั้นความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แทนการเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจึงเกิดขึ้น เพื่อลดความยุ่งยาก ความล่าช้า ในการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

ดังนั้นจากการศึกษาความส าคัญและปัญหารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่ายโรคเบาหวานและความดันโลหิต 
จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศมาจัดเก็บข้อมูลประวัติของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ระบบ
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการและวิเคราะห์ข้ อมูลเพื่อแสดงเป็นรายงานสรุปผลให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยการติดตาม เฝ้าระวัง และเพิ่มมาตราฐานการรักษาให้โรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค 

ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการด าเนินการเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านดอนแค ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความต้องการของผู้ใช้ 

ผู้วิจัยได้น าวงจรการพัฒนาระบบแบบ (Systems  DevelopmentlLifelCycle: SDLC) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

เป็นการแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จการพัฒนาระบบซึ่งจะท าให้เข้าถึงกิจกรรม

พื้นฐานและรายละเอียด ต่างๆ ในการพัฒนาระบบจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การวางแผนระบบ 

 ในการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านดอนแค ได้มีวิธีการวางแผนจัดท าระบบโดยการศึกษาเริ่มตั้งแต่ การรักษาและติดตามผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหิต โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เจ้าหน้าที่และแพทย์ เพื่อได้ทราบถึงความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลผู้รับบริการ

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
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2. การวิเคราะห์ระบบ       

 จากการก าหนดปัญหาและทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้น าปัญหาและความต้องการ         

มาวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านดอนแค  โดยเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และการออกแบบได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram level 1)  และค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process 

Description) โดยแสดงตัวอย่างเครื่องมือดังให้เห็นในภาพที่ 1  เป็นแผนภาพบริบทเพื่อแสดงภาพรวมการท างาน

ของระบบซึ่งจะบอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบภายนอก อินพุตและผลลัพธ์ของระบบ 

โดยจากภาพจะเกี่ยวข้องกับระบบภายนอกประกอบด้วย 4 ส่วน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เจ้าหน้าท่ี แพทย์ และผู้ดูแลระบบ  

3. การออกแบบระบบ 

 หลังจากการวิเคราะห์ระบบแล้วผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบโดยการออกแบบระบบสารสนเทศผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ในขั้นตอนนี้จะเริ่มด้วยการออกแบบ

ส่วนต่างๆ เช่น การออกแบบอินพุต การออกแบบเอาต์พุต การออกแบบข้อมูล  และการออกแบบรายงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภาพบริบทระบบ 
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4. การพัฒนาระบบ         

 ในระยะของการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านดอนแค    ในการจัดท าระบบนี้จะเป็นการศึกษาในส่วนของโปรแกรมภาษา  PHP และ HTML5 

ร่วมกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล  MySQL  มาใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ได้น าโปรแกรม PHP และ HTML5  มาช่วยจัดการใน

ส่วนของการแสดงผลและในระหว่างการพัฒนานั้นจะมีการทดสอบการใช้งานร่วมไปด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นย า  

ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

 4.1 พัฒนาโปรแกรมจากที่ได้ท าการวิเคราะห์ และออกแบบ   

 4.2 เลือกภาษา PHP และ MySQL มาพัฒนา และเขียนโปรแกรม  

 4.3 ทดสอบโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ      

 4.4 ท าคู่มือประกอบการใช้ระบบการจัดเอกสารส าหรับบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง  

4.5 การน าระบบลองติดตั้งโดยใช้งานจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานโดยให้ผู้ที่ใช้งานจริง

เป็นผู้ทดสอบ 

5. การบ ารุงรักษา    
ประกอบด้วยการน าไปทดลองใช้ พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องด า 

(Blackbox Testing) เป็นการทดสอบฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบตามความต้องการของใช้งานของผู้ใช้ ด้วยการ

ทดสอบโดยดูผลลัพธ์จากการตอบสนองของระบบจากการข้อมูลที่ป้อนให้กับระบบเท่านั้น และให้ผู้ใช้ท าการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านดอนแค โดยการประเมินความพึงพอใจ  ใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  4 คน  เจ้าหน้าท่ี  4 คน แพทย์ 2 คน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้ระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ใน

การหาวิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) วิธีหาค่าเฉลี่ยที่ค านวณ และ

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การพัฒนาระบบ 

ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค  

แบ่งออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนของผู้ดูแลระบบ  ส่วนเจ้าหน้าที่  ส่วนแพทย์และส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุข  

(อสม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลแพทย์ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบและปรับเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของผู้แลระบบดังภาพท่ี 2 -3  

 
 

ภาพ 2 หน้าหลักส าหรับผูดู้แลระบบ 

 
ภาพ 3 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

1.2 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี สามารถเขา้สู่ระบบ จัดการข้อมลู ดรูายละเอียด ข้อมูลยา ข้อมลูโรคและจัดการ

ข้อมูลส่งตรวจ ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าท่ีดังภาพท่ี 4 -5 
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ภาพ 4 หน้าค้นหาข้อมูลผู้ป่วยส าหรับเจ้าหนา้ที่ 

 
ภาพ 5 หน้ารายละเอียดข้อมลูผู้ปว่ยส าหรบัเจ้าหน้าที ่

 
1.3 ส่วนของแพทย์ สามารถเข้าสู่ระบบ ดูรายละเอียดข้อมูลยา รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย รายละเอียด

ข้อมูลการส่งตรวจและดูรายละเอียดข้อมูลโรคได้ บันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและจัดการข้อมูลนัดหมาย ตัวอย่าง
หน้าจอในส่วนของแพทย์ ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของแพทยด์ังภาพท่ี 6 -7 

 

 

ภาพ 6 หน้าหลักส าหรับแพทย ์
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ภาพ 7 ข้อมูลผู้ป่วยส าหรับแพทย ์

 

1.4 ส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  สามารถเข้าสู่ระบบ   ดูรายละเอียดข้อมูล    จัดการ

บันทึกข้อมูลค่าน้ าตาลในเลือด บันทึกข้อมูลค่าความดันโลหิตและจัดการบันทึกข้อมูลดัชนีม วลกายของผู้ป่วย 

ตัวอย่างการใช้งานในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขดังภาพที่ 8 -9 

 

ภาพ 8 หน้าค้นหาข้อมูลผู้ป่วยส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

 

ภาพ 9 รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

มีรายละเอียดดังนี้  

  2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ 

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของระบบ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสามารถในการท างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.60 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านความสามารถของระบบโดยรวม 4.60 0.50 มากที่สุด 

3. การท างาน ได้ง่ายและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้ 

4.50 0.63 มากที่สุด 

4. ประสิทธิภาพ การท างานของระบบ 4.30 0.60 มาก 

5. เพื่อทดสอบการรักษาความปลอดภัย
ของระบบ 

4.40 0.62 มาก 

6. ระบบข้อมูลมีการแยกหมวดหมู่ 4.23 0.63 มาก 

7. ข้อมูลมีความทันสมัย 4.40 0.67 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.60 มาก 

 

 จากตาราง 1 ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.43) เมื่อพิจาราณารายด้าน พบว่า 

ความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้และด้านความสามารถของระบบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

(4.60) และด้านระบบข้อมูลมีการแยกหมวดหมู่ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (4.23) 
 

 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้งานระบบ

จ านวน 10 คน โดยจ าแนกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข 7 คน รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ 2 คน รองลงมาเป็นแพทย์ 1 

คน ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านดอนแค สรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตาราง 2 ผลการประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. สามารถใช้งานได้ง่าย 4.17 0.70 มาก 

2. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ 

4.40 0.50 มาก 

3. ความรวดเร็วในการท างานของระบบ 4.30 0.65 มาก 

4. ความพึงพอใจในหน้าตาของระบบ 4.33 0.66 มาก 

5. ได้รับประโยชน์จากระบบ 4.30 0.70 มาก 

6. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบ 4.07 0.74 มาก 

7. ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกัน เช่ือถือได้ 4.23 0.77 มาก 

8. ขนาดตัวอักษรดูง่ายสบายตา 4.23 0.57 มาก 

9. ใช้ภาษาเหมาะสม อ่านเข้าใจ 4.20 0.66 มาก 

10.  ใ ช้ประกอบการตั ดสิน ใจ ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

4.10 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.66 มาก 

 

จากตาราง 2 ผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค  ผลความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.23) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.40)  และด้านใช้

ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ มีค่าระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (4.10) 

สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ดอนแค ต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยตัวแบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารข้อมูลผู้รับบริการโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (สุเมธ สายเสียงสด วีระชัย คอนจอหอ และเสน่ห์ 

ค าแพง, 2558) ที่ว่าการพัฒนาระบบสามารถน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล โดย

ในแต่ละส่วนงานจะมีผู้ใช้ระบบเป็นผู้ที่ท าหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป คือ  ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ที่

ท าหน้าที่ก าหนดสิทธ์ิ และอนุมัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ ส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

สามารถจัดการข้อมูลค่าเบาหวานและความดันโลหิตได้ และดูข้อมูลของผู้ป่วยได้ ส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถจัดการ

ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการส่งตรวจ ข้อมูลโรค ข้อมูลยา และข้อมูลพื้นฐานของค่าเบาหวานและความดันโลหิต และ

สามารถดูข้อมูลการนัดหมาย และรายงานการตรวจรักษา รายงานผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ส่วนของแพทย์ได้โดยผ่านการอนุมัติมาจากผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลกา

รวินิฉัย การนัดหมายได้ และสามารถดูข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลการส่งตรวจ ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยา ข้อมูลโรค และ

สามารถดูรายงานการเข้ารับการรักษาของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแค ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินการ การให้บริการพร้อมทั้งสามารถใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการรักษา

ติดตามผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส 

The Development of Car Care Online Management System: A Case Study Boon 

Phaisan Service Shop 

*วีระพงศ์ บางจาก1 , ภานุมาส อ่อนสนิท1, สิตานนัท์ บุญรินทร์1, พัทธนันท ์ เพ็งด า 2    

*Weerapong Bangjak1, Phanumas Onsanit1, Sitanan Boonrin1, Pattanan pangdum2    

บทคัดย่อ 
งานวิจัยระบบจัดการธุรกิจ คาร์แคร์ ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการธุรกิจ คาร์แคร์ 

ออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในคาร์แคร์ อ านวยความ
สะดวกในการจองคิว ค านวณค่าบริการ ท้ังนี้ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลรถ ข้อมูล
ผู้ใช้บริการได้ เป็นต้น ประชากรกรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งาน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ ได้แก่ 
ภาษา PHP ร่วมกับ Mysql และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้บริการจ านวน 35 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน ด้านเนื้อหาของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
ท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบและการจัดการรูปแบบเว็บไซต์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ จากผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถ
สรุปได้ว่าระบบจัดการธุรกิจ คาร์แคร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ค าส าคัญ: ธุรกิจคาร์แคร์, เว็บไซต์คาร์แคร์, ระบบจัดการคาร์แคร์ 
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Abstract  
Car Care Online Business Management System Research aims to develop Car Care Online 

Business Management System to increase the efficiency of the system to facilitate the customers 
who use the service in Car Care.  Facilitating the queue reservation Calculate service charge This 
system has been developed for service users to check vehicle information.  The user data can be 
used for example.  The population of the population and the sample groups are users.  The tools 
used in developing this system are PHP language with Mysql and a questionnaire to assess system 
satisfaction by 35 users. The statistics used in this research are satisfaction and standard deviation. 
The research found that the satisfaction rating of the service users is satisfied in System content 
With an average of 4.29 at the highest level System operation With an average of 4.26 at the highest 
level Website design and layout management With an average of 4.23 at the highest level Benefits 
and uses From the satisfaction evaluation results It can be concluded that the car care business 
management system is at a high level of satisfaction. 

Keywords: Car care business, car care website, car care management system 

บทน า  
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  การน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ     

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นย าในการบริการให้แก่ลูกค้า  ที่ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการ
จัดการธุรกิจอีกด้วย  ดังนั้น จึงน ามาเอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของธุรกิจ  เพื่อเพิ่มให้
ประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น 
 ธุรกิจ คาร์แคร์  เป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้า  มีบริการล้างดูดฝุ่นและเคลือบฯ และมีการจัดการข้อมูล
การให้บริการลูกค้าและจัดคิวด้วยการบันทึกลงสมุด ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอีก
ทั้งการจัดเก็บข้อมูลไม่มีความเป็นระบบ ระเบียบ ทางร้านคาร์แคร์ จึงน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอ านวยความ
สะดวก เช่น การจัดเก็บข้อมูลการบริการ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสถานะการจอง เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงงานระบบจัดการธุรกิจ คาร์แคร์ จึงได้น าระบบเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล
ต่าง เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลบริการ เป็นต้น และผู้ใช้สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ท าให้
สะดวกรวดเร็วและแม่นย ายิ่งข้ึน ท าให้ธุรกิจน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับคนหลายคน ได้รู้ถึงการ
จัดการและการท างานในองค์การ ท าให้เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้น ผู้ที่สามารถ
วิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
และฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบท่ีมีความแตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ดังนั้น หน้าที่ของ
นักวิเคราะห์ ก็คือการศึกษาระบบ แล้วให้ค าแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาระบบนั้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการ
ท างานทั้งหมดต้องมีล าดับขั้นตอนและการศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบในแต่ละขั้นตอน ท าให้
เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้นๆ ดียิ่ง และสามารถออกแบบระบบใหม่โดยไม่ยากเย็นนัก โดยสามารถตัดสินใจว่า 
ระบบใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน ใช้โปรแกรมอะไร ออกแบบ Input/Output อย่างไรเป็นต้น  
(Bizcom, 2553, ย่อหน้าท่ี ) 

ระบบ 
ระบบคือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะ

ประกอบด้วย บุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการอันหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์อันเดียวกัน เช่น ระบบการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ วิธีการ
ที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือ ระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การ
วิเคราะห์ระบบก็คือ การหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติม
อะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์
เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความต้องการ
ของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขายได้เป็นระยะ เพื่อฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายได้ทันท่วงที ตัวอย่าง
รายงานการขายที่กล่าวมาแล้วจะช้ีให้เห็นว่าเราสามารถติดตามการขายได้อย่างไร (Bizcom, 2553, ย่อหน้าท่ี ) 

Database 
Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย

ไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่าง

มีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มี
ข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกัน
ข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง (Bizcom, ปี 2553) 
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การจัดการข้อมูล 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด     

(Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้     
โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งข้ึน 
ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) 
ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา 
(Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม 
Methodology ที่นักวิเคราะห์น ามาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น 
(Bizcom, 2553, ย่อหน้าท่ี ) 

ธุรกิจคาร์แคร์ 
โดยทั่วไปจะมีบริการที่หลากหลายอยู่ภายในศูนย์บริการ ตั้งแต่การบริการท าความสะอาด บริการซ่อม

บ ารุง หรือบริการเพิ่มประสิทธิภาพของรถ แต่บริการท าความสะอาดรถจะเป็นบริการหลักของธุรกิจคาร์แคร์ 
เนื่องจากเป็นบริการที่ผู้ใช้รถนิยมและมีความถี่ในการเข้าใช้บริการมากที่สุด เมื่อเทียบกับบริการด้านอื่นๆ อีกทั้งยังมี
แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการด าเนินชีวิตที่ เร่งรีบมากข้ึน จนท า
ให้ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาท าความสะอาดรถ ประกอบกับการเติบโตของสังคมเมือง ท าให้ขนาดของที่พักอาศัยมี
พื้นที่เล็กลง ส่งผลให้สถานที่และความสะดวกในการดูแลรักษาท าความสะอาดรถนั้นลดน้อยลงไป (Bizcom, 2553, 
ย่อหน้าท่ี ) 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนิน การพัฒนาระบบ คาร์แคร์ ออนไลน์ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบ   
 เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่างๆ 
ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวัน เวลาที่นัดหมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถาม
ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระทั่งได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ตามประเดน็
ต่าง ๆ ดังนี ้
 - ปัญหาที่พบ คือ ระบบเก่าเป็นการจดบันทึกใส่สมุดซึงอาจท าให้ข้อมูลตกหล่นสูญหาย 
 - มีความล้าช้าในการสืบค้นหาประวัติรถท่ีเข้ามาใช้บริการ 
 -ไม่มีความเรียบร้อยของข้อมูล หรือ ประวัติการใช้บริการต่าง ๆ  
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ในขั้นตอนนี้จะน าผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของระบบมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพ (Context Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียด
ของระบบโดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของข้อมูล หลังจากนั้นท าการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยการ
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ใช้ภาษาPHP   และใช้ฐานข้อมูล MySQL 
 3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบธุรกิจ คาร์แคร์ ออนไลน์ 
 ในขั้นตอนนี้จะท าหลังจากมีการพัฒนาระบบธุรกิจ คาร์แคร์ ออนไลน์ และมีการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว    
และท าการส ารวจความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม กับกลุ่มประชากรที่เป็นลูกค้าที่ใช้งานระบบ จ านวน 35 คน 
หลังจากนั้นวิเคราะห์ผล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลความพึงพอใจท่ีได้ โดยใช้มาตราวัด
แบบประมาณค่าและมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจ มีรายละเอียด ดังน้ี 

คะแนนเฉลีย่  4.21 - 5.00  แสดงถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่  3.41 - 4.20  แสดงถึงความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.61 - 3.40  แสดงถึงความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.81 - 2.60  แสดงถึงความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.80  แสดงถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเนินการพัฒนาระบบ คาร์แคร์ ออนไลน์ โดยการน าวงจรการพัฒนา วงจรการพัฒนาระบบ     

(System Development Lift Cycle-SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา
จนกระทั่งพัฒนาโปรแกรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้ันตอน ดังนี้  
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการระบบ จากการตอบเเบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส มีปัญหาดังนี้ 

- เอกสารยังคงใช้เป็นวิธีการจดบันทึกท าให้บางครั้งมีความตกหล่นของข้อมูล มีความผิดพลาดเยอะ 
- การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ใบเสร็จ ยากต่อการจัดเก็บ 
- รายงานต่าง ๆ สรุปยอดในเเต่ละเดือนต้องเปิดหา หากสูญหายก็ล าบากต่อการคิดยอดในเเต่ละเดือน

ความต้องการระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
- ส่วนที่ 1 จัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขค้นหา โดยมีขอบเขตระบบ ได้แก่ การจัดการ

ข้อมูลลูกค้าข้อมูลรถ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลสถานะการเงิน ข้อมูลสถานะรถ ข้อมูลสถานะการจอง ข้อมูลช่วงเวลา 
ข้อมูลการบริการ ข้อมูลอุปกรณ์และวัสดุการล้างรถ  

- ส่วนท่ี 2 ส่วนสรุปรายงาน ได้แก่  
-รายงานสรุปการล้างรถประจ าวัน/เดือน/ปี/ช่วงเวลา 
-รายงานสรุปข้อมูลวัสดุการล้างรถ คงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
-รายงานสรุปรายได้ประจ าวัน/เดือน/ปี/ช่วงเวลา 
-รายงานสรุปรายได้แยกตามประเภทบริการประจ าวัน/เดือน/ปี/ช่วงเวลา 

2. การวิเคราะห ์
 การวิเคราะห์ จะต้องรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirements) ต่างๆ มาให้มากที่สุด ซึ่งการสืบค้น
ความต้องการของผู้ใช้สามารถด าเนินการได้จากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และการ
สังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมการท างานจริง เมื่อได้น าความต้องการมาผ่านการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อก าหนดที่
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ชัดเจนแล้ว สรุปขั้นตอนระบบ คาร์แคร์ ออนไลน์ จากผู้มาใช้บริการ 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบการจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน ์

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเช่ือมข้อมูลของการจอง ของระบบการจัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน์ 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
738 

 
 

3. การออกแบบ 
 การออกแบบโปรแกรมพัฒนา ระบบ คาร์แคร์ ออนไลน์ การที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาออก
โปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจออินพุตข้อมูลการออกแบบผังงานระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบโปรแกรม  

 
ภาพที่ 3 หน้าแรกของการ สมคัร/login  ของระบบ 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพหน้าการสมัครสมาชิก  ของระบบ จัดการธุรกิจคาร์แคร์ ออนไลน ์
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. 
ภาพที่ 5 ภาพหน้าการ login เข้าสู่ระบบ  

 

 
ภาพที่ 6 ภาพหน้าการให้บริการตา่ง ๆ ของระบบ จัดการธุรกจิคารแ์คร์ ออนไลน ์

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทีม่าใช้บริการคาร์แคร์ จ านวน 35 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบคาร์แคร์ ออนไลน์ โดยกลุ่มลูกคา้ จ านวน 35 คน สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
740 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการใช้งานระบบ 

ค าถาม 
ผลการประเมิน 

X̅ S.D. แปลค่า 
1. ด้านเนื้อหา    
          1.1 ข้อมูลมีความทันสมัย 4.48 0.59 มากที่สุด 
          1.2 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.08 0.4 มาก 
          1.3 การจัดล าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 4.32 0.63 มากที่สุด 

  1.4 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.12 0.67 มาก 
  1.5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.32 0.69 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.26 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์    

2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 4.6 0.5 มากที่สุด 
2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.2 0.5 มาก 
2.3 รูปแบบ,ขนาด และสีของตัวอักษร มีความสวยงาม 4.08 0.70 มาก 
2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย 4.32 0.69 มากที่สุด 
2.5 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้ 4.24 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.29 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้    

3.1 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.2 0.58 มาก 
3.2 ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ 4.08 0.70 มาก 
3.3 ระบบมีคุณภาพและเสถียรภาพต่อการใช้งาน 4.4 0.5 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.23 0.59 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29  อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากการที่ได้ศึกษาปัญหาการใช้งานของลูกค้าและการให้บริการ การพัฒนาระบบจัดการธุรกิจคาร์แคร์ 
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน บุญไพศาล เซอร์วิส จังหวัดพังงา การบริหารจัดการเก็บข้อมูลภายในร้านคาร์แคร์ มีความ
ยาก และ สับสนต่อการดึงข้อมูลมาดู ยากต่อการดูย้อนหลังของแต่ละเดือนที่ลูกค้ามาใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29  อยู่ในระดับ
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นายภาคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ศึกษาิจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร มาจากผู้ประกอบการของคาร์แคร์เลือกท าเลที่ตั้งในการเปิดบริการ มีความสะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการของลูกค้า ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ มีพนักงานที่ให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ได้วาง
ไว้ ปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว ท าให้ลูกค้าไม่ต้องรอใช้บริการนานเกินไป 
ผลจากการศึกษาปัจจัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ระบบจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 

The Development of Mobile Application for Barber Shop Reservation System 

จีราณุ  ศรีมารินทร์*1, ณัฐชยา  อารีทาน1 , ซอลีฮีน  สองเมือง1, ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ2 

Jeeranu  Srimarin*1,  Natchaya  Areetan1, Sorleeheen  Songmuan1 , Doungrat Koikitchasoen2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการจองคิว จัดการ ค้นหา ออกรายงาน และ

ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็น ไอออนิค เฟลมเวิร์ค และ 

เชื่อมต่อฐานข้อมูล พีเอชพีมายด์เอสคิวเอล โดยผ่าน โพไวเดอร์ เจสันโพสต์ กลุ่มตัวอย่างคือร้านตัดผมในย่านสาม

กอง จ านวน 8 ร้านและลูกค้าที่เข้าใช้บริการ จ านวน 22 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น

ของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยที่ 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตฐานอยู่ที่ 0.52 ด้านการน าไปใช้งานจริง อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยที่ 4.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตฐานอยู่ที่ 0.27 และด้านความแม่นย าของระบบ อยู่ในระดับความพึงมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยที่ 4.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตฐานอยู่ที่ 0.45 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ที่ 4.75 แสดงให้เห็นว่า ระบบ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้  

ค าส าคัญ: ร้านตัดผม, โมบายแอปพลิเคชัน , ฐานข้อมูล 
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ABSTRACT 

  The objective of the study was to search management, Report and evaluate the 

satisfaction of using the system. A sample was selected from a barber shop in Samkong area. The 

Developer therefore developed a barber shop management system.  To help facilitate both the 

barber shop and customers who use the service And help to allocate time.  Development tools 

uses Ionic Framwork and The database that uses phpmysql, Which is connected to the provider 

past jsonpost. The findings indicated that the opinions of system users are satisfied with the design 

and formatting was statistically significant at 4 . 5 9  level, In the real application was statistically 

significant at 4.76 level and Precision of system was statistically significant at 4.91 level. Show that 

the system can meet the needs of users. 

Keywords: Barber shop, Mobile application, Database 

บทน า 

 ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์น าทางผ่านดาวเทียม และเครื่องอ่านหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวันเพื่อสนองตอบความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ทุกที่ทุกเวลาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงไร้สาย ท าให้นักพัฒนาโปรแกรมได้คิดค้นโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งาน  

 ธุรกิจร้านตัดผมชายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากแฟช่ันการแต่งตัวและทรงผม 

เข้ามามีอิทธิพลกับผู้คนมากขึ้น ท าให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจร้านตัดผมชายกันมากขึ้นและลูกค้าย่อมต้องการ

ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และด้วยการด าเนินชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคการท างานแข่งกับเวลา

ท าให้มีเวลาลดน้อยลง ทุกนาทีจึงมีความส าคัญ ท าให้ผู้พัฒนาคิดหาวิธีท่ีจะตอบสนองความต้องการที่ให้บริการความ

สะดวก ตรวจสอบสถานะร้านตัดผมแต่ละร้าน ลดระยะเวลาในการรอคิว และน าเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มี

โทรศัพท์และใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ท าให้ตลาดผู้บริโภคมากข้ึน และประหยัดเวลา แนวความคิดนี้เอง

ท าให้เจ้าของธุรกิจร้านตัดผมและลูกค้า หันมาใช้บริการแอปพลิเคชั่นร้านตัดผมชายออนไลน์(ย่านสามกอง)มากข้ึน  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองคิว และน าเส้นทางไป

ร้านตัดผมในย่านสามกอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวก ในการใช้บริการระบบร้านตัดผมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ทั้ง

เจ้าของร้านและลูกค้า 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย   

 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ในเขตพื้นท่ีสามกอง 

 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจของระบบจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

ในการท างาน ดังนี ้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน (MOBILE APPLICATION)   

Sukanya.d. (2561) ได้แบ่งประเภทของโมบายแอปพลิเคชันนั้นแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 เนทีพ แอปพลิเคชัน (Native Application) แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาด้วยไลบรารี่  

(Library) หรือเอสดีเค (SDK) เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติบน

อุปกรณ์โมบาย โดยเฉพาะแอนดรอยด์ (Android) ใช้ Android SDK, IOS ใช้ Objective c, Windows Phone ใช้ 

C# เป็นต้น 

1.2 ไฮบริด แอปพลิเคชัน (Hybrid Application) พัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้

สามารถรันบนทุกระบบปฏิบัติการได้ โดยใช้ Framework เข้าช่วย เพ่ือให้สามารถท างานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 

1.3 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราว์เซอร์

ส าหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล

ของสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น และผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต

และอินทราเน็ตในความเร็วต ่าได้อีกด้วย 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไอออนิคเฟรมเวิร์ค (Ionic Framework)  

ไอออนิคเฟรมเวิร์ค คือ เครื่องมือในการสร้างเอชทีเอ็มแอล (HTML) , ซีเอสเอส (CSS) และจาวาสคริปต์ 

(JavaScript) เพื่อใช้ในการสร้างโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย สามารถใช้งานได้บน

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS), แอนดรอย์ (Android) และวินโดว์ (Windows) ซึ่งก็จะใช้งานร่วมกับเฟรมเวิร์ค 

(Framework) ตัวอื่น ๆ ได้  เ ช่น แองกูล่า  (Angular) และอาปาเช่ คอโดวา (Apache Cordova) เป็นต้น 

(N.Khodom, 2018) 
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3. การน าทางผ่านกูเกิล แมพ (Google Maps) 

Google Maps คือ บริการของ Googleที่ให้บริการ เทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย 

และ ให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ท่ีตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อและเส้นทางการขับขี่ เป็นแผนที่และ

ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครองคลุมพื้นผิวโลกในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม (จารุพร สุวรรณรัตน์, 

2558) 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ศิวพร เพชรวิลัย และคณะ (2561) ท าวิจัยเรื่อง ระบบการจองคิวและจัดการร้านท าผมออนไลน์แฮร์ทู

สไตล์ ซึ่งด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการตัดผม ออกแบบทรงผม ท าสีอบไอน้ า มีผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและผลิตภัณฑ์จัด

แต่งทรงผมจ าหน่ายภายในร้านมีช่างท าผม ช่างสระช่างไดร์และช่างเทคนิคเกี่ยวกับผมจ านวนมากในบางครั้งมีการ

โทรมาจองคิวท าผมกับทางร้าน ซึ่งเดิมเป็นการจดกระดาษท าให้เกิดความผิดพลาดในการจองคิวการซ้ าซ้อนของการ

จดบันทึกการจัดคิวซ้ ากันหรือลูกค้ามาไม่ตรงตามนัด ส่งผลให้ลูกค้าเกิดปัญหาไม่พอใจขาดความสะดวกและสูญเสีย 

รายได้ส่งผลกระทบต่อการบริการของร้าน จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบการจัดการร้านท าผมออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ช่วยลดขั้นตอน

การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน มีการจัดท าระบบจองคิว มีการออกรายงานที่ถูกต้อง ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษาพีเฮชพีบน

ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลรวมถึงการน าทฤษฎี เฟิร์สอิน เฟิร์สเอ้าFirst In First Out (FIFO) มาจัดการในเรื่อง

การจัดการคิวลูกค้าท่ีใช้บริการในการจองคิวท าผม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าและ

เพื่อลดข้อผิดพลาดของทางร้านในการจองคิวของลูกค้าและการจัดการกับพนักงาน กลุ่มผู้ใช้ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้

เป็นลูกค้า, เจ้าของร้าน, พนักงานในร้าน เมื่อน าไปใช้ สรุปได้ว่าระบบช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

จองคิวได้อย่างถูกต้อง สามารถท างานตามฟังก์ช่ันต่างๆไดอย่างสมบูรณ์ช่วยให้การท างาน สะดวกขึ้น ลดข้อผิดพลาด 

และตรงไปตามความต้องการของผู้ใช้ 

 บวรพจน์ จินดาช่ืน พันธนู พลอยขาว และเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์. (2557). ท าวิจัยเรื่อง ระบบธุรกิจ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยผู้ใช้บริการส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของช่อง

ทางการเข้าใช้บริการสนามฟุตบอล ได้แก่การจองสนามฟุตบอล และการช าระเงินค่าบริการสนามฟุตบอลเนื่องจากผู้

ประกอบกิจการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมีการวางแผนการบริหารจัดการภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างไม่เป็น

ระบบ ทางผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นโดย

พัฒนาระบบในรูปแบบเว็ปแอพพลิเคชัน มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้า

เทียมอย่างมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจองสนาม การจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการสนาม

ฟุตบอล โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และผู้ดูแลระบบ
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และผู้ประกอบกิจการจากการทดสอบ ระบบสามารถใช้งานได้ทุกระบบย่อย มีการท างานอย่างถู กต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบจองคิวร้านตัดผมชายโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าของร้านตัดผม และลูกค้า 

จ านวน 30 คน ซึ่งในการสัมภาษณ์จะมีประเด็นต่างๆดังนี้ 

 - ปัญหาที่พบในปัจจุบันของการจัดการร้านตัดผมชาย 

 - ขั้นตอนการด าเนินงานของร้านตัดผมชายมีอะไรบ้าง 

 - ความต้องการระบบการจองคิวร้านตัดผมชายในส่วนของ ข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินการจัดการร้านตัด

ผมมีอะไรบ้าง และรายงานที่จ าเป็นในการด าเนินงานจัดการร้านตัดผมชายคือรายงานใดและมีรายละเอียดอย่างไร 

 ซึ่งเมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสรุปผลปัญหาและความ

ต้องการ เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองคิวร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง) 

 ในขั้นตอนนี้จะน าผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของระบบมาใช้ในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram) และสร้าง ER Diagram ซึ่งเป็น

แผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของข้อมูล หลังจากนั้นท าการพัฒนา

ระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยการใช้ภาษา PHP และในส่วน Database ที่ใช้คือ phpmysql โดยมีตัวกลางเช่ือมต่อเป็น 

Provider ผ่าน Jsonpost  

 3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจองคิวร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง) 

 ในขั้นตอนนี้จะท าหลังจากที่มีการพัฒนาระบบการจองคิวร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง)

และมีการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่างได้ใช้ระบบ 15 วัน แล้วท าการส ารวจความพึง

พอใจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้แก่ เจ้าของร้านตัดผมและลูกค้า หลังจากนั้นวิเคราะห์

ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลความพึงพอใจท่ีได้ 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจองคิวร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง) ตาม

ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ตามล าดับ ซึ่งสามารถน าเสนอ ผลการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
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  ขั้นตอนท่ี 1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองคิวร้านตัดผมชาย จากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การจองคิวร้านตัดผมชาย มีปัญหาดังนี้ 

  - การบริหารจัดการข้อมูลในการเก็บข้อมูลการจองคิว ยากต่อการจดบันทึก และจัดเก็บ ข้อมูลบางอย่าง

เกิดการสูญหาย ไม่มีความเป็นระบบงาน และพบปัญหาล่าช้าในการสืบค้นข้อมูลเป็นท่ียากล าบาก  

 - มีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองคิว ทั้งในด้านจ านวนผู้เข้าใช้บริการ เวลาในการขอ

ใช้บริการ 

  - รายงานท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของระบบการจองคิวร้านตัดผมชาย ได้แก่ รายงานสถิติการใช้บริการ

แต่ละร้าน รายงานจ านวนร้านตัดผมที่เป็นสมาชิก รายงานสถานะการจองแต่ละร้าน  

 ทั้งนี้มีความต้องการระบบจองคิวร้านตัดผม จ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ  

 - ส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา โดยมีขอบเขต ระบบ ได้แก่ การ

จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ การจัดการข้อมูลร้านตัดผมแต่ละร้าน การจัดการข้อมูลการจองคิว และ การตอบรับ/ยกเลิก

การจองคิว  การจองพนักงาน 

  - ส่วนการน าทางโดยจะใช้ Google map 

 ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการจองคิวร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป(ย่าน

สามกอง) เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ น ามาท าการ ออกแบบระบบ และ

พัฒนาระบบ ดังนี ้
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ร้านตัดผม

ระบบจัดการร้านตัดผมชายผ่านโมบายแอป
(ย่านสามกอง)

ลูกค้า

Admin

0

ข้อมูลการจอง

username
password

รายงานสถิติการใช้บริการแต่ละร้าน  

รายงานจ านวนร ้านตัดผมที่เป็นสมาชิก

รายงานสถานะการจองแต่ละร้าน 

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการจอง

ข้อมูลร้าน

username

password

ใบจองคิว

ข้อมูลพนักงาน

รายงานจ านวนร้านที่เป็นสมาชิก

ข้อมูล ADMIN

ข้อมูลอนุมัติค าขอ Usename ,Password

ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลสถานะพนักงาน

ข้อมูลสถานะการจอง

ข้อมูลร้านตัดผม
ข้อมูลสถานะร ้าน

ข้อมูลสถานะพนักงาน

ผลการตอบรับคิว

ข้อมูลลูกค้า

รายงานสถานะการจองแต่ละร้าน

รายงานสถิติที่ใช้บริการแต่ละร ้าน

 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของ (Context Diagram) ระบบจองคิวร้านตดัผม 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ ER-Driagram  ของระบบการจองคิวร้านตดัผม 

พัฒนาโปรแกรม (Development) 

 

ภาพที่ 3 ภาพหน้าจอหลัก หน้าเขา้สู่ระบบของระบบการจองคิวร้านตัดผม 

                                        

ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอ หน้าเข้าสูร่ะบบของลูกค้าและร้านตัดผมของระบบการจองคิวร้านตดัผม 
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ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอรายละเอียดการจองของลูกค้าของระบบการจองคิวร้านตัดผม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพหน้าจอการจดัการคิวของร้านตัดผมของระบบการจองคิวร้านตัดผม 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจองคิวร้านตดัผมผ่านโมบายแอพ โดยมีกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 30 

คน ได้แก่ เจ้าของร้านตัดผมและลกูค้าสามารถสรุปผลดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินการใช้งานระบบ 

ค าถาม 
ผลการประเมิน 

x̄ S.D. แปลค่า 

1. ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ    
1.1. Application มีความน่าสนใจ 4.43 0.50 มากที่สุด 
1.2 การจัดรูปแบบของ App ง่ายต่อการใช้งาน 4.70 0.46 มากที่สุด 
1.3 เนื้อหา ตัวอักษร อ่านได้ง่าย 4.73 0.45 มากที่สุด 
1.4 สีสันของ App มีความเหมาะสม 4.50 0.68 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.52 มากที่สุด 
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ค าถาม 
ผลการประเมิน 

x̄ S.D. แปลค่า 

2. ด้านความแม่นย าของระบบ    
2.1 ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ 4.93 0.25 มากที่สุด 
2.2 ระบบสามารถจัดการจองคิวได้อย่างถูกต้อง 4.90 0.30 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.91 0.27 มากที่สุด 
3. ด้านการน าไปใช้งาน    

3.1 ความเร็วในการเข้าถึง Application 4.67 0.55 มากที่สุด 
3.2 ความง่ายต่อการใช้งาน 4.77 0.50 มากที่สุด 
3.3 ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน App 4.90 0.30 มากที่สุด 
3.4 ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้จริง 

4.73 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.76 0.45 มากที่สุด 

ผลการประเมินข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและ

จัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.59 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความแม่นย าของระบบ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.91 อยู่

ในระดับความพึงมากที่สุด และด้านการน าไปใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.76 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง) สามารถสรุปและ

อภิปรายดังนี้   

 ระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง)  มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น การน า

สารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การคิว การท างานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีความเป็นระบบใน

การจัดเก็บ แก้ไข ลบ และ ค้นหา และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ จัดการคิว สามารถท าการจองคิวได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัยไม่มีการสูญหาย ซึ่งระบบงานที่พัฒนาออกมานั้น มีการจัดการท างาน

ดังต่อไปนี้  

 1 ผู้ใช้ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลร้านตัดผม ข้อมูลการจอง และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวม

ไปท้ังสามารถแสดง รายงานได้อย่างรวดเร็ว  

 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป กรณีศึกษา : เขตพื้นที่

สามกอง พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในเรื่อง ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ระบบ
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สามารถจัดการจองคิวได้อย่างถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน App  ความง่ายต่อการใช้งานเนื้อหา 

ตัวอักษร อ่านได้ง่าย ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง ตามล าดับ 

อภิปรายผล  

 ระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง)  ผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

โดยกระบวนการสร้างแบบสอบถามได้มาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบได้พัฒนาขึ้นสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและระบบฐานข้อมูล

ฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวพร เพชรวิลัยและนันทนา ศรีพรมทอง (2561) ได้

ท าโครงการเรื่อง ระบบการจองคิวและจัดการร้านท าผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์ วัตถุประสงค์ของระบบจองคิวร้านตัด

ผมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีต้องการจะจองคิวร้านตัดผม และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแล

ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จดบันทึก การจองมาท าการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แทน รวมถึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรพจน์ จินดาช่ืน พันธนู พลอยขาว และเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ (2557) ได้ท า

โครงการเรื่องธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

โดยพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการสนามฟุตบอล

หญ้าเทียมอย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจองสนาม การจัดการผู้ใช้ระบบการจัดการ คลังสินค้า และการจัดการ

สนามฟุตบอล มีการท างานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับงานวิจัยเจนจิรา แจ่มศิร และคัชริ

นทร์ ทองฟัก (2561) ได้ท าโครงการเรื่อง การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก ที่สามารถค้นหาฐานข้อมูลเพิ่มและลบ ข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่าย 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ระบบการจองคิวร้านตัดผมผ่านโมบายแอป(ย่านสามกอง) ที่พัฒนาขึ้นนั้นยังไม่สามารถช าระเงินผ่าน

ระบบได้ ควรมีการช าระเงินผ่านระบบได้ 

 2. ควรมีการติดตามการจองผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ร่วมด้วย เมื่อมีการจอง การอนุมัติการจอง และ

เตือนผู้จองห้องประชุมเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จอง 

 3. ควรมีการให้คะแนนร้าน และ ช่างตัดผม 

 4. ควรมีฟังก์ช่ันอย่างอ่ืนเพิ่มนอกจากการจองเช่น การยืดผม ตัดขนจมูก โกนหนวด  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใน
ระบบงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญในการน าระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังจ านวน 63 คน เครื่องมือการวิจัยใช้ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญ
ที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่มีความต้องการระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในระบบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ระบบงานทะเบียน ระบบงานวัดผล/ประเมินผล 
ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบงานการเงิน/บัญชี ระบบงานแนะแนว/นโยบายและแผน ระบบงาน
ประกันคุณภาพ ระบบงานพยาบาล ระบบงานบรรณารักษ์/งานวิจัย ระบบงานธนาคารวิทยาลัย ระบบงาน
สิ่งแวดล้อม ระบบงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา และระบบงานหอพักวิทยาลัย และ 2) พบว่าปัจจัยที่ด้านฮาร์ดแวร์ 
ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล/สารสนเทศ ด้านกระบวนการ และด้านระบบเครือข่าย เป็นปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณา
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัย 
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Abstract  
 Cloud Computing user requirement in Institue : Case Study Pakphanang Vocational College. 
The objectives of this study are 1) to study user requirement cloud computing using in work system 
of Pakphanang Vocational College and 2)  to study important factor in the cloud computing 
implementation of Pakphanang Vocational College. This study population are excusive teacher and 
staff  amount 63 peoples. The tool used in this study were cloud computing user requirement and 
study important factor in the cloud computing in Institue assessment. The statistical used are mean 
and standard devision.  The result show that 1)  excusive teacher and staff  are requirement cloud 
computing using in general administration/ information system, registration system, measurement 
system, student loan system, financial/ accounting system, counseling/ policy system, quality 
assurance system, nursing systems, librarian/research systems, school bank system, student affairs 
system, and school dorm system.  2) has important factor in hardware, software, dat/ information, 
procedure and network to considerin cloud computing of Pakphanang Vocational College. 
Keywords: Requirement, Cloud Computing, Pakphanang Vocational College  

 
บทน า 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบาย เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 คืออะไร นโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) เพื่อพัฒนาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ าทางสังคม และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังนี้ 
มิติที่ 1 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) มิติที่ 2 ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-
beings) มิติที่ 3 การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) และมิติที่ 4 การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Wellness) เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคน
ไทยทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนท่ียังต้องการเติมเต็มศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ก าลังประสบกับ
ปัญหาความยากจนอย่างมาก ดังนั้นภารกิจส าคัญคือจะต้องท าให้คนในกลุ่มนี้มี “โอกาสทางสังคม” (Social 
Mobility) โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงให้พวกเขาหลุดพ้นกับดักความยากจน ด้วยการสร้างแต้มต่อและสร้าง
โอกาส พร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพไปท่ีตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน (ไทยคู่ฟ้า วารสารส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2560,  หน้า 4-5)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวได้เป็นไปในทิศทางที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ สังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศส่วนใหญ่ที่จะประสบความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ  มักจะ
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รู้จักวิธีน านวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (รติมา คชนันทน์, 2561, หน้า 1)  ซึ่งรัฐบาล
ไทยได้มีการตอบรับในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นที่การสร้างนวัตกรรมโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อตอบรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยมีการเพิ่มหน่วยงานใหม่เข้าไปคือ ส านักงานเศรษฐกิจดิจิทัล มีนโยบายหลักคือ การสร้าง
บุคลากรคน และการสร้างพื้นที่ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560, หน้า 74) 

คุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาน้ัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นที่ทราบและตระหนักโดยทั่วกันในแวดวงการศึกษา  ไมว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาทุกระดับ ว่าหลักการส าคัญของประกาศกระทรวงนี้ คือ สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภทการศึกษาที่รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  พรอมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (ศักดิ์ กองสุวรรณ, 2562, หน้า 2) 

ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้น ามาใช้กับการบริหารงานภายในสถานศึกษา 
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่ก าลังได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย ลักษณะของ
การท างานเพียงแค่ผู้ใช้บริการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเรียกบริการที่ง่าย (พลเดช พิชญ์ประเสริฐ, 2562 , หน้า 
103) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คลาวน์ (Cloud) มาจากสัญลักษณ์รูปก้อนเมฆที่ใช้
แทนสัญลักษณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการเขียนแผนผังระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุม
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทรัพยากร และผู้ใช้งานจ านวนมาก แลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ ส่วนค าว่าประมวลผลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอมพิวติง (Computing) นั้นก็คือการ
นับ หรือการค านวณ การประมวลผล แต่ในปัจจุบันมักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม (Software) ที่มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อท า
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติเสมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหา ท่ีง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
เมื่อน าค าทั้งสองค ามาใช้ร่วมกันเป็นการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) จึงหมายถึง ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต บนรูปแบบของโครงสร้างการประมวลผลขนาดใหญ่ที่
ท างานร่วมกันผู้ใช้มองเห็นทรัพยากรผ่านทางบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าถึงการประมวลผลและการใช้
ทรัพยากร และร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรการประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2557, หน้า 
150) โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้น มีประเด็นที่ส าคัญอยู่ด้วยกัน 5 ประการ 1) 
On-demand Self-service : ผู้ใช้สามารถร้องขอการใช้บริการการประมวลผล ได้ด้วยตนเองทุกเวลาตามความ
ต้องการโดยอัตโนมัติไม่จ าเป็นต้องได้รับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 2) Broad Network Access or Ubiquitous 
Access : ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ บนเครือข่ายการให้บริการได้อย่างกว้างขวางจากที่ใดก็ได้ ผ่านช่องทางกลไกล
มาตรฐานที่สนับสนุนการใช้งานจากอุปกรณ์หลากหลายแพลตฟอร์ม   3) Resource Pooling : ทรัพยากรการ
ประมวลผลของผู้ให้บริการถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของแหล่งรวมทรัพยากรเพื่อที่จะคอยให้บริการแก่ผู้ใช้งานจ านวน
มากมายในรูปแบบที่เรียกว่า Multi-tenant Model อันประกอบไปด้วยทรัพยากรเชิงกายภาพและทรัพยากรเสมือน
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ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้หรือยกเลิกการใช้งานได้ตามความต้องการ  4) Rapid Elasticity : ผู้ใช้สามารถเลือก
ขยายหรือลดขนาดของการใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและและมีความยืดหยุ่นสูง เสมือนว่าสามารถเลือกใช้
บริการต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ได้ตลอดเวลา 5) Measured Service: การใช้บริการทรัพยากรต่าง ๆ สามารถ
ถูกวัดปริมาณการใช้งาน ติดตามผลควบคุม และรายงานผลให้ทราบได้จากทั้งทางฝั่งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
(เจริญศักดิ์ แซ่จึง, 2562, หน้า 248) 

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในปัจจุบันนั้นมีทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน 
โดยในภาครัฐมีการใช้งานระบบ RMS 2016 ส่วนภาคเอกชนนั้นยังไม่มีระบบสารสนเทศที่เป็นเอกภาพท่ีเหมือนกัน  
ซึ่งในแต่ละสถานศึกษาเอกชนก็จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นของตนเองไว้ส าหรับใช้บริหารงานของวิทยาลัย 
แต่ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้ง 2 ประเภท ยังไม่มีการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยข้อดีของการการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเข้ามาใช้ใน
สถานศึกษานั้น สามารถแลกเปลี่ยน ประมวลผล จัดเก็บ ส ารองข้อมูล โดยที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรให้ผู้ใช้บริการ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้พัฒนาสื่อการสอนไม่จ าเป็นต้องทราบการท างานที่อยู่เบื้องหลัง (สิทธิ
ชัย ลายเสมา, 2561, หน้า 53)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมา
ใช้ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆมาในระบบงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญในการน าระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ คณะผู้บรหิาร ครู และเจ้าหน้าท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาปากพนังจ านวน 63 คน 
เครื่องมือการวิจัยใช้ แบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ มาใช้ในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
2) ก าหนดประเด็นการประเมินความต้องการของและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาของผู้ใช้บริการในการใช้

งานระบบการประมวลแบบกลุ่มเมฆ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
, ความเหมาะสมในการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัย, ปัจจัยส าคัญที่
ควรพิจารณาในการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัย และข้อเสนอแนะ  

3) น าแบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
มาใช้ในสถานศึกษาให้ผู้เช่ียวชาญได้ท าการตรวจสอบ 5 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็น นักวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ป ี

4) ปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม
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เมฆ มาใช้ในสถานศึกษาตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
5) แบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มา

ใช้ในสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 6) ขออนุญาตเก็บข้อมูลและช้ีแจงให้คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7) น าแบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

มาใช้ในสถานศึกษา ให้คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ได้ตอบแบบสอบถาม 
8) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความต้องการและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ มาใช้ในสถานศึกษา มาวิเคราะห์ทางสถิติที่หา ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)   
 9) น าผลที่ไดจ้ากวิเคราะห์มาสรุปและจัดท ารายงานฉบับบรูณ์  

 
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความต้องการระบบและปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
มาใช้ในสถานศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นั้นพบว่าคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีระดับความต้องการใช้งานระบบการประมวลแบบกลุ่มเมฆ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ระดับความต้องการการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในด้านระบบงานของวิทยาลัยดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการโดยรวมแลรายข้อของการน าระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆมาใช้ในระบบงานของวิทยาลัย 

รายการ μ σ ระดับ 

1. ระบบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ 4.57 0.53 มากที่สุด 

2. ระบบงานทะเบียน 4.59 0.50 มากที่สุด 

3. ระบบงานวัดผล/ประเมินผล 4.62 0.49 มากที่สุด 

4. ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.62 0.58 มากที่สุด 

5. ระบบงานการเงิน/บัญชี 4.54 0.62 มากที่สุด 

6. ระบบงานแนะแนว/นโยบายและแผน 4.62 0.55 มากที่สุด 

7. ระบบงานประกันคุณภาพ 4.59 0.53 มากที่สุด 

8. ระบบงานพยาบาล 4.30 0.73 มาก 

9. ระบบงานบรรณารักษ์/งานวิจัย 4.49 0.64 มาก 
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รายการ μ σ ระดับ 

10. ระบบงานธนาคารวิทยาลัย 4.60 0.58 มากที่สุด 

11. ระบบงานสิ่งแวดล้อม 4.51 0.69 มากที่สุด 

12. ระบบงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 4.70 0.46 มากที่สุด 

13. ระบบงานหอพักวิทยาลัย 4.51 0.64 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.58 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในระบบงานของวิทยาลัยอยู่

ในระดับ มากท่ีสุด (μ = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นระบบงานพบว่า ความต้องการระบบงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (μ = 4.70) รองลงมาคือระบบงานวัดผล/ประเมินผลและระบบงานแนะแนว/นโยบายและแผน

มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.62) และระบบงานพยาบาลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (μ = 4.30)  
  
ด้านที่ 2 ปัจจัย ที่ควรน ามาพิจารณาในการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัยดัง

ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการโดยรวมแลรายข้อของปัจจัยที่ควรพิจารณาในการน า
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้วิทยาลัย  

รายการ μ σ ระดับ 

ด้านฮาร์ดแวร ์ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

1. ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4.68 0.50 มากที่สุด 

2. ความจุหน่วยความจ า (Data Storage) 4.67 0.47 มากที่สุด 

3. ขนาดหน่วยความจ าชั่วคราว (RAM) 4.68 0.48 มากที่สุด 

ด้านซอฟต์แวร ์ 4.65 0.50 มากท่ีสุด 

4. ความสะดวกและง่ายในการใช้งาน 4.70 0.49 มากที่สุด 

5. สิทธิ์การใช้งาน 4.63 0.47 มากที่สุด 

6. ระบบรักษาความปลอดภัย 4.63 0.53 มากที่สุด 

ด้านข้อมูล/สารสนเทศ 4.70  0.48 มากท่ีสุด 

7. การจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระเบียบสามารถเรียกใช้งาน

ได้อย่างสะดวก 4.67 0.47 

 

มากที่สุด 

8. สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือทรัพยากรร่วมกันได้ 4.70 0.51 มากทีสุ่ด 
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รายการ μ σ ระดับ 

9.ระบบการรายงานผลและสรุปผลของระบบงานแต่

ละงาน 4.73 0.48 

 

มากที่สุด 

10. ระบบการส ารองข้อมูลอัตโนมัติ 4.69 0.45 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ 4.64 0.50 มากท่ีสุด 

11. สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 4.61 0.48 มากที่สุด 

12. ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในส่วนงานของ

ตนเองได ้ 4.62 0.53 

 

มากที่สุด 

13. สามารถตอบสนองการปฏิบัติ งานได้อย่ าง

ครอบคลุม 4.69 0.48 

 

มากที่สุด 

ด้านระบบเครือข่าย 4.71 0.46 มากท่ีสุด 

14. ความเร็วในการเข้าถึงระบบและทรัพยากรต่างๆ 

4.71 0.46 

 

มากที่สุด 

15. ความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล

สารสนเทศ 4.71 0.46 

 

มากที่สุด 

16. ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้ทุกท่ีทุกเวลาและ

หลากหลายอุปกรณ์ 4.70 0.46 

 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่ควรพิจารณาในการน าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในวิทยาลัย อยู่ใน

ระดับ มากท่ีสุด (μ = 4.68) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านฮาร์ดแวร์มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.68) อยู่ในระดับ มาก

ที่สุด 2) ด้านซอฟต์แวร์มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.65) อยู่ในระดับ มากที่สุด 3) ด้านข้อมูล/สารสนเทศมีค่าเฉลี่ย (μ = 

4.70) อยู่ในระดับ มากที่สุด 4) ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.64) อยู่ในระดับ มากที่สุด และ 5) ด้านระบบ

เครือข่ายมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.71) อยู่ในระดับ มากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยแต่ละข้อพบว่า ปัจจัยด้านความเร็วในการเข้าถึงระบบและทรัพยากรต่างๆและ

ความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (μ = 4.71) รองลงมาคือปัจจัยด้าน

ความสะดวกและง่ายในการใช้งาน  สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือทรัพยากรร่วมกันได้ และผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้

ทุกที่ทุกเวลาและหลากหลายอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย (μ = 4.70) และปัจจัยด้านความสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (μ = 4.61) 
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อภิปรายผล 

 ความต้องการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปากพนัง  นั้นได้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบงานภายในวิทยาลัยที่มีในน าการประมวล
แบบกลุ่มเมฆมาใช้ พบว่าคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ให้ความเหมาะสมในการน าไปใช้กับระบบงานทั้งหมดของ
วิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ควรพิจารณาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ใน
วิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล/สารสนเทศ ด้านกระบวนการ และด้านระบบ
เครือข่าย พบว่าผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยอด
ศักดิ์ รักษาแก้ว (2559)  

การศึกษาความต้องการในการน ามาใช้ในระบบงานต่างๆ ของวิทยาลัยและปัจจัยต่างๆที่ควรน ามา
พิจารณาทั้ง  ท้ัง 2 ด้านอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เพราะว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้นมีประโยชน์ในการให้บริการ
ระบบงานสานเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัยากรร่วมกัน 
การประมวลผลข้อมูลร่วมกัน การเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และมีระบบการส ารองข้อมูล
อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ และระบบยังสามารถรายงานผลการใช้งาน
ให้ผู้บริหารทราบได้โดยอัติโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สิทธิชัย ลายเสมา (2561) และเจริญศักดิ์ แซ่จึง (2562) 
ด้วยประโยชน์ที่กล่าวมานั้นจึงท าให้ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่มีความต้องการเกี่ยวกับการน าระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในสถานศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้สามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอรายงานให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับสูง เพื่อพิจารณาการน าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ในระบบงานของวิทยาลัย และ
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดท าระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

System Rain Measurement using internet of things  

Case study : Phuket Rajabhat University 

เทพทอง แซ่หงอ1*, อภิสิทธิ์ ชมสุข2 

Theptong Saengor1*, Apisit Chomsuk2 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีอาคารเรียนจ านวนมาก ซึ่งมีอาคารเรียนจ านวนหนึ่งที่สร้างบริเวณริมคลอง ซึ่ง

หากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน น้ าในคลองอาจจะมีจ านวนมากอาจท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นในอาคารเรียน ท าให้

เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง  กรณีศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยระบบตรวจวัด

ปริมาณน้ าฝนจะมีบอร์ดไมโครโทรเลอร์ (Arduino) เขียนชุดค าสั่งให้กับตัวอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน (MS-WH-SP-

RG) ส่งข้อมูลปริมาณน้ าฝนผ่านอุปกรณ์ NB-Shield และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายไฟกับให้ตัวอุปกรณ์ จาก

ผลการทดลองพบว่า อุปกรณ์ NB-Shield สามารถส่งข้อมูลปริมาณน้ าฝนขึ้นไปยังเว็บไซต์ Magellan แสดงค่า

ปริมาณน้ าฝนผ่าน Dashboard (Dweet) เป็นช่วงระยะเวลา เพื่อช่วยเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยขึ้น ผลจากการพัฒนา

ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนสามารถใช้ได้จริงสามารถเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝนได้ และ น าเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

ค าส าคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง,อุทกภัย,ปริมาณน้ าฝน 
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Abstract 
Phuket Rajabhat University has many educational buildings. Which there are a number of 

school buildings constructed around the canal Which if heavy rain continues for a long time There 
may be a lot of water in the canal, which may cause overflowing water in the school building. 
Causing damage to the property of Phuket Rajabhat University.  From the above problem, the 
researcher aims to develop the rain measuring system using internet of things Case study:  Phuket 
Rajabhat University Can analyzing the amount of rainfall to prevent flooding that may occur in 
Phuket Rajabhat University The rain measuring system will have a microcontroller board (Arduino) 
to write a set of instructions to the rain measuring device.  (MS-WH-SP-RG)  transmits rainfall data 
through the NB- Shield device and uses solar energy to power the device.  The results show that 
the NB- Shield device can send rainfall data to the Magellan website, showing the rainfall value 
through the Dashboard (Dweet)  for a period of time.  To help keep an eye on flooding The result 
of the development of the rain measuring system is practical, able to collect rainfall data and 
present the data correctly. 

Keywords: internet of things,flooding,rainfall 
 

บทน า 
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากกับชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะท าอะไร ที่ไหน กับใคร 

ล้วนต้องมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปเป็นอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ( Internet of 

Things) หรือ IoT การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 

โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ  เป็น

ต้น และได้มีการขยายขอบเขตการใช้อินเทอร์เน็ตกับงานด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม (ดวงพร เจียมอัมพร , 

2561)  ซึ่งแนวคิดของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Thailland 4.0) ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ไปสู่การขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยี 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังหลายจุดเกิดจากการระบายน้ า

ไม่ทันประสบปัญหาฝนท้ิงช่วงมานาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สิ้นเสียหายและขาดแคลนน ากิน

น้ าใช้ ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาพบว่ามีบางส่วนเท่านั้นที่ไหลลงอ่างเก็บ แต่น้ าส่วนใหญ่กลับพบว่าไหลลงทะเล จาก

ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาพบว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาภัยในพ้ืนได้  
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จากการลงส ารวจบริเวณตึกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ติดกับริมคลองเมื่อมีมรสุมหรือมีฝนตกหนัก

เป็นเวลาต่อเนื่องท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นในบริเวณริมคลองท าให้อาคารเรียนที่ติดกับริมคลอง เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและทรัพย์สินของนักศึกษาที่อยู่ใกล้กับอาคารบริเวณริมคลอง เมื่อมีการเกิด

ความเสียหายผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อช่วย

เฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเว็บเบราว์เซอร์ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและทรัพย์สินของนักศึกษาให้น้อยที่สุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยส าหรับการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

1) ก าหนดเป้าหมายของงานจากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยท า

การลงพื้นท่ีส ารวจสภาพอากาศและปริมาณของน้ าฝนปัญหาที่พบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในช่วงที่มีมรสุมหรือฤดู

ฝนท่ีมีปริมาณน้ าฝนมาก ภายในบริเวณตึกท่ีติดคลองระบายน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทันส่งผลให้เกิดปัญหาอทุกภยั

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ระบบพลังงานโซลาร์

เซลล์ และ ใช้เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ าฝนแบบคานกระดกเพราะเซ็นเซอร์นี้มีต้นทุนต่ าและเช่ือถือได้มาก และรองรับ

น้ าฝนได้ไม่จ ากัด เพื่อน ามาเตรียมรับมือกับอุทกภัยได้ทันท่วงที โดยแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์Magellan สามารถ

น าข้อมูลจาก Magellan ขึ้น Dweet เพื่อให้สามารถน าข้อมูลปริมาณน้ าฝนขึ้นฐานข้อมูลและใช้เวลาในการเก็บ

ข้อมูลเมื่อมีสถานะการเกิดอุทกภัยสามารถบันทึกข้อมูลของปริมาณน้ าฝนที่ท าให้เกิดน้ าเอ่อล้น ณ บริเวณริมคลอง

เพื่อให้ทราบปริมาณน้ าฝนที่ถูกต้องในการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยได้ 100% 
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ปริมาณน้ าฝน หมายถึง ระดับความลึกของน้ าฝนในภาชนะที่รองรับน้ าฝนทั้งนี้ภาชนะที่รองรับน้ าฝน

จะต้องตั้งอยู่ในแนวระดับ และวัดในช่วงเวลาที่ก าหนด หน่วยที่ใช้วัดปริมาณน้ าฝนนิยมใช้ในหน่วยของมิลลิเมตร 

(Ponpe, 2558) 

2) ศึกษาการวัดปริมาณน้ าฝน  

 

ภาพที่ 2 ต้นแบบอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน 
ภาพที่2 ใช้หลักการวัดจ านวนน้ าฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยให้น้ าฝนตกลงในภาชนะ มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 55 ตารางเซนติเมตร น้ าฝนจะตกผ่านอุปกรณ์  

ดังนั้นหากการสะสมของน้ าฝนอยู่ที่ 9 มิลลิเมตร หมายถึง 9 มิลลิเมตร / 55 เซนติเมตร = 0.16363... 

เซนติเมตร = 1.6363... มิลลิเมตร = 0.394 น้ิว ในมาตรวัดปริมาณน้ าฝนท าการกระดก 4 ครั้งส าหรับ 9 มิลลิเมตร 

(หรือ 0.394 นิ้วของน้ าฝน) (9/4) มล. = 2.25 มิลลิเมตร (หรือก็คือ 0.0161059413027953..นิ้ว)  

ดังนั้นการกระดก 1 ครั้ง เท่ากับ 0.0161 นิ้ว = มิลลิเมตร 0.4089400 มิลลิเมตร (จะได้ 0.408 จาก

มุมมองของบอร์ดไมโครโทรเลอร์ Arduino (Abhijit Borah, 2560) 

ในการรายงานปริมาณน้ าฝนนั้น จะรายงานว่าฝนตกเล็กน้อย ฝนตกปานกลาง ฝนตกหนัก ฝนตกหนักมาก 

แต่การตั้งเกณฑ์สากลไม่อาจท าได้ เพราะสภาพของฝนในแต่ละประเทศปริมาณไม่เหมือนกัน เฉพาะประเทศใช้

รายงานเป็นจ านวนมิลลิเมตร (มม.) ต่อ 24 ช่ัวโมง โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการรายงานดังนี้(bananabrn,2560) 

ปริมาณฝนต่อ 24 ช่ัวโมง 

เกณฑ์ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝน 

0.1 มม. – 10.0 มม. ฝนตกเล็กน้อย 

10.1 มม. – 35.0 มม. ฝนตกปานกลาง 

35.1 มม. – 90.0 มม. ฝนตกหนัก 

90.1 มม. ขึ้นไป ฝนตกหนักมาก 
ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าฝนที่วัดได้ ประเทศไทยใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร 
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ภาพที่3 ตารางปริมาณน้ าฝนท่ีวัดได้ของประเทศไทย 

3) การสร้างอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝนและออกแบบระบบปริมาณน้ าฝน 

1. เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ าฝนแบบคานกระดก (MS-WH-SP-RG) 

 

ภาพที่ 4 เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ าฝนแบบคานกระดก (MS-WH-SP-RG) 

จากภาพ4  หลักการท างานของเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนแบบกระดกจะใช้ภาชนะทรงสามเหลี่ยม 2 ช้ินท าหน้าที่รับ

ปริมาณน้ าฝนจากกรวย โดยจะเปลี่ยนกันรับทีละด้าน ณ เวลาหนึ่งจะมีภาชนะด้านเดียวท่ีหันเข้ารับน้ าฝนท่ีไหลมา

จากรวย (อภิศักดิ์ และ พิทักษ์, ม.ป.ป.) 

2. แบตเตอร์รี่ LG 18650 ME1 ความจุสูงสุด 2100.00 mAh 4.2A, 3.75V  

 

ภาพที่ 5 ถ่านชาร์จ Lithium Ion 

ภาพที่5 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

จ าเป็นต้องอาศัยแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีดี เช่น แบตเตอรี่ (ดร.นงลักษณ์, 2553) 

3. Solar cell 10 x 7 cm เป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดมินิแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟฟ้า 5 โวลต์ 

 
ภาพที่ 6 Solar cell 10 x 7 cm 

ภาพที่6 เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar cell เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างจากสารกึ่งตัวน า ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

(Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (คนบัลดาลไฟ, 2562) 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
768 

 
 

4. โมดลู MH-CD 42 หน้าท่ีเป็นตัวกลางจากท่ีชาร์จไฟ 

 
ภาพที่ 7 MH-CD 42 

ภาพที่7 อุปกรณ์ชาร์จ 3.7v เล็กน้อย, 4.2v สูงสุด, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอินพุตการชาร์จ 5v, 2.1A 

charing สูงสุดในปัจจุบันการป้องกันแบตเตอรี่ส าหรับกระแสเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกินและอุณหภูมิสูงเกินไป (ส าหรับ 

IC ที่ชาร์จอย่างน้อย, ไม่มีข้อก าหนดส าหรับเทอร์มิสเตอร์เพื่อรับรู้อุณหภูมิของแพ็ค) เอาต์พุต 5v สูงสุด 2.1A (eas, 

2019) 

5. บอร์ดไมโครโทรเลอร์ Arduino Uno R3  

 

ภาพที่ 8 Arduino Uno R3 

ภาพท่ี8 บอร์ด Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ต้องใช้ภาษา Arduino ซึ่งมีค าสั่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อเขียนในรูปแบบ

ภาษา C++ และใช้ซอฟต์แวร์ Arduino IDE เป็นหลักในการประมวลผล (แสงศิริ, 2562) 

6. โมดลู 2A DC-DC Step Up Booster Power (MT3608) เป็นโมดูลแปลงไฟจาก 2v-24v 

กระแส 2A  

 

ภาพที่ 9 DC-DC Step Up Booster Power (MT3608) 
ภาพท่ี 9 วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบเพิ่มระดับแรงดัน( Boost Converter) ท างานร่วมกับวงจร

ทวีแรงดัน(Multiplier Circuit)ท าให้สามารถเพิ่มอัตราขยายแรงดันได้ (นายเฉลิมพล และ นายยุทธนา, 2558) 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
769 

 
 

 

 

7. โมดลู NB - IoT shield บอร์ด NB-Iot-Shield  

 

ภาพที่ 10 NB-IoT-shield 
ภาพที่ 10 โมดูล NB - IoT shield บอร์ด NB-Iot-Shield ใช้สื่อสารส าหรับเครือข่าย NB-IoT ใช้โมดูลรุ่น BC95-B8 

จาก Quectel ซึ่งรองรับการใช้งานในย่านความถี่ 900 MHz ของ True NB-IoT SIM ใช้งานผ่าน USB (itpcc, 

2562) 

 

ภาพที่ 11 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
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จากภาพท่ี 11 ขั้นตอนการเช่ือมต่ออุปกรณ์การตรวจวัดปริมาณน้ าฝน โดยการน าบอร์ดไมโครโทรเลอร์ ( 

Arduino ประกอบกับ NB-Shield ) เข้าด้วยกัน โดยน าไฟมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาเก็บไฟที่แบตเตอร์รี่ ผ่าน

โมดูล MH-CD 42ท าการแปลงไฟจากโมดูล 2A DC-DC Step Up แปลงค่าไฟจากแบตเตอร์รี่ 3.75 V เป็น 7 V – 9 

V เพื่อให้รองรับกับบอร์ดไมโครโทรเลอร์(Arduino) และน า MS-WH-SP-RG อุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน เช่ือมต่อกับ

บอร์ดไมโครโทรเลอร์(Arduino)เพื่อวัดปริมาณน้ าฝน และส่งข้อมูล การกระดก และ ปริมาณน้ าฝน ส่งขึ้นออนไลน์

ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ 

 

ภาพที่ 12 การส่งข้อมูลขึ้นDashBorad 

 จากภาพที่ 12 บอร์ดไมโครโทรเลอร์(Arduino)ระบบรับค่าจากเซ็นเซอร์การวัดค่าปริมาณน้ าฝนที่ตกลงใน

ภาชนะ (MS-WH-SP-RG ) ส่งค่าจ านวนการกระดก และ ปริมาณน้ าฝนขึ้นไปยังหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Magellan ผ่าน

NB-Shield ให้แสดงค่าปริมาณน้ าฝนเป็นช่วงระยะในการท างาน ทุกๆ 10นาที สามารถเก็บค่าปริมาณน้ าฝนได้

ถูกต้องและสามารถดึงข้อมูลเข้าไปยังฐานข้อมูลท าให้สามารถเก็บข้อมูลการเกิดอุทกภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ตได้ถูกต้องและแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยท าให้สามารถรับผลกระทบความเสียหายน้อยที่สุด  
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ภาพที่ 13 แสดงค่าปริมาณน้ าฝน เป็นช่วงระยะที่ส่งขึ้น Magellen 

  

ภาพที่ 14 แสดงค่าการกระดก และ ปริมาณน้ าฝนแบบย้อนหลัง 

จากภาพที่ 13,14 ระบบรับค่าเซ็นเซอร์การวัดค่าปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในภาชนะถูกน ามาประมวลผล

ให้กับโมดูล NB-Shield ส่งค่าปริมาณน้ าฝนไร้สายไปยัง Dashboard เพื่อแสดงค่าปริมาณน้ าฝนบนเว็บไซต์ 

Magellan และ สามารถตรวจปริมาณน้ าฝนย้อนหลังได้ผ่าน History ของ Magellan 

 

ภาพที่ 15 รูปแบบการต่ออุปกรณ์ 
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จากภาพที่15 อุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝนที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยังโมดูล MH-CD 42 ชาร์จเข้า
แบตเตอร์รี่ของตัวอุปกรณ์น าต่อกับโมดูล 2A DC-DC Step Up Booster Power เพื่อปรับพลังงานไฟฟ้าให้เข้ากับ
บอร์ดไมโครโทรเลอร์(Arduino) ถูกน าไปประกอบกับโมดูล NB-Shield เพื่อส่งสัญญาณไร้สายไปยัง MAGELLAN 
แสดงค่าปริมาณน้ าฝนเป็นช่วงระยะ 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 

 

ภาพที่ 16 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบผ่านArduino ,ตรวจสอบความถูกต้องของระบบผ่าน Magellan,
ตรวจสอบความถูกต้องผ่านการกระดกแบบทดสอบการท างานจริง 

จากภาพที่ 16 ตรวจสอบเช็คความถูกต้องของอุปกรณ์โดยทดสอบการท างานของตัวไม้กระดกโดยใช้การ

กระดก เพื่อทราบค่า ปริมาณน้ าฝนที่ถูกต้อง เมื่อมีปริมาณน้ าฝนตกลงในภาชนะเกิดการกระดกท าให้ตัวอุปกรณ์

ท างาน และส่งข้อมูลที่ถูกต้องน าเสนอบนเว็บเบราว์เซอร์Magellan เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยได้ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ภาพที่ 17 อุปกรณ์ที่น าไปติดต้ัง ณ บริเวณที่ติดกับริมคลอง หน้าเว็บเบราว์เซอร์ ที่แสดงผลจากการส่งข้อมูล
เป็นระยะ ทุกๆ 10 นาที จากการท างานจริงของตัวอุปกรณ์ และ หน้าเว็บเบราว์เซอร์ Dweet ที่สามารถดึง

ข้อมูล ของการส่งข้อมูลเป็นระยะ ขึ้นฐานขอ้มูลได้ถูกต้อง 

ภาพที่ 17 จากการได้ศึกษาค้นคว้า ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเก็บ

ข้อมูลเมื่อมีฝนตก ณ บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์การท างานของตัวอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน และส่งข้อมูลเป็นระยะขึ้น

เว็บเบราว์เซอร์Magellan แบบถูกต้อง 100% ท าให้สามารถเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝนขึ้นฐานข้อมูลได้ถูกต้องและ

สามารถเก็บค่าปริมาณน้ าฝนเมื่อมีการเกิดอุทกภัยและสามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนท่ีอาจจะท าให้เกิดอุทกภัย

ในอนาคตได้ท าให้สามารถเฝ้าระวังอุทกภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลมาเตรียมรับมือกับอุทกภัยได้ทันท่วงที 

สรุปผลวิจัย 

 

ภาพที่ 18 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบโดยทดสอบใช้งานจริง ส่งข้อมูลได้ถูกต้อง 100% 
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ภาพที่ 18 ระบบตรวจวัดปริมาณน้ าฝนท างานได้ มีค่าปริมาณน้ าฝนแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์Magellan ท า

ให้สามารถติดตามเฝ้าระวังผ่าน Dashboard แบบเป็นระยะของการส่งข้อมูลของตัวอุปกรณ์ หรือกราฟย้อนหลังได้ 

โดยปริมาณน้ าฝนสามารถวัดได้จากเซ็นเซอร์ MS-WH-SP-RG ที่น้ าฝนกระทบกับตัวไม้กระดกจะแสดงค่าการกระดก 

และ ปริมาณน้ าฝนได้ถูกต้อง และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์โดยรวม การ

ท างานของอุปกรณ์ถือว่าประสบความส าเร็จสามารถเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝน ณ บริเวณอาคารในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต กรณีมีมรสุมหรือฝนตกหนักเป็นเวลาต่อเนื่อง สามารถเฝ้าป้องกันการเกิดอุทกภัยได้ 100% อุปสรรคของ

ตัวระบบนี้มีอยู่ด้วยกันสองอย่าง หนึ่งคือแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอท าให้บอร์ดไมโครโทรเลอร์รีเซ็ตระบบเอง

อัตโนมัติท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูล สองคือตัวอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน เมื่อไม่มีฝนในพ้ืนที่ค่าที่ถูกส่งเป็น 

0 มม. เช่นเดียวกับกรณีที่ตัวอุปกรณ์ไม่ท างาน จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดสถานะการท างานของอุปกรณ์ เพื่อ

ตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ยังท างานอยู่ 
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การส ารวจปลวกในสวนยางพันธุ์ RRIM 600  จ านวน 6 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

Survey of Termites in RRIM 600 Clone Rubber Plantations of Six Districts,  

Nakhon Si Thammarat Province 

พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์1*, ธเนษฐ  มณีฉาย2 และ ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์3  
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บทคัดย่อ 
ปลวกเป็นแมลงสังคมมีบทบาทที่เป็นประโยชน์โดยท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ ปลวกยังมี

บทบาทเป็นศัตรูของสวนยางด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายของปลวกในสวนยาง 
พันธุ์ RRIM 600 จ านวน 6 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน บางขัน พิปูน 
และจุฬาภรณ์ ผลการส ารวจพบปลวก 7 ชนิด จัดอยู่ใน 6 สกุล ปลวกที่ส ารวจพบจ านวน 6 ชนิดจัดอยู่ในวงศ์ 
Termitidae ปลวกส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือราซึ่งพบ 4 ชนิด และพบปลวกกินเนื้อไม้จ านวน 3 
ชนิด พื้นที่สวนยางในอ าเภอบางขันพบปลวกมากสุดจ านวน 7 ชนิด ส่วนอ าเภอทุ่งสงพบปลวกน้อยสุดเพียง 3 ชนิด 
Macrotermes gillvus และ Microcerotermes minutus เป็นปลวกที่พบในทุกอ าเภอ ปลวกที่ส ารวจพบทั้ง 7 
ชนิดเป็นศัตรูของยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลวก Coptotermes curvignathus ซึ่งพบในอ าเภอร่อนพิบูลย์ บางขัน 
และพิปูน เป็นศัตรูร้ายแรงที่กัดกินเนื้อเยื่อที่มีชีวิตเป็นสาเหตุให้ยางได้รับความเสียหายและตายในที่สุด ผลการ
ส ารวจช้ีให้เห็นว่า ควรพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปลวกศัตรูของสวนยางอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ:  ปลวก, สวนยาง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ความหลากหลาย 
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ABSTRACT 

Termites are social insects and play beneficial role as decomposers in ecosystem. 

However, their occurrences in rubber plantation are generally treated as pest. The objective of this 

research was to study the diversity of termites in RRIM 600 clone rubber plantations in 6 districts 

including Ron Phibun, Thung Song, Na Bon, Bang Khan, Phipun and Chulabhorn, Nakhon Si 

Thammarat Province. The results showed that a total of 7 termite species grouped into 6 genera 

were collected. Termitidae were the most species-rich family with 6 species. The fungus-growing 

termites with 4 species were the most dominant species while the wood-feeding termites were 

found with 3 species. Bang khan District had the highest species richness with 7 species. The lowest 

species richness with 3 species was recorded in Thung Song District. Macrotermes gillvus and 

Microcerotermes minutus were dominant species in surveyed rubber plantations. All 7 species were 

pests of rubber plantations and Coptotermes curvignathus found in Ron Phibun, Ban Khan and 

Phipun was identified as a serious pest to feed on the living tissues of rubber causing damage or 

death of the tree. The results indicated that the strategy for sustainable termite management in 

rubber plantation should be developed. 

Keywords: termite, rubber plantation, Nakhon Si Thammarat Province, diversity 
 

บทน า  

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 

221,412 ล้านบาท และจัดเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ (ศูนย์

สารสนเทศเกษตร, 2562) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางหลักอยู่ในภาคใต้ประมาณ 13,584,115 ไร่ คิดเป็น 60% ของ

ประเทศ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับสามของภาคใต้รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ

สงขลา คือมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 1,779,284 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) โดยทั่วไปภาคใต้มี

ภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อากาศร้อนช้ืนและมีฝนตกตลอดทั้งปี ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลวก จึงท า

ให้พบปลวกในสวนยางในลักษณะสร้างรังบนพ้ืนดินที่เรียกว่าจอมปลวก หรือสร้างท่อทางเดินรวมทั้งสร้างรังบนต้น

ยาง ปลวกเป็นแมลงสังคมอยู่รวมกันภายในรัง ไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับช้ืน มีการแบ่งหน้าที่การท างาน

เป็น 3 วรรณะได้แก่ วรรณะสืบพันธุ์ วรรณกรรมกร และวรรณะทหาร โดยวรรณะกรรมกรหรือปลวกงานท าหน้าที่

สร้าง ซ่อม ท าความสะอาดรัง ป้อนอาหารตัวอ่อน ราชินี ราชา และปลวกทหาร โดยแหล่งอาหารของปลวกงาน 
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ได้แก่ ไม้ ใบไม้ เศษซากพืชที่ทับถมบนดิน ไลเคนและมอส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ ปลวกเป็น

แมลงที่มีบทบาทมีทั้งประโยชน์และโทษ ปลวกบางชนิดมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในสวนยาง ช่วยย่อยสลาย

อินทรียวัตถุต่างๆ เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ให้กลายเป็นฮิวมัสในดินท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ปลวกบางชนิด

สามารถสร้างเห็ดโคนโดยมีเช้ือราที่อยู่ร่วมกันในรังปลวกช่วยในการผลิต (จารุณี และขวัญชัย, 2551) ส าหรับ

บทบาทในด้านที่เป็นโทษ เช่น ปลวกใต้ดินบางชนิดเป็นแมลงศัตรูส าคัญของยาง สามารถกัดกินต้นยางที่มีชีวิตโดย

กัดกินส่วนรากและล าต้น ท าให้ต้นยางโค่นล้มและยืนต้นตายในที่สุด (ปัทมา,  2553) สุทัศน์ (2535) ศึกษาความ

หลากหลายของปลวกในสวนยางจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบปลวกทั้งหมด 21 ชนิด 10 สกุล ชนิดของ

ปลวกที่พบบนเปลือกต้นยางมากที่สุดคือ Odontotermes  formosanus รองลงมาคือ Ancistrotermes  

pakistanicus และ Microcerotermes paracelebensis ตามล าดับ ส าหรับปลวกที่พบตรงแกนต้นยางที่โค่นเพื่อ

ปลูกใหม่มีเพียงชนิดเดียวคือ Coptotermes curvignathus อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการส ารวจความ

หลากหลายของปลวกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย

ของปลวกใน 6 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน บางขัน พิปูน และจุฬา

ภรณ์ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับป้องกันก าจัดปลวกในสวนยาง รวมทั้งใช้ประโยชน์

จากปลวกในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลวกในสวนยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 15-27 ปี ระหว่างเดือนมกราคม-
มีนาคม 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน บางขัน พิปูน
และจุฬาภรณ์ โดยส ารวจอ าเภอละ 3 สวน แต่ละสวนส ารวจในพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร (Figure 1) เดือนละครั้ง 
ตามแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยทั้งบนผิวดิน ในกิ่งไม้ ท่อนไม้ เศษไม้ ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพ้ืนดิน ตลอดจนส ารวจ
ตามเส้นทางเดินของปลวกบนต้นยาง และรังปลวกที่สร้างขึ้นทั้งบนพื้นดินรวมทั้งรังปลวกที่อยู่บนต้นยาง  เก็บ
ตัวอย่างปลวกทั้งปลวกงานและปลวกทหารประมาณ 10-30 ตัว ใส่ในขวดแก้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึ่งมีสารละลาย
เอทานอลความเข้มข้น 80% บรรจุอยู่ภายในขวด บันทึกข้อมูลวัสดุอาศัย สถานที่เก็บ วัน เดือน ปี และช่ือผู้เก็บ  
บันทึกภาพสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงลักษณะของรังด้วยกล้องถ่ายภาพ น า
ปลวกวรรณะทหารมาจ าแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โดยใช้คู่มือการ
จ าแนกของ Ahmad (1965), Sornnuwat et al. (2004) และ Engel (2011) โดยลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนก 
ได้แก่ ส่วนหัว (head) กราม (mandible) ริมฝีปากบน (labrum) ฐานริมฝีปากบน (clypeus) ฐานริมฝีปากล่าง 
(postmentum) หนวด (antenna) แผ่นแข็งของอกปล้องแรก (pronotum) รูเปิดของต่อมขับสารพิษ (frontal 
gland หรือ fontanelle) ที่อยู่บริเวณหัวด้านบน 
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Figure 1 Termite sampling site in 6 districts of Nakhon Si Thammarat Province. 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการส ารวจความหลากหลายของปลวกในสวนยางพันธุ์ RRIM 600 จ านวน 6 อ าเภอของจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบปลวกทั้งสิ้น 7 ชนิด 6 สกุล จัดอยู่ใน 2 วงศ์ 3 วงศ์ย่อย โดยปลวกที่พบจ านวน 6 ชนิดได้แก่ 
Macrotermes gilvus, Ma. carbonarius,  O. formosanus, A. pakistanicus, Globitermes sulphureus และ 
Mi. minutus อยู่ในวงศ์ Termitidae คิดเป็นสัดส่วน 86%  มีปลวกเพียงชนิดเดียวได้แก่  C. curvignathus อยู่ใน
วงศ์ Rhinotermitidae คิดเป็นสัดส่วน 14%  ปลวก Ma. gilvus พบในลักษณะสร้างจอมปลวกบนดินโดยจอม
ปลวกมีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ส่วนฐานรังกว้าง ส่วนยอดรังป้าน หรือส่วนฐานรังกว้าง ส่วนยอดรังแหลม ดินที่ใช้
สร้างจอมปลวกเป็นดินเหนียวปนทราย มีสีน้ าตาลปนเหลือง ดินมีความแข็ง นอกจากนี้ยังพบบนต้นยางในลักษณะ
สร้างคราบดินสีน้ าตาลคลุมเปลือกยางและพบในเศษไม้ที่ร่วงหล่นในสวนยาง ส่วนปลวก  Ma. carbonarius พบ
เฉพาะจอมปลวกบนพื้นดินโดยสร้างรังเป็นรูประฆังคว่ า มีสีน้ าตาลแดง ในขณะที่พบปลวก O. formosanus บนต้น
ยางโดยสร้างคราบดินสีน้ าตาลเหลืองคลุมเปลือกยางและยังพบในท่อนไม้ ส่วนปลวก A. pakistanicus สร้างจอม

ปลวกบนพื้นดินโดยรังมีรูปร่างไม่แน่นอน ดินที่สร้างรังมีสีน้ าตาลแดง และยังพบบนต้นยางโดยสร้างคราบดินสีเทา

อ่อนคลุมเปลือกยางและพบในท่อนไม้ด้วย ส าหรับปลวก G. sulphureus มีแหล่งอาศัยโดยสร้างจอมปลวกเป็นรูป
โดม ดินท่ีใช้สร้างจอมปลวกมีสีเทาปนด า นอกจากนี้ยังสร้างสร้างคราบดินสีน้ าตาลคลุมเปลือกยางและพบอาศัยใน
ท่อนไม้ ส าหรับปลวก Mi. minutus พบสร้างรังบนต้นยาง มีลักษณะรังค่อนข้างกลมหรือทรงกรวยแหลม มีสีเทา รัง
ดินแข็งมากยากจะทุบให้แตก ผิวรังหยาบขรุขระ มีติ่งหรือกลีบเล็กๆ ยื่นออกมา โครงสร้างภายในมีช่องระบาย
อากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งยังพบในท่อนไม้ ส่วนปลวก C. curvignathus พบสร้างท่อทางเดินสี
น้ าตาลขนาดใหญ่บนเปลือกยาง เมื่อแกะท่อสีน้ าตาลออกจะเห็นเนื้อไม้ถูกปลวกชนิดนี้กัดกิน และยังพบในท่อนไม้ 
ส าหรับองค์ประกอบของกลุ่มปลวกที่มีบทบาทในระบบนิเวศของสวนยางแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือ
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รา ( fungus-growers)  มีจ านวน 4 ชนิดได้แก่  Ma.  gilvus, Ma.  carbonarius,  O.  formosanus และ A. 
pakistanicus และปลวกกินเนื้อไม้ (wood-feeders) พบปลวกจ านวน 3 ชนิดได้แก่ C. curvignathus, G. 
sulphureus และ Mi. minutus เมื่อพิจารณาชนิดปลวกที่ส ารวจพบแต่ละอ าเภอ พบว่า อ าเภอร่อนพิบูลย์พบปลวก 
4 ชนิด ได้แก ่C. curvignathus, Ma. gilvus, A. pakistanicus และ Mi. minutus ส่วนอ าเภอทุ่งสงพบปลวกน้อย
สุดจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ Ma. gilvus, A. pakistanicus และ Mi. minutus ส าหรับอ าเภอนาบอน พบปลวกจ านวน 
4 ชนิด ได้แก่ Ma. gilvus, O. formosanus, G. sulphureus และ Mi. minutus ในขณะที่อ าเภอบางขันพบปลวก
สู ง สุ ด จ าน วน   7  ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่  C.  curvignathus, Ma.  gilvus, Ma.  carbonarius, O.  formosanus,  A. 
pakistanicus, G. sulphureus และ Mi. minutus  ส าหรับปลวกท่ีพบในอ าเภอพิปูนได้แก่ C. curvignathus, Ma. 
gilvus, A. pakistanicus และ Mi. minutus  ส่วนอ าเภอจุฬาภรณ์พบปลวก Ma. gilvus, O. formosanus, A. 
pakistanicus และ Mi. minutus (Table 1 and Figures 2-4)  จากผลการส ารวจช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปลวก 
Ma. gilvus และ Mi. minutus เป็นปลวกที่พบในทุกพื้นที่ ในขณะที่ปลวก Ma. carbonarius พบเฉพาะในพื้นที่
อ าเภอบางขันเท่านั้น 

Table 1 Distribution of termite species in rubber plantations of 6 districts, Nakhon Si Thammarat 
Province. 

Feeding group: W= Wood-feeders, F= Fungus-growers 

Species 
Feeding 
group 

District 
  

Ron 
Phibun 

Thung 
Song 

Na 
 Bon 

Bang 
Khan 

Phipun Chulabhorn 

F. Rhinotermitidae 

 SF. Coptotermitinae 

- Coptotermes curvignathus W X - - X X - 

F. Termitidae 
 

SF. Macrotermitinae 

- Macrotermes gilvus F X X X X X X 

- Macrotermes carbonarius F - - - X - - 

- Odontotermes formosanus F - - X X - X 

- Ancistrotermes pakistanicus F X X - X X X 

SF. Termitinae  

- Globitermes sulphureus W - - X X - - 

- Microcerotermes minutus W X X X X X X 
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Figure 2 Solider caste of collected termites in rubber plantations of 6 districts, Nakhon Si 
Thammarat Province. 
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Figure 3 Termite nests found in rubber plantations of 6 districts, Nakhon Si Thammarat Province. 
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Figure 4 Termites found on rubber trees of 6 districts, Nakhon Si Thammarat Province. 

  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของกลุม่ปลวกแบ่งตามการกินอาหารตามเกณฑ์ของ Akpesse et al. (2019)  
พบปลวกจ านวน 2 กลุ่มได้แก่ ปลวกกินเนื้อไม้และปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา โดยปลวกกินเนื้อไม้ที่พบในอ าเภอร่อน-
พิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน บางขัน พิปูน และจุฬาภรณ์ มีสดัส่วน 50, 33, 50, 43, 50 และ 25% ตามล าดบั ส่วนปลวก
เพาะเลี้ยงเช้ือราพบในสัดส่วน 50, 67, 50, 57, 50 และ 75% ตามล าดับ (Table 2)  

 

 

Globitermes sulphureus 

 

Odontotermes formosanus 

 

Coptotermes curvignathus 

 

Microcerotermes minutus 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
784 

 
 

Table 2 Composition of termites based on feeding group in rubber plantations of 6 districts, Nakhon 
Si Thammarat Province. 

Feeding group 

Percent   

Ron Phibun  
(4 species) 

Thung Song   
(3 species) 

Na Bon      
(4 species) 

Bang Khan  
(7 species) 

Phipun      
(4 species) 

Chulabhorn  
(4 species) 

Wood-feeders 50 33 50 43 50 25 

Fungus-growers 50 67 50 57 50 75 

Soil-feeders - - - - - - 

 การส ารวจความหลากหลายของปลวกในสวนยางพันธุ์ RRIM 600 ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 6 
อ าเภอได้แก่ อ าเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน บางขัน พิปูน และจุฬาภรณ์ พบปลวกเพียง 7 ชนิด อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ส ารวจปลวกปลูกยางเป็นพืชหลักเพียงชนิดเดียว (monoculture) ไม่มีพชืแซม จึงท าให้พบปลวก
น้อยชนิด สอดคล้องกับ Gbenyedji et al. (2011) รายงานว่า ความหลากหลายของปลวกในระบบนิเวศขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืชที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นๆ การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปรบกวนสมดุลของสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศ ส่งผลให้
ความหลายหลากของสัตว์ลดลง นอกจากนี้ช่วงเวลาที่ส ารวจปลวกอยู่ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่
อากาศร้อนอุณหภูมิประมาณ 26.3-28.7 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธ์ในบรรยากาศค่อนข้างต่ า 74.0-
81.0% ท าให้พบปลวกน้อยชนิด สอดคล้องกับณัฐวุฒิ (2557) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและ
ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังในพื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่า 
ความหนาแน่นของประชากรปลวกทั้งสองพื้นท่ีมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ าสุดในเดือนมกราคม Akpesse et 
al. (2019) รายงานว่า ฤดูกาลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของปลวก โดยช่วงต้นและปลายฤดูฝนมักพบปลวก
มีจ านวนชนิดและปริมาณมากกว่าช่วงอื่นๆของปี ณัฐวุฒิ (2557) รายงานเพิ่มเติมว่าความหนาแน่นของประชากร
ปลวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับค่าความช้ืนของดิน และมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญกับ
กับค่าอุณหภูมิของดิน โดยไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเป็น
กรด-ด่างของดิน  อย่างไรก็ตามการส ารวจความหลากหลายของปลวกครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ 
นอกจากนี้จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนท่ีส ารวจปลวกทั้ง 6 อ าเภอ พบว่า เกษตรกรนิยมใช้สารก าจัดวัชพืชเพื่อ
ควบคุมวัชพืชในสวนยาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของปลวก ผลการส ารวจพบว่าอ าเภอบางขันเป็นพื้นที่ที่
พบปลวกมากสุดจ านวน 7 ชนิด ส่วนอ าเภอทุ่งสงพบปลวกน้อยสุดจ านวน 3 ชนิด เนื่องจากสภาพสวนยางของ
อ าเภอบางขันเป็นยางต้นโตมีอายุประมาณ 27 ปี ใบแน่น อยู่บนเนินเขา มีทางน้ าไหลผ่านรอบสวน ภายในสวนยางมี
ความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของปลวก จึงพบปลวกมาก ส่วนสวนยางในอ าเภอทุ่งสงมีอายุ
ประมาณ 15 ปีเป็นสวนท่ีอยู่ในตัวเมือง สภาพสวนโปร่ง อากาศภายในสวนค่อนข้างร้อน จึงพบปลวกน้อยชนิด  

 ปลวกที่ส ารวจพบทั้ง 7 ชนิดจัดเป็นแมลงศัตรูของยาง สอดคล้องกับการรายงานของ Akpesse et al. 
(2019) โดยปลวก Ma. gilvus และ Mi. minutus พบในทุกพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าปลวกทั้ง 2 ชนิดสามารถปรับตัว
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เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สอดคล้องกับวีรยุทธ และคณะ (2552) ได้ส ารวจปลวกในสวนยางจังหวัดกระบี่ ตรัง และ
พัทลุง และรายงานว่า Ma. gilvus เป็นปลวกที่พบมากที่สุดในสวนยาง ส่วนปลวก Ma. carbonarius พบเฉพาะใน
พื้นที่อ าเภอบางขันซึ่งเป็นสวนยางที่อยู่บนเนินเขา สอดคล้องกับการรายงานของ วีรยุทธ และคณะ (2552) ซึ่งพบ
ปลวกชนิดนี้ในสวนยางใกล้เขา ปลวกที่เป็นศัตรูส าคัญสุดของยางคือปลวก C. curvignathus (Hidayat et al., 
2018) พบในพื้นท่ีอ าเภอบางขัน พิปูน และร่อนพิบูลย์ ซึ่งต้นยางมีอายุมากเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นคือมีอายุประมาณ 
27, 18 และ 20 ปี ตามล าดับ สอดคล้องกับสุทัศน์ (2535) รายงานว่า ปลวกชอบท าลายต้นยางที่มีอายุมากมากกว่า
ต้นยางที่มีขนาดเล็กหรือมีอายุน้อย C. curvignathus จัดเป็นปลวกใต้ดินชนิดเดียวที่ท าลายต้นยางที่มีชีวิต โดยท า
รังอยู่ใต้ดินสามารถกัดกินต้นยางทุกระยะการเจริญเติบโต ท าลายต้นยางโดยกัดกินรากและบริเวณโคนต้นที่อยู่ใต้ผิว
ดิน และกัดกินต่อไปภายในล าต้นจนเป็นโพรงท าให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่ายและตายในที่สุด (Pujiastuti et al., 2018) 
จากการส ารวจพบว่ามีต้นยางโค่นล้มจากการท าลายของปลวกชนิดนี้ประมาณ 3-4 ต้น/สวน เกษตรกรส่วนใหญ่มัก
ใช้สารฆ่าแมลง เช่น ไบเฟนทริน (bifenthrin) หรือ คลอร์ไพริฟอส (chlopyrifos) ราดดินรอบๆต้นยางที่พบการ
ท าลายของปลวกชนิดนี้  ส่วนล าต้นยางที่โค่นล้มอยู่ในสวน เกษตรกรมักปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและ
ขยายพันธุ์ของปลวก C. curvignathus ท าให้ปลวกสามารถเข้าท าลายต้นยางต้นอื่นๆในสวนได้ ดังนั้นเกษตรกร
จ าเป็นต้องหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการควบคุมการระบาดของปลวกชนิดนี้ ปลวก C. 
curvignathus ยังเป็นศัตรูส าคัญของพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น ปาล์มน้ ามัน มะม่วง ทุเรียน (Saputra et al., 2018) 

 ปลวกกินเนื้อไม้และปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือราเป็นกลุ่มปลวกที่ส ารวจพบทุกพื้นที่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
สาเหตุอาจเนื่องมาจากปลวกทั้งสองกลุ่มสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ไม่พบปลวกกิน
อินทรียวัตถุเป็นอาหารอาจเนื่องมาจากการใช้สารก าจัดวัชพืชในสวนยาง สอดคล้องกับ Gillison et al. (2003) 
รายงานว่า การใช้สารก าจัดวัชพืชในสวนยางส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอินทรียวัตถุในดินซึ่งเป็นอาหารของปลวก
กินอินทรียวัตถ ุ

สรุปผลการวิจัย 
ผลการส ารวจความหลากหลายของปลวกในสวนยางพันธุ์  RRIM 600 ใน 6 อ าเภอของจังหวัด

นครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า พบปลวกทั้งสิ้น 7 ชนิด ใน 6 สกุล อ าเภอบางขันมีความหลากหลายของปลวกสูงสุดโดย
พบปลวกจ านวน 7 ชนิด ในขณะที่อ าเภอทุ่งสงมีความหลากหลายของปลวกต่ าสุดพบปลวกเพียง 3 ชนิด ปลวก Ma. 
gilvus และ Mi. minutus พบแพร่กระจายทุกพื้นที่ ในขณะที่ปลวก Ma. carbonarius พบเฉพาะในพื้นที่อ าเภอ
บางขันเท่านั้น ส่วนปลวก C. curvignathus แมลงศัตรูส าคัญของยางพบในพื้นที่อ าเภอร่อนพิบูลย์ บางขัน      
และพิปูน เพื่อให้การศึกษาความหลายหลายของปลวกในสวนยางมีความสมบูรณ์ ส าหรับเป็นข้อมูลในการหา
แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมปลวกในสวนยางหรือใช้ประโยชน์จากปลวกในด้านอื่นๆต่อไป ควรศึกษาปัจจัย
ทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายตัวของปลวก เช่น ชนิดของดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณน้ าฝน 
ความชื้นสัมพันธ์ รวมทั้งฤดูกาล  
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ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

Species Richness of Termites in Para Rubber Plantation 

AtSadaoDistrict, Songkhla Province 

วีรยุทธ ทองคง1*, นาซูฮา แมเราะ2 

VeerayuthThongkhong1*, Nasuha Maeroh2 

บทคัดย่อ  
การศึกษาความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ส ารวจระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างปลวกที่สร้างจอมปลวกในสวนยางพารา พื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 

35 หมู่บ้าน ในอ าเภอสะเดา ได้แก่lต าบลพังลา ต าบลส านักแต้วlต าบลทุ่งหมอ ต าบลท่าโพธิ์ ต าบลส านักขาม ต าบล

ปาดังเบซาร์ และต าบลเขามีเกียรติ ผลการศึกษาพบปลวก 1 วงศ์ คือ วงศ์ Termitidae ประกอบด้วย 3 วงศ์ย่อย 

คือ Macrotermitinae จ านวน 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ สกุล Macrotermes คือ ชนิด Macrotermes gilvus และชนิด 

Macrotermes carbonarius และสกุล Odontotermes คือปลวก Odontetermes sp.วงศ์ย่อย Nasutitermitinae 

สกุล Nasutitermes คือ ชนิด Nasutitermes sp.วงศ์ย่อย Termitinae สกุล Globitermes คือ ชนิด G.lsulphureus 

จากการส ารวจปลวกชนิด M. gilvus เป็นปลวกที่พบมากที่สุดรองลงมาคือ G. sulphureus, Odontetermes sp., M. 

carbonarius และNasutitermes sp. ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ความหลากชนิด, ปลวก, ยางพารา 
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Abstract  
Study on species richness  of termites in rubber plantations, Sadao district, Songkhla 

province survey between July -  October 2019 , By randomly collecting specimens of termite 

mounds in rubber plantations.  The study area covers 35 villages in Sadao Dirtrict, including Phang 

La subdistrict, Samnak Tae subdistrict, Thung Mo subdistrict, Tha Pho subdistrict, Samnak Kham 

subdistrict, Padang Besar subdistrict, and Khao-mekiat subdistrict. The study was found 1 family is 

Termitidae is composed of 3 subfamily which are Macrotermitinae of 2 genus, 3 species which are 

Macrotermes genus was found; Macrotermes gilvus and Macrotermes carbonarius.  One of 

Odontotermes and Nasutitermitinae genus were  found. The subfamily termitinae which founud in this 

study was G. sulphureus.  

Keywords: Species Richness, Termite, Rubber 

บทน า 
ยางพารา (Heveabrasiliensis Mull-Arg.) เป็นพืชอุตสาหกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีพื้นท่ี ปลูกยาง16.89 ล้าน
ไร่ โดยภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ ตามล าดับ ท าให้การส่งออกยางธรรมชาติของไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นจ านวน
มาก ยางพารามีบทบาทส าคัญ ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1 ล้านครอบครัว ซึ่งเป็นเกษตรกร
รายย่อยถึงร้อยละ 95 ของสวนยางทัง้ประเทศ  

ปลวก (termites) เป็นแมลงในอันดับไอซอพเทอร่า ( isoptera) อาศัยอยู่รวมกันแบบสังคม มีรูปร่าง
แตกต่างกันตามวรรณะ (castes) ได้แก่ วรรณะสืบพันธุ์ วรรณะกรรมกรและวรรณะทหาร ปลวกมีความส าคัญในแง่
เศรษฐกิจมาก มีท้ังคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ปลวกจัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ที่ส าคัญมาก เป็นทั้งผู้สร้างและ
ผู้ท าลายในระบบนิเวศโทษของปลวกนั้นเกิดขึ้นเพราะว่า ปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการ
ด ารงชีวิต โดยที่เซลลูโลสนั้นเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของเนื้อไม้ ดังนั้นจึงพบปลวกเข้าท าความเสียหายอย่างรุนแรง
ให้แก่ไม้ หรือโครงสร้างไม้ภายในอาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ต่างๆที่ท ามาจากไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีเซลลูโลสเป็น
ส่วนประกอบ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจปีหนึ่งๆ นับเป็นมูลค่ามหาศาล 95 เปอร์เซ็นต์ของความเสียหาย
ที่เกิดกับไม้ทั้งที่แปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูปอันเนื่องมาจากการเข้าท าลายของปลวก (ณัฐวุฒิ, 2557) 

สวนยางพารามีปลวกอาศัยอยู่หลายชนิด ต้นยางที่ถูกปลวกท าลาย ส่วนมากมีอาการใบเหลืองเหมือนโรค
ท าลายรากของต้นยาง ปลวกสามารถเข้าท าลายต้นยางได้ทุกระยะ โดยการกัดกินรากและโคนต้น ต้นยางที่ปลูกใหม่
จะถูกปลวกท าลายไม่สามารถมองเห็นลักษณะการท าลายจากภายนอกต้นยางได้เลย จนกระทั่งต้นยางโค่นล้มเพราะ
ถูกลมพัดแรง หรือต้องขุดรากขึ้นดูจึงเห็นโพรงปลวกที่ราก (ชุตินันท์ และคณะ , 2561) หากไม่มีการศึกษาหรือ
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ป้องกันอาจก่อให้เกิดการระบาดของปลวกอย่างรุนแรงจะท าให้ชาวสวนสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลรักษา
สวนยางตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพาราอ าเภอสะเดา lจังหวัดสงขลาlจึงมี
จุดประสงค์เพื่อทราบถึงความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพาราและการแพร่กระจาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การป้องกัน และลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เกษตรกรต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

     1. พ้ืนท่ีการศึกษา 

อ าเภอสะเดาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ต าบล 18 ชุมชน 67 หมู่บ้านประกอบด้วยสะเดา 18 หมู่บ้าน  ปริก 11 

หมู่บ้าน พังลา 7 หมู่บ้าน  ส านักแต้ว 10 หมู่บ้าน ทุ่งหมอ 7 หมู่บ้าน ท่า โพธิ์ 8 หมู่บ้านlปาดังเบซาร์12หมู่บ้าน

ส านักขาม7 หมู่บ้าน และเขามีเกียรติ5 หมู่บ้าน 

การศึกษาความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา เป็นการศึกษาแบบสุ่มโดยวิธีหยิบฉลากเลือกพื้นที่ 
จากพื้นที่ทั้งหมด 9 ต าบล 35 หมู่บ้านในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ต าบลส านักขาม 4 หมู่บ้าน 
ต าบลส านักแต้ว 5 หมู่บ้าน ต าบลปาดังเบซาร์ 6 หมู่บ้าน ต าบลปริก 6 หมู่บ้าน ต าบลทุ่งหมอ 4 หมู่บ้าน ต าบล
ท่าโพธิ์ 4 หมู่บ้าน ต าบลพังลา 4 หมู่บ้าน และต าบลเขามีเกียรติ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 35 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 
จุด โดยใช้ GPS ในการบันทึกจุดพิกัด ส ารวจระหว่างเดือนกรกฏาคมl-lตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

2. การเก็บข้อมูล 

1. วัดขนาดและบันทึกรูปร่างของจอมปลวก โดยใช้สายวัดพลาสติกชนิดม้วน วัดขนาดจอมปลวก3 
ต าแหน่ง ยอด โคน และสูง โดยวัดรอบโคนท่ีสูงจากพื้นดินประมาณ10 เซนติเมตร บริเวณส่วนยอดของจอมปลวก 
โดยวัดห่างลงมาจากยอดสุดลงมา 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) และวัดความสูงจากพ้ืนดินจนถึงปลายยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างจอมปลวกที่ส ารวจ 
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 2. ใช้เครื่องมือส าหรับการขุด เช่น จอบ ผ่าครึ่งจอมปลวกเพื่อวัดความสูง วัดความสูงจากพื้นดินภายใน

รังถึงยอดบนสุดของจอมปลวกโดยใช้สายวัดพลาสติกชนิดม้วน 

 3. เก็บตัวอย่างปลวกของวรรณะทหารที่ยังมีชีวิตและอาศัยอยู่ภายในจอมปลวกใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่มี

แอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภายใน เก็บปลวกวรรณะทหารจอมปลวกละ 30 ตัว 

 4. จดบันทึกพิกัดใน GPS บันทึกช่ือสถานที่ วันที่เก็บตัวอย่าง ลงบนกระดาษสติกเกอร์ ติดไว้ที่ขวดเก็บ

ตัวอย่าง  

 5. น าตัวอย่างปลวกมาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ โดยจ าแนกจากการสังเกต หัว (head) กราม 

(mandible) ฐานริมฝีปากบน (clypeus) ฐานริมฝีปากล่าง (postentum) หนวด (antenna) แผ่นอกด้านหลังแผ่น

แรกที่ติดกับหัว (pronotum) ใช้หนังสือ Insects of Australia (Watsonand Gay,1970) 

 5.1 เลือกปลวกวรณะทหารที่มีสภาพสมบูรณ์มากท่ีสุดที่เก็บได้จากพื้นท่ีที่ส ารวจ มาล้างคราบดินและสิ่ง

สกปรกท่ีติดอยู่กับตัวปลวกวรรณะทหารดังกล่าว ด้วยแอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 

 5.2 น าปลวกวรรณะทหารที่สะอาดมาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พื้นที่ละประมาณ 5-10 

ตัว เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง 

   5.3 จ าแนกชนิดของตัวอย่างปลวกที่พบ บันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่สามารถพบและบันทึกภาพ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1.ความหลากชนิดของปลวกในอ าเภอสะเดา 

จากการส ารวจจอมปลวกทั้งหมด 35 จอมปลวก จาก 8 ต าบลภายในอ าเภอสะเดา ได้แก่lต าบลปริกl
ต าบลพังลาต าบลส านักแต้วlต าบลทุ่งหมอlต าบลท่าโพธ์ิlต าบลส านักขาม ต าบลปาดังเบซาร์ และต าบลเขามีเกียรติ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 พบปลวกทั้งหมด 1 วงศ์ คือวงศ์ Termitidaelประกอบด้วย 
3 วงศ์ย่อย คือ Macrotermitinaelจ านวน 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ สกุลlMacrotermeslคือ ชนิด M.lgilvuslและชนิด 
M.lcarbonariusและพบสกุล Odontotermeslที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ คือ Odontetermeslsp. วงศ์ย่อย
lNasutitermitinaelพบสกุล Nasutitermes ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ คือ Nasutitermes sp.วงศ์ย่อยlTermitinael
พบสกุล Globitermeslคือ ชนิด G.lsulphureus (ตารางที่1) สอดคล้องกับ วีรยุทธ (2552) ศึกษาชนิดของปลวกใน
ระบบนิเวศสวนยางพาราในเขตจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาจ านวน 60 รัง 
พบปลวกl1lวงศ์lคือlวงศ์lTermitidaelมีl3lชนิด ได้แก่ G.lsulphureus, M. gilvus และ M.carbonarius ซึ่งจะ
แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ คือ พบปลวก Odontetermes sp. กับ Nasutitermes sp.เพิ่มขึ้นจากเดิม 
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2. ลักษณะส าคัญของปลวกและจอมปลวกชนิดต่างๆ 

ปลวกl1lวงศ์ 4 สกุล สามารถจ าแนกชนิดได้ 3 ชนิดและที่จ าแนกไม่ได้ 2 ชนิด ที่ส ารวจพบในอ าเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา ได้แก่ สกุล G. Sulphureus, M.lgilvus, M.lcarbonarius, Nasutitermeslsp.และสกุล

lOdontetermes sp.ซึ่งสามารถจัดจ าแนกตามสัณฐานวิทยาได้ดังนี้ 

2.1 ปลวกชนิด Globitermeslsulphureus 

รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกวรรณะทหารชนิด G.lsulphureus แสดงในภาพที่ 2 โดยมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนหัว สีน้ าตาลเหลือง ลักษะกลมหรือเกือบกลม ขนาดประมาณ 0.1เซนติเมตรมีขนอ่อน

กระจายเล็กน้อยส่วนกราม สีน้ าตาล ขนาดใหญ่แข็งแรง กรามยาวกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวหัว ปลายโค้งงอมาก 

กรามซ้ายและกรามขวามีฟัน 1 ซีก ตรงกลางค่อนไปทางโคน ยาวประมาณ 0.5-0.9 เซนติเมตรริมผีปากบน สีน้ าตาล

ปนเหลืองอ่อน ขอบด้านข้างขนานกันแต่ปลายโค้งมน ขนาดความกว้างความยาวเท่ากัน และริมฝีปากล่าง ด้านโคน

ที่ติดกับหัวโค้งมากความยาวมากกว่าความกว้างประมาณหนึ่งเท่าครึ่ง หนวด มีจ านวน 14 ปล้อง ปล้องที่ 2 สั้นกว่า

ปล้องท่ี 3 เล็กน้อย 

   ปลวกชนิดนี้สร้างจอมปลวกบนพื้นดินบริเวณใกล้โคนยางพารา ดินที่ใช้สร้างจอมปลวกเป็น

ดินสีด าปนเทา ลักษณะของจอมปลวกเป็นรูปโดม (ภาพที่ 2) การศึกษาครั้งนี้พบจอมปลวกขนาด ยอด108l±l0.12 

เซนติเมตร ขนาดโคน 218±0.12 เซนติเมตร และสูง 43±0.11 เซนติเมตร  

 

 

 
 

วงศ ์ วงศ์ย่อย สกุล ชนิด 

Termitidae 

Macrotermitinae Macrotermes M. gilvus 

M. carbonarius 

Odontotermes Odontetermessp. 
Nasutitermitinae Nasutitermes Nasutitermeslsp. 

Termitinae Globitermes G.sulphureus 

ก ข 

 
ตารางที่ 1ชนิดของปลวกที่พบในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ภาพที่ 2 (ก) รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวก G.lsulphureus (ข) ลักษณะของรังปลวก 
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2.2 ปลวกชนิด Macrotermeslgilvus 

รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกวรรณะทหารชนิด M.lgilvusแสดงในภาพที่ 3 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ส่วนหัว สีน้ าตาลแดงอ่อน ส่วนบนมีสีเข้มกว่า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านปลายหัวเรียวเล็กน้อย 

มีขนประปราย frontal gland มีขนาดเล็กอยู่เหนือจุดกึ่งกลางหัวเล็กน้อย ริมฝีปากบนสีน้ าตาลแดง ความยาว

มากกว่าความกว้างเล็ก น้อย ส่วนปลายมีลักษณะแหลม แต่ไม่ยื่นยาวออกไปมากและเป็นสีขาวใสโปร่งแสงส่วน

กราม สีน้ าตาลด าเข้ม มีขนาดอ้วนป้อม ส่วนปลายโค้งงอเล็กน้อย กรามซ้ายมีฟันที่ต าแหน่งฐาน  3 ซี่ แต่กรามขวา

เรียบไม่มีฟัน กรามยาวประมาณ 0.13-0.18 เซนติเมตร ริมฝีปากล่าง ยาวแคบ ขอบด้านหน้าโค้งเล็กน้อยและแคบ

ที่สุดตรงกลาง หนวด มีสีน้ าตาล มีปล้องจ านวน 17 ปล้อง ปล้องที่ 3 ยาวกว่าปล้องที่ 2 และปล้องที่ 4 เล็กน้อย 

 ปลวกชนิดนี้สร้างจอมปลวกบนพื้นดินบริเวณใกล้โคนยางพารา ดินที่ใช้สร้างเป็นเหนียวปน

ทรายสีน้ าตาลเหลือง ผิวรังหยาบขรุขระยื่นออกมาโครงสร้างภายในมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป 

(ภาพที่ 3) การศึกษาครั้งนี้พบขนาดของจอมปลวก ยอดเฉลี่ยเท่ากับ 107±0.10 เซนติเมตร ขนาดโคนเฉลี่ยเท่ากับ

246±0.12เซนติเมตร และสูงเฉลี่ยเท่ากับ49±0.24เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 (ก) รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกM.lgilvus (ข) ลักษณะของรังปลวก 

2.3 ปลวกชนิด Macrotermeslcarbonarius 

รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกวรรณะทหารชนิด M.lcarbonarius แสดงในภาพที่ 4 โดยมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

ก ข 
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                     ส่วนหัว ทางปลายหัวมีสีน้ าตาลแดงเข้ม ด้านปลายหัวเรียว ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมบริเวณส่วน

ใหญ่มีสีด า ขนขึ้นประปราย มี frontal gland ขนาดเล็กและกลมอยู่ใต้ระดับตาเล็กน้อย ริมฝีปากบนสีน้ าตาล คล้าย

รูปโดม มีขนท่ีด้านข้างและส่วนปลายส่วนกราม สีน้ าตาลเข้ม อ้วน โคนฐานมีสีน้ าตาลแดงยาว ส่วนปลายโค้ง กราม

ซ้ายมีฟันที่ต าแหน่งฐาน 3 ซี่ แต่กรามขวาเรียบไม่มีฟัน ริมฝีปากล่าง ยาวแคบ ขอบด้านหน้าโค้งเล็กน้อยแต่

ส่วนกลางเกือบเป็นเส้นตรง หนวดสีน้ าตาล เรียวยาวมีปล้องจ านวน 17 ปล้อง ปล้องที่ 3 ยาวกว่าปล้องที่ 2 สองเท่า 

ปลวกชนิดนี้สร้างจอมปลวกบนพ้ืนดินบริเวณใกล้โคนยางพารา ดินท่ีใช้สร้างจอมปลวกเป็นดินแข็ง

สีน้ าตาลเหลือง ลักษณะของจอมปลวกเป็นรูประฆังคว่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบขนาดจอมปลวก ขนาดยอด 70 

เซนติเมตร ขนาดโคน 200 เซนติเมตร และสูง 23 เซนติเมตร  

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 (ก) รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกM.lcarbonarius (ข) ลักษณะของรังปลวก 

2.4 ปลวกชนิด Nasutitermeslsp. 
 รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกวรรณะทหารชนิด Nasutitermeslsp.แสดงในภาพท่ี 5 โดยมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมสีน้ าตาลแดงส่วนกรามทั้งสองข้างลดรปู

หายไปเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปด้านหน้าเพื่อฉีดพ่นสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรูขนาดความ

ยาวของหัววัดถึงnasusยาว 0. 1 - 0.2เซนติเมตรความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวมnasus0.1 - 0.2 เซนติเมตร 

ความกว้างส่วนหัวประมาณ 0.10-0.12เซนติเมตรหนวด มีจ านวน 14 ปล้อง 

ปลวกชนิดนี้สร้างจอมปลวกบนพื้นดินบริเวณใกล้โคนต้นยางพาราดินท่ีใช้สร้างจอมปลวกเป็น

ดินเหนียวปนทราย สีน้ าตาลเหลือง จอมปลวกแข็ง โครงสร้างภายในมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ท่ัวไป

(ภาพที่ 5) การศึกษาครั้งนี้พบขนาดของจอมปลวก ยอด 124 เซนติเมตร ขนาดโคน 200 เซนติเมตร และสูง 25

เซนติเมตร 

ก ข 
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ภาพที่ 5 (ก) รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวก Nasutitermeslsp.(ข) ลักษณะของรังปลวก 

2.5 ปลวกชนิด Odontotermes sp. 

รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกวรรณะทหารชนิด Odontotermeslsp. แสดงในภาพที่ 6 โดยมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ส่วนหัวมีสีน้ าตาลถึงแดง ลักษณะหัวค่อนข้างกลมแต่ด้านปลายหัวเรียวเล็กน้อย มีส่วนหน้า

แคบกว่าส่วนท้าย ขนาดความยาวของหัวถึงฐานกราม 0.8-1 เซนติเมตรส่วนกราม ที่กรามด้านซ้ายจะมีฟันแหลมยื่น

ออกมา 1 ซี่ ในต าแหน่งที่แตกต่างไปตามชนิดปลวก หนวด มีปล้องจ านวน 17 ปล้อง  

 Pronotumเป็นรูปอานม้า มีความกว้างประมาณ 2 เท่าของความยาว ขอบด้านหน้าและท้าย

เว้าเล็กน้อย ความยาวล าตัวจากกรามถึงส่วนท้องประมาณ 0.-1.0 เซนติเมตร (อิสระ อินตะนัย, 2530) 

ปลวกชนิด Odontotermes sp. สร้างจอมปลวกอยู่ใต้พื้นดินบริเวณใกล้โคนยางพารา ดินที่

ใช้สร้างจอมปลวกเป็นดินสีแดงปนน้ าตาล ลักษณะเป็นรูปโดม การศึกษาครั้งนี้พบขนาดของจอมปลวก lยอดเฉลี่ย

เท่ากับ 318±0.39 เซนติเมตร ขนาดโคนเฉลี่ยเท่ากับ 575±0.32 เซนติเมตร และสูงเฉลี่ยเท่ากับ 85±0.11 

เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 (ก) รูปร่างลักษณะภายนอกของปลวกOdontotermeslsp.(ข) ลักษณะของรังปลวก 

ก ข 

ก ข 
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3. ความถี่ของการพบปลวกแต่ละชนิด 

การศึกษาความถี่ของชนิดปลวกที่พบในอ าเภอสะเดา ทั้งหมด 35 จอมปลวก พบจอมปลวกของปลวก 5 

ชนิดด้วยกัน คือ ปลวกชนิดM.lgilvus พบจอมปลวกจ านวนl22lจอมปลวก คิดเป็นl63lเปอร์เซ็นต์ของจอมปลวกที่

พบทั้งหมด สามารถพบได้ทั่วไปในทุกต าบล ส่วนปลวกชนิด G.lsulphureus มีการแพร่กระจายรองลงมาlพบจอม

ปลวกจ านวน 9 จอมปลวก คิดเป็นl26lเปอร์เซ็นต์ ของจอมปลวกที่พบท้ังหมด และปลวก Odontotermes sp. พบ

จอมปลวกทั้งหมด 2 จอมปลวก คิดเป็น 5เปอร์เซ็นต์ ของจอมปลวกที่พบทั้งหมด สามารถพบได้ในพื้นที่ต าบลท่า

โพธิ์ และปลวกชนิด M.lcarbonarius พบเพียง 1 จอมปลวกในพื้นที่ต าบลส านักแต้ว คิดเป็น3 เปอร์เซ็นต์ ปลวก 

Nasutitermeslsp. พบเพียง 1 จอมปลวก พบในพ้ืนท่ีปาดังเบซาร์ คิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของจอมปลวกที่พบท้ังหมด 

(ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 ความถี่ของชนิดปลวกที่พบท้ังหมดในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

4. การแพร่กระจายของปลวกแต่ละชนิด 
 การศึกษาพบว่าปลวกชนิด M. gilvus การแพร่กระจายมากที่สุด จ านวน 22 จอมปลวก 

สามารถพบได้ทั่วไปในอ าเภอสะเดา ยกเว้นต าบลส านักขาม โดยต าบลปริกพบมากที่สุด 5 จอมปลวก ต าบลปาดังเบ

ซาร์ 5 จอมปลวก รองลงมาคือต าบลทุ่งหมอ 3 จอมปลวก ต าบลส านักแต้ว 2 จอมปลวก ต าบลท่าโพธ์ิ 2 จอมปลวก 

ต าบลพังลา 2 จอมปลวก และต าบล เขามีเกียรติ 2 จอมปลวก ปลวกชนิด G.lsulphureus พบมีการแพร่กระจาย

รองลงมา พบจ านวน 9 จอมปลวก โดยต าบลส านักขามพบทุกพื้นที่ที่ลงส ารวจ จ านวน 3 จอมปลวก ต าบลส านัก

แต้ว 1 จอมปลวก ต าบลท่าหมอ 1 จอมปลวก ต าบลปริก 1 จอมปลวก ต าบลพังลา 2 จอมปลวก ต าบลเขามีเกียรติ 

1 จอมปลวก  ไม่พบในต าบลปาดังเบซาร์ ต าบลท่าโพธ์ิ ปลวกlOdontetermeslsp.lพบ 2 จอมปลวก ในพ้ืนท่ีต าบล

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
797 

 
 

ท่าโพธิ์lหมู่ 2 และหมู่ 5 ปลวกชนิดM.lcarbonarius พบ 1 จอมปลวก ที่ต าบลส านักแต้ว และปลวก Nasutitermes 

sp.พบ 1 จอมปลวก ที่ต าบลปาดังเบซาร์ (ภาพที่ 8) โดยปลวกชนิด M.lgilvus เป็นปลวกชนิดกินไม้ ใบไม้ เศษไม้ 

และยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารและถิ่นที่อยู่อาศัยถูกท าลายได้ (ณัฐวุฒิ , 2557)  

ส่วนปลวกชนิด G.lSulphureusเป็นปลวกกินเนื้อไม้ที่สามารถพบได้ทั่วไป สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ดีในสภาพ

นิเวศหลายแบบ โดยเฉพาะในสภาพป่าโปร่ง ค่อนข้างแห้งแล้ง และมีการระบายอากาศดี ดังนั้นจึงพบปลวกทั้ง 3 

ชนิดนี้ในบริเวณป่าที่มีความแห้งแล้ง หรือตามชายป่า (ปลวกพังงา) ปลวกในสกุล Odontetermes sp. พบการ

กระจายตัวเฉพาะทิศเหนือ ท่ีมีพื้นที่เป็นพ้ืนท่ีราบ เป็นปลวกสร้างเชื้อรา สกุล Odontotermes  ส่วนปลวกชนิด M. 

Carbonarius และปลวกในสกุล Nasutitermes sp. การกระจายตัวทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเทือกเขา สอดคล้อง

กับยุพาพร และคณะ (2544) กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวของกับความแตกต่างของระดับความสูงของพื้นที่มีผลต่อจ านวน

ชนิดหรือความหลากหลายของปลวกจะมีแนวโน้มที่จะลดลงในพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ที่

ศึกษาที่มีระดับความสูงพบชนิดของปลวกน้อย เมื่อเทียบกับท่ีราบ 

 

 

 
ภาพที ่8 ต าแหน่งจอมปลวกและชนิดจอมปลวกที่พบในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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จากส ารวจข้อมูลเส้นรอบวงของจอมปลวกส่วนยอด ส่วนโคน และส่วนสูง ของปลวกทั้ง 5 ชนิด พบว่า 

จอมปลวกชนิด M.lgilvuslมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงส่วนยอดเท่ากับ 107±0.10lเซนติเมตรส่วนโคนเท่ากับ 246±0.12 

เซนติเมตร และส่วนสูงเท่ากับ 49±0.24 เซนติเมตร จอมปลวกของ G.lsulphureuslมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงส่วนยอด

เท่ากับ 108±0.12 เซนติเมตร ส่วนโคนเท่ากับ 218±0.12 เซนติเมตร และส่วนสูงเท่ากับ 43±0.11 เซนติเมตร จอม

ปลวกของ Odontetermes sp. มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบ วงส่วนยอดเท่ากับ 318±l0.39 เซนติเมตร ส่วนโคนเท่ากับ 

575l±l0.32 เซนติเมตร และส่วนสูงเท่ากับ 85l±l0.11 เซนติเมตร จอมปลวกของ M.lcarbonarius มีขนาดเส้นรอ

บวงส่วนยอดเท่ากับ 70 เซนติเมตร ส่วนโคนเท่ากับ 200 เซนติเมตร และส่วนสูงเท่ากับ 23 เซนติเมตร จอมปลวก

ของ Nasutitermeslsp. มีขนาดเส้นรอบวงส่วนยอดเท่ากับ 124lเซนติเมตร ส่วนโคนเท่ากับ 200 เซนติเมตร และ

ส่วนสูงเท่ากับ 25 เซนติเมตร จากค่าเฉลี่ยของลักษณะจอมปลวกทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว สามารถจ าลองรูปร่างและ

ขนาดได้ดังรูปภาพท่ี 9 

จอมปลวกของปลวกชนิด Odontetermessp. มีลักษณะจอมปลวกที่แตกต่างไปจากจอมปลวกชนิด M. 

gilvus, G. Sulphureus, M. carbonarius และ Nasutitermessp.อย่างเห็นได้ชัด จอมปลวกมีรูปร่างเป็นรูปโดมใน

ขณะที ่M. gilvus และ G. sulphureus มีค่าเฉลี่ยของจอมปลวกที่ใกล้เคียงกัน ทั้งค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงยอด เส้นรอบ

วงโคน และส่วนสูง เมื่อเทียบกับ Odontetermes sp. และทั้ง 2 ชนิดมีค่าความสูงของจอมปลวกเพียงเล็กน้อย ท า

ให้จอมปลวกมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ า สอดคล้องกับรายงานของณัฐวุฒิ (2557) ท่ีพบว่าลักษณะของจอมปลวกที่

แตกต่างกัน อาจสามารถคะเนถึงชนิดของปลวกที่อาศัยอยู่ภายใน และดินท่ีใช้สร้างจอมปลวกยังมีลักษณะที่แตกต่าง

ขึ้นอยู่กับชนิดปลวกอีกด้วย เมื่อพิจารณาขนาดของจอมปลวกพบว่า เป็นจอมปลวกขนาดเล็ก เป็นระยะเริ่มสร้าง 

เนื่องจากพื้นท่ีสวนยางพาราที่ศึกษา มีการไถดินระหว่างแปลงยางพาราเพื่อก าจัดวัชพืช ท าให้จอมปลวกที่มีอยู่เดิม

ถูกท าลาย และมีการก่อจอมปลวกขึ้นใหม่ 

 ภาพที่ 9 ภาพจ าลองลักษณะทางกายภาพของจอมปลวกทั้ง 5 ชนิด 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
799 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชุตินันท์ ชูสาย, อนันต์ วงเจริญและ ยุพา หาญบุญทรง. (2561). การศึกษาความเสียหาย และลักษณะการ เข้าเข้า

ท าลายของปลวกในต้นยางพารา จังหวัดขอนแก่น. วารสารแก่นเกษตร. 46(1): 745−750.     
ณัฐวุฒิ ธานี.(2557). ความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและความสัมพันธก์ับระบบนิเวศป่าเต็งรัง และป่า

ดิบแล้งในพื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา.สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นารี. 

วีรยุทธ ทองคง. (2552). การจ าแนกชนิดลักษณะของจอมปลวกและการควบคุมโดยใช้เหยื่อล่อในสวนยางพารา
ของภาคใต้ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

Watson, J.A.L. and Gay, F.J. (1970).Isoptera (Termites). In The Insects of Australia A textbook for 
Students and Research Workers Volume II.Melbourne :Mebourne University Press.Pp. 
330−347. 

 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
800 

 
 

การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยพอกที่จ าหน่ายในจังหวัด

ปัตตานี ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Detection of Vibrio parahaemolyticus Contamination in Muddy Clam                        
(Geloina erosa) from Pattani by Polymerase Chain Reaction (PCR) 

ซีตีฮามีเนาะ  ดือเระซอ1, นูอาฟีซา  ตีเย๊าะ1, วารุณี  หะยีมะสาและ2* 
Sitihaminoh  Duerahsor1, Nu-afisa  Tiyok1, Warunee  Hajimasalaeh2* 

บทคัดย่อ  
Vibrio parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ                        

(food poisoning) เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับล าไส้อักเสบ เป็นปัญหาที่ส าคัญทางสาธารณสุข และสามารถพบได้ใน
อาหารทะเล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในหอยพอก (Geloina 
erosa) ที่มีจ าหน่ายในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ ตลาดแหลมนก และตลาดยะหริ่ง ด้วยวิธี polymerase chain 
reaction (PCR) โดยท าการสุ่มหอยพอกตลาดละ 40 ตัวอย่าง  และตรวจสอบการปนเปื้อนโดยเพิ่มจ านวนยีน 
thermolabile hemolysin (tlh) ของ V. parahaemolyticus พบว่าหอยพอกที่มีจ าหน่ายในตลาดจังหวัดปัตตานี 
มีการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus โดยในตลาดแหลมนก และตลาดยะหริ่ง มีการปนเปื้อน 17.5 และ 70 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผลจากการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริโภคหอยพอก และช่วยป้องกันการระบาด
ของโรคอาหารเป็นพิษ 
ค าส าคัญ: หอยพอก, วิบริโอพาราฮีโมไลติคัส, ยีน tlh, พีซีอาร์ 

Abstract  
Vibrio parahaemolyticus is bacteria cause food poisoning in human which major public 

health problem and could found in seafood.  In aim for this research was detected V. 
parahaemolyticus contamination in muddy clam (Geloina erosa) in Pattani; Laem Nok and Yaring 
market by polymerase chain reaction ( PCR) .  Sampling 40 samples/ market and amplified 
thermolabile hemolysin (tlh) gene of V. parahaemolyticus. The results showed muddy clam from 
Laem Nok and Yaring market were contaminated 17. 5 and 70% , respectively.  This is basic 
information for consumption muddy clam and prevent the outbreak of food poisoning. 
Keywords : Geloina erosa, Vibrio parahaemolyticus, thermolabile hemolysin (tlh), Polymerase 
Chain Reaction (PCR) 
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บทน า  
Vibrio parahaemolyticus เป็นเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในคน โดยเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ เช้ือนี้

เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง ชอบเกลือ เคลื่อนที่ในอาหารเหลวโดยอาศัยแฟลเจลลาเส้นเดี่ยวท่ีขั้ว (single polar 
flagellum) มีแหล่งอาศัยตามธรรมชาติในน้ าทะเล และน้ ากร่อย มีรายงานการตรวจพบ V. parahaemolyticus 
ได้จากอาหารทะเลหลายชนิดเช่น ปลาคอด ปลาซาร์ดีน ปลาแมคคาเรล ปลาตาเดียว หอยนางรม หอยเซลล์ 
ปลาหมึก กุ้ง และปู (Liston, 1990) ส่งผลให้การบริโภคอาหารทะเลดิบ อาหารทะเลสด หรือผ่านการปรุงอย่างไม่
เหมาะสมที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้
ต่ า (Su and Liu, 2007) เช้ือนี้พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1951 พบมากในประเทศแถบทวีปเอเชีย ซึ่งประชาชนนิยม
บริโภคอาหารทะเล ระยะการฟักตัวของเช้ือนี้อยู่ในช่วง 3 - 76 ช่ัวโมง ผู้ป่วยจะมีอาการของโรค 1 - 8 วัน โดยจะมี
อาการท้องเสีย เป็นตะคริวที่ท้อง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ หนาว ปวดหัว และอาเจียน (Oliver et al., 1983) รวมทั้งมี
รายงานจากประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน อินเดีย และหลายๆ ประเทศทางเอเชียรวมทั้งประเทศอเมริกา พบว่ามากกว่า
ร้อยละ 50 ของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากอาหารทะเล มีสาเหตุจาก V. parahaemolyticus นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่าเช้ือน้ีเป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางบาดแผล 34 เปอร์เซ็นต์ และการติดเช้ือในกระแสโลหิต 5 เปอร์เซ็นต์ 
(Daniels et al., 2000)  

จากรายงานการตรวจพบV. parahaemolyticus ในอาหารทะเลชนิดต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาและตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในหอยพอก (Geloina erosa) ซึ่งเป็นหอยสองฝาขนาด
ใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ในโคลนดิน สามารถพบการกระจายตัวทั่วไปในป่าชายเลนในแถบเอเชียตะวันออกใต้ เช่นประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น โดยในประเทศมาเลเซียและจีน ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นอกเหนือจากหอยแครงและหอยแมลงภู่ โดยเป็นหอยที่อาศัยในป่าชายเลนยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
หอยชนิดนี้ถือเป็นหอยท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถน ามาใช้เป็นอาหารได้ (Morton, 1976) และ
เป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภค นอกเหนือจากหอยแครงและหอยแมลงภู่ จากการที่หอยพอก
หาอาหารโดยการกรองกิน คาดว่าจะมีโอกาสสะสมและปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus ได้ เนื่องจากด้วย
สภาพพื้นที่เช้ือน้ีสามารถแพร่กระจายได้ดีในตะกอน ใต้น้ า หรือน้ าทะเล และน้ ากร่อย ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ท าการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus ในหอยพอก ด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) 
โดยการเพิ่มจ านวนยีน thermolabile hemolysin gene (tlh) ของ V. parahaemolyticus ผลจากการตรวจสอบ
นี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ที่สนใจบริโภคหอยพอก และป้องกันการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บตัวอย่างหอยพอก 
 ท าการเก็บตัวอย่างหอยพอกจากตลาดในจังหวัดปตัตานี ได้แก่ ตลาดแหลมนก อ าเภอเมืองปัตตานี และ
ตลาดยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จ านวน 40 ตัวอย่างต่อตลาด 
2. การเพิ่มจ านวน V. parahaemolyticus ในตัวอยา่งหอยพอก  
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 ในการเพิ่มจ านวน V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอก โดยดัดแปลงวิธีการของ นฤชล และคณะ 
(2558) ดังนี้ ท าการเจือจางตัวอย่างหอยพอกแบบ tenfold serial dilution ในอาหารเลี้ยงเช้ือ alkaline peptone 
water (APW) ที่เติม 1.5 % NaCl จากนั้นน ามาบ่มในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง แล้วน าไปสกัด 
genomic DNA ต่อไป 
3. การสกัด genomic DNA  
 ท าการสกัด genomic DNA โดยดัดแปลงวิธีการของ นฤชล และคณะ (2558) ดังนี้ น าน้ าเลี้ยงเซลล์
แบคทีเรียใส่ในหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร แล้วปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000 xg เป็นเวลา 10 
นาที จากนั้นล้างเซลล์แบคทีเรียด้วยสารละลาย phosphate buffered saline (PBS) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร 
แล้วปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10,000 xg เป็นเวลา 5 นาที น าตัวเซลล์มาสกัดดีเอ็นเอ โดยเติมสารละลาย SDS - 
Nacl lysis buffer ปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 12,000 xg เป็นเวลา 10 นาที และน าส่วนใสใส่หลอดใหม่ เติมสาร Isopropanol ปริมาตร 2 เท่าของ
ส่วนใส แล้วเก็บใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 14,000 
xg เป็นเวลา 10 นาที แล้วเก็บตะกอนของดีเอ็นเอ ใส่ในหลอดใหม่ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอทานอล 70 % แล้วปั่น
เหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 14,000 xg เป็นเวลา 10 นาที โดยท าการซ้ า 2 รอบ จากนั้นละลายดีเอ็นเอด้วยน้ ากลั่น 
4. การตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ด้วยวิธี PCR 

น า genomic DNA มาเพิ่มจ านวนยีน tlh ของ V. parahaemolyticus ด้วยวิธี PCR โดยใช้ primer ที่มี
ล าดับเบส ดังนี้ R-tl: 5’-GCT ACT TTC TAG CAT TTT CTC TGC-3’ และ L-tl: 5’-AAA GCG GAT TAT GCA 
GAA GCA CTG-3’ (Taniguchi et al., 1986) ส่วนสภาวะการด าเนินปฏิกิริยา PCR มีดังนี้ denaturation; อุณหภูมิ 
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที annealing; อุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ 
extention; อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที โดยท าตามขั้นตอนนี้ จ านวน 30 รอบ เมื่อเสร็จสิ้ น
ปฏิกิริยา ท าการตรวจสอบ PCR Product ที่มีขนาด 450 คู่เบส ด้วยเทคนิค agarose gel electrophoresis และ
ถ่ายรูปภายใต้แสง UV บันทึกภาพ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอกที่มีจ าหน่ายในตลาดแหลม

นก อ าเภอเมืองปัตตานี และตลาดยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี PCR โดยการเพิ่มจ านวนยีน tlh 
ของ V. parahaemolyticus ซึ่งเป็น housekeeping gene สามารถน ามาใช้ตรวจและบ่งช้ี V. parahaemolyticus 
ทุกสายพันธุ์  (นฤชล  และคณะ , 2558 & Bej et al. , 1999)  ซึ่ ง เป็นปัจจั ยส าคัญในการก่ อโรคของ V. 
parahaemolyticus ซึ่งยีน tlh เป็นยีนท่ีจะสร้างโปรตีนฮีโมโกลบิน ทรานสเฟอริน และ เลคโตเฟอริน ซึ่งโปรตีนนี้
สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงของคน และม้า (Humada et al., 2007) ส่วนวิธี PCR สามารถจ าแนกเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคได้ทั้งในตัวอย่างทางคลินิก ในสิ่งแวดล้อม และอาหารทะเล จัดเป็นวิธีที่มีความแม่นย าและ
ความจ าเพาะสูง (Nelapati et al., 2012) ในการศึกษานี้ท าการสุ่มหอยพอกตลาดละ 40 ตัวอย่าง พบว่าหอยพอก
ที่มีจ าหน่ายในตลาดทั้ง 2 แห่งของจังหวัดปัตตานี มีการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus (ภาพท่ี 1 และ 2) ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่รายงานการตรวจพบ V. parahaemolyticus ในสัตว์น้ าจ าพวกหอยสองฝาหลายชนิด 
เช่น หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยตลับ เป็นต้น (Kanjanasopa et al., 2011; Vuddhakul et al., 
2000; Baffone et al., 2006; & Tran et al., 2018) โดยในตลาดแหลมนก และตลาดยะหริ่ง พบการปนเปื้อน 
17.5 และ70 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 ซึ่งหอยพอกที่จ าหน่ายในตลาดยะหริ่งมีการปนเปื้อน  V. 
parahaemolyticus ในปริมาณสูง คาดว่าเกิดจากภาชนะที่ใช้มีการปนเปื้อน V. parahaemolyticus เนื่องจาก
การแพร่กระจายของ V. parahaemolyticus เจริญได้ที่อุณหภูมิ 15–42 องศาเซลเซียส สามารถอาศัยใน pH 
ในช่วง 4.4-11 (Gode-Potratz et al., 2011) และจากการสอบถามผู้จ าหน่ายหอยพอกในตลาดทั้งสองแห่ง พบว่า
หอยพอกทั้งหมดเก็บมาจากอ่าวปัตตานี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ตรวจพบการปนเปื้อนของ  V. 
parahaemolyticus ในหอยแครงจากแหล่งธรรมชาติบริเวณอ่าวปัตตานี (วารุณี หะยีมะสาและ , 2560) ท าให้
ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือจากการบริโภคหอยพอกที่ผ่านความร้อนไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้บริโภคต้องมีความ
ระมัดระวังในการบริโภค โดยท าให้ถูกสุขลักษณะด้วยการท าให้สุกด้วยความร้อน ซึ่งเช้ือถูกท าลายได้ที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส นาน 15 นาที (ศศิธร และคณะ., 2559) 

 

  
 

ภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอกที่จ าหน่ายในตลาดแหลม
นก อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย M คือ DNA marker N คือ negative control P คือ positive control และ
หมายเลข 1-12 คือ ตัวอย่างหอยพอก 
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ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอกที่จ าหน่ายในตลาดยะหริ่ง 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย M คือ DNA marker N คือ negative control P คือ positive control และ
หมายเลข 1-12 คือ ตัวอย่างหอยพอก 

ตารางที่ 1 การตรวจสอบการปนเปื้อนของ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอกที่จ าหน่ายในตลาดแหลม
นก อ าเภอเมืองปัตตานี และตลาดยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

สถานที ่ จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจพบ V. parahaemolyticus เปอร์เซ็นต์ 
ตลาดแหลมนก 7/40  17.5  
ตลาดยะหริ่ง 28/40 70  

สรุปผลการวิจัย  
 ผลจากการตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยพอกที่มีจ าหน่ายในตลาด
แหลมนก อ าเภอเมืองปัตตานี และตลาดยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี PCR พบว่า หอยพอกจาก
ตลาดทั้งสองแห่งมีการปนเปื้อน V. Parahaemolyticus 
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การผลิตสารสีบนเปลือกกล้วยหินของเชื้อราโมแนสคัสที่แยกจากข้าวแดง 

Pigment Production on Saba Banana Peel by Monascus sp. Isolated From Red 

Yeast Rice  

ยาสมี เลาหสกุล1* นูรีซัน สาและ2 ฟายีมะห์ อาแด1 ฮินดล วาโด2 รอฮานา ลาเตะ2 ลักขณา รักขพันธ์ 3 

Yasmi Louhasakul1*, Nureesan Salaeh2, Fayimah Ardae2, Hindol Wado2, Rohana Lateh2, 

Lakkhana Rakkhaphan3 

บทคัดย่อ 
 โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกเชื้อราโมแนสคัสจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดง (angkak) และ
ศึกษาการผลิตสารสีและกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเชื้อราบนเปลืกกล้วยหิน โดยสามารถคัดแยกเช้ือราโมแนสคัส
ได้จ านวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ Monascus sp. YRU01, Monascus sp. YRU02, Monascus sp. YRU03 Monascus 
sp. YRU04 และ Monascus sp. YRU05 ที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคือโคโลนีเป็นเส้นใยสีส้ม และมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 4.93-6.17เซนติเมตร เมื่อเพาะเลี้ยงเช้ือราทั้ง 5 ไอโซเลตบนเปลือกกล้วยหินพบว่าเช้ือรา 
Monascus sp. YRU01 ให้ค่าการผลิตสารสีได้สูงที่สุด โดยให้ค่าปริมาณสารสีเหลืองสูงสุดเท่ากับ 4.31±0.38 OD 
unit/gdsรองลงมาคือสารสีแดงและสารสีส้มเท่ากับ 1.58±0.01 และ 2.05±0.04 OD unit/gdsตามล าดับ 
นอกจากน้ียังให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดเท่ากับ 8.75±6.51 Unit/gds อีกด้วย 
ค าส าคัญ: เชื้อราโมแนสคสั,  สารส,ี กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส, เปลอืกกล้วยหิน 

Abstract  

 This research aims to isolate and screen Monascus from red yeast rice products (angkak), and 

produce high pigment concentration, and to investigate their pigment production and cellulase activity 

on Saba banana peel. There were 5 isolations, Monascus sp. YRU01, Monascus sp. YRU02, Monascus 

sp.  YRU03, Monascus sp.  YRU04 and Monascus sp.  YRU05 found and their colony contained orange 

mycelium.  When 5 Monascus strains cultivated on Saba banana peel  Monascus sp.  YRU01 gave the 

highest pigment concentration.  Yellow pigment was produced at the highest concentration of 

4.31±0.38 OD unit/gds, followed by red and orange piments, produced 1.58±0.01 and 2.05±0.04 OD 

unit/gds, respectively. In addition, it gave the highest cellulase activity of 8.75±6.51 Unit/gds. 

Keywords: Monascus, pigment, cellulase activity, Saba banana peel 
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บทน า 

 ปัจจุบันกระบวนการผลิตสินค้า เช่น เครื่องส าอาง เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์อาหารล้วนใช้สีในการผลิต

เพื่อเติมแต่งให้สินค้ามีสีสันที่สวยงามน่าใช้และน่ารับประทาน ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักนิยมใช้สีสังเคราะห์ 

ตัวอย่างเช่น สีแดง ได้แก่ ปองโซ 4 อาร์ (Ponceau4 R) คาร์โมอีซีน หรือ เอโซรูบิน (Carmoisine or Azorubine) 

เออร์โธรซีน (Erythrosine)เป็นต้นสีเหลือง ได้แก่ ตาร์ตราซีน (Tartrazine) ซันเซ็ตเย็ลโลว์เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (Sunset 

Yellow F C F) ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) เป็นต้น (Francisco & Octavio, 2003) อย่างไรก็ตามการใช้สีสังเคราะห์

นั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น สีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้ท าให้น้ าย่อย

ออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และก่อให้เกิดโรคมะเร็งในอานาคตได้ เป็นต้น 

(กฤษณพงค์และสมศักดิ์, 2557) ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าที่ใช้สีจากธรรมชาติมากขึ้น 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสีจากธรรมชาตินั้นสามารถผลิตได้จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  (วาลิสาและคณะ, 2558) แต่การผลิต

สีจากจุลินทรีย์นั้นมีข้อได้เปรียบมากกว่าสีจากพืชและสัตว์ คือจุลินทรีย์สามารถผลิตสีได้รวดเร็วให้ปริมาณสีที่สูง 

และใช้พื้นที่ในการผลิตน้อย นอกจากนี้สีที่ได้ยังสกัดได้ง่าย และมีความคงตัวสูง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อ

สิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ง่ายกว่าสีสังเคราะห์อีกด้วย การผลิตสีจากจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนามาเป็นเวลานานและ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คือการผลิตสีจากเช้ือราโมแนสคัสซึ่งให้สารสีแดงที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

หลากหลาย ได้แก่ การน ามาใช้ผสมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องส าอาง (กรกตและคณะ , 2553) 

นอกจากสารสีแดงแล้วเช้ือราดังกล่าวยังสามารถผลิตสารสีส้ม และสีเหลืองได้อีกด้วย ดังนั้นสารสีที่ได้จากเช้ือรา

โมแนสคัสจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับการทดแทนสีสังเคราะห์ทางเคมี เพื่อประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มิใช่อาหารได้ด้วย (จารุวรรณ , 2554) โดยทั่วไปแล้วในการผลิตสารสีจากจุลินทรีย์

นั้นมักใช้อาหารเลี้ยงเช้ือสังเคราะห์เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจน ซึ่งอาหารเลี้ยงเช้ือดังกล่าวมักมีราคา

ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีการศึกษาใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ร าข้าวและกากถั่วเหลือง เป็นต้น (วาริสาและ

คณะ, 2558) เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนทดแทนอาหารเลี้ยงเช้ือสังเคราะห์กล้วยหินเป็นพืชเศรษฐกิจใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสที่นิยมบริโภคและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน

ชุมชน โดยชุมชนมักน ากล้วยหินมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอด เป็นต้น ซึ่งหลังจาก

กระบวนการแปรรูปกล้วยหินจะมีเปลือกกล้วยหินเกิดขึ้นจ านวนมากที่ยังไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจแยกและคัดเลือกเช้ือราโมแนสคัสจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดง และศึกษาการผลิตสารสี

และกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเชื้อราบนเปลืกกล้วยหิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การแยก คัดเลือก และเพาะเลี้ยงเชื้อราโมแนสคัส 

 ช่ังตัวอย่างข้าวแดง 10 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร ท่ีมีน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.85 

ผสมกับ tween 80 ร้อยละ 0.1 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นน าไปเขย่าที่ 200 รอบต่อนาที 

เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วท าการเจือจางที่ 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 จากนั้นปิเปตสารละลาย ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 

ลงบนอาหารเพาะเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA) แล้วใช้ glass spreader เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอาหารเพาะเช้ือ

จนแห้ง แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2-3 วัน ไม่ควรคว่ าจานอาหารเพาะเช้ือ และไม่ควรซ้อนเกิน 4 ช้ัน 

สังเกตลักษณะโคโลนีบนอาหารเพาะเช้ือหากเป็นเช้ือราโมแนสคัสจะสร้างเส้นใยสีเหลือง สีส้มและสีแดง จากนั้นใช้

เข็มเขี่ยเชื้อย้ายเช้ือราไปวางลงบนอาหารเพาะเช้ือ PDA ใหม่ แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3-4 วัน ท าซ้ า 2-

3 รอบ เพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธ์ิ จากนั้นน าเชื้อราโมแนสคัสที่คัดแยกได้ไปท าการศึกษาการผลิตสารสีและเอนไซม์เซลลู

เลส โดยเตรียมเปลือกกล้วยหิน 50 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปรับความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 50 และค่าพีเอชเริ่มต้น 6.0 

แล้วปิดถุงด้วยกระดาษ นึ่งฆ่าเช้ือท่ี 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน าเปลือกกล้วยหินท่ีฆ่าเช้ือแล้ว

ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วถ่ายสปอร์เช้ือราจ านวน 106สปอร์ต่อมิลลิลิตรปริมาตร10 มิลลิลิตร (ร้อยละ 10) ลงบนเปลือก

กล้วยหิน คลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ละชุดท าการทดลอง 3 ซ้ า น าไปเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วัน เก็บตัวอย่างที่ 

7 และ 10 วัน 

แหล่งที่มา และการเตรียมเปลือกกล้วยหิน 

เก็บตัวอย่างเปลือกกล้วยหินจากร้านกล้วยหินทอด ต าบลสะเตงอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตรน้ าหนักเปลือกเปียก 50-51 กรัม อายุผลไม่เกิน 2 เดือน โดย

น าเปลือกกล้วยหินมาล้างท าความสะอาดแล้วตัดเป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน าไปบดและร่อนด้วยตะแกรงขนาด 24 เมซ (Saimmai et al., 2018) 

การวิเคราะห์การวัดค่าพีเอช 

 น าตัวอย่างมาวัดโดยตรงด้วยเครื่องวัดพีเอช 

การวิเคราะห์การนับสปอร์เชื้อรา 

 การนับสปอร์ของเช้ือราเพื่อควบคุมปริมาณเช้ือราเรื่มต้นด้วยวิธี Direct microscopic counts ซึ่ง

ดัดแปลงจากวิธีของเดชาวุฒิและคณะ (2558) โดยหยดตัวอย่างที่มีการเจือจางที่เหมาะสม10-12 ไมโครลิตร ลงบน

ช่องระหว่างสไลด์ แล้วปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ให้ของเหลวซึมเข้าไปในช่อง ซึ่งก าหนดปริมาตร จากนั้นท าการ
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ตรวจนับสปอร์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 40 เท่า โดยนับช่อง 0.04 ตารางมิลลิเมตร ระหว่าง 5-10 ช่อง

ทั้งหมด 5 ช่องใหญ่ แล้วหาค่าเฉลี่ยแต่ละช่อง แล้วบันทึกผลและค านวณตามสูตร 

การค านวณ 

 จ านวนสปอร์ (สปอร์ต่อมิลลิลิตร)=
 ( A x  103  x C )

B
 

 

เมื่อ  A = จ านวนสปอร์เฉลี่ย 

 B =พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม เท่ากับ 0.004 ลูกบาศก์มลิลเิมตร 

 C =อัตราการเจือจางตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ปริมาณสารสี 

 วิเคราะห์ปริมาณสารสีตามวิธีของ Clement et al. (2018) โดยน าตัวอย่างที่ผ่านการหมักด้วยเช้ือรา

โมแนสคัสปริมาณ 1 กรัม มาสกัดสารสีด้วยเอทานอลร้อยละ 40 ปริมาตร 5มิลลิลิตร จากน้ันน าไปเขย่าที่ 200 รอบ

ต่อนาที อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วน ามาปั่นเหวี่ยงที่ 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 10 นาที ดูดสารละลายส่วนใสแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 

400 470 และ 500 นาโนเมตร เพื่อวัดสารสีเหลือง สีส้มและสีแเดง ตามล าดับ 

การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 

 วิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสตามวิธีของ Ghose (1987) โดยน าเปลือกกล้วยหินที่ผ่านการหมักสาร

สีด้วยเชื้อรา Monascusมาสกัดด้วยสารละลาย 0.05 M citrate buffer (pH 4.8) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้า

กัน เขย่าที่ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วน าไปหมุนเหวี่ยงที่ 7,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศา-

เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เก็บสารละลายส่วนใสที่ได้ไว้ น ากระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 1 × 6เซนติเมตรลงใน

หลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย 0.05 M citrate buffer (pH 4.8) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย

เอนไซม์ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน น าไปอุ่นในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

หยุดปฏิกิริยาในน้ าเดือดเป็นเวลา 5 นาทีแล้วน าสารละลายไปตรวจสอบน้ าตาลรีดิวซ์ต่อด้วยวิธี DNS method ตาม

วิธีของ Miller (1959) น าสารละลายที่ผ่านการเจืองจาง 0.5 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย 

DNS 0.5 มิลลิลิตร จากนั้นน าหลอดทดลองไปต้มในน้ าเดือดเป็นเวลา 5 นาที แล้วแช่หลอดทดลองในอ่างน้ าเย็น

ทันทีเป็นเวลา 5 นาที เติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ผสมให้เข้ากันแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ในการทดลองชุดควบคุมใช้น้ ากลั่นแทนตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิ

วซ์จากกราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเข้มข้นของกลูโคสในสารละลายตัวอย่าง โดยก าหนดให้เอนไซม์เซลลูโลส 1 

หน่วย หมายถึงปริมาณเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาย่อยสลายสารตั้งต้นให้เป็นน้ าตาลกลูโคส 1 ไมโครโมลในเวลา 1 นาที 

การวิเคราะห์ทางสถิติ  

 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทุกชุดการทดลองท าการทดลอง

อย่างน้อย 3 ซ้ า แล้วน าข้อมูลผลการทดลองหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์ค่าทางสถิติของ

ข้อมูลด้วย one way ANOWA (p< 0.05)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การแยกและคัดเลือกเชื้อราโมแนสคัสจากข้าวแดง 
 จากการคัดแยกเช้ือราโมแนสคัสจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดงท่ีได้จากร้านขายยาจ านวน 5 แหล่ง ได้แก่ ร้านบ้วน

ฮั่วตึ๊ง ร้านขายยาจีนลี่ยู่ฮะ ร้านขายยาลิ้ม ซุ่น เฮง ร้านธาตรีเภสัช และร้านงีเทียน พบว่าสามารถคัดแยกเช้ือราได้

จ านวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ Monascus sp. YRU01, Monascus sp.YRU02, Monascus sp. YRU03,  Monascus 

sp. YRU04 และ Monascus sp. YRU05 ที่มีลักษณะโคโลนีเป็นเส้นใยสีขาว เมื่อเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA 

เป็นเวลา 1-2 วัน จากนั้นเส้นใยจะแพร่กระจายแนบกับผิวอาหารเลี้ยงเช้ือและเปลี่ยนเป็นเส้นใยสีส้ม ที่มีลักษณะ

เส้นใยฟูและมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 4.93-6.17 เซนติเมตร (ภาพที่ 1และตารางที่ 1) ในขณะที่งานวิจัยของ

เกตุการและหทัยทิพย์ (2559) ได้คัดแยกเช้ือราโมแนสคัสจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจ านวน 13 ไอโซเลต ที่มีลักษณะ

สัณฐานวิทยาแตกต่างกัน โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีหลังการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียสนาน 3 วันอยู่ระหว่าง 1.63-2.72 เซนติเมตร โคโลนีเป็นสีขาวครีมจนถึงสีส้ม และงานวิจัยของสิริพร

และคณะ (2556) ได้คัดแยกเช้ือรา Monascus sp. จากผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจ านวน 2 ตัวอย่าง สามารถคัดแยกเชื้อได้

ทั้งหมด 32 ไอโซเลต ที่มีลักษณะเส้นใยเกาะกลุ่มเป็นก้อน 

A B C 
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ภาพที่ 1 เชื้อรา Monascus sp. YRU01 (A) Monascus sp. YRU02 (B) Monascus sp. YRU03 (C) Monascus 

sp. YRU04 (D) Monascus sp. YRU05 (E) ที่คัดแยกได้จากข้าวแดงท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Potato 

Dextrose Agar (PDA) เป็นเวลา 7 วัน     

ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Monascus sp. ท่ีคัดแยกได้จากข้าวแดง 

แหล่ง ไอโซเลต 
ขนาดโคโลน ี

(เซนติเมตร)* 
สีของโคโลน ี ลักษณะเส้นใย 

ขนาดแอสคสั 

(ไมโครเมตร)* 

ร้านบ้วนฮั่วตึ๊ง Monascus sp. YRU01 6.17± 0.7 4 สีส้ม ฟู 2.5 5 ±0.04 

ร้านขายยาจีน ลี่ยูฮ่ะ Monascus sp. YRU02 5.57±0.40 สีส้ม ฟูเล็กน้อย 2.3 2 ±0.17 

ร้านขายยา ลิ้ม ซุ่น เฮง Monascus sp. YRU03 5.07±0.74 สีส้ม ฟู 2.4  0  ±0.0 7 

ร้านงีเทียน Monascus sp. YRU04 5.43± 0.6 8 สีส้ม ฟูเล็กน้อย 3.1  0 ± 0.2 1 

ร้านธาตรเีภสัช Monascus sp. YRU05 4.93±0.4 9 สสี้ม ฟู 2.2  7 ± 0.0 2 

*ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เมื่อน าเชื้อราโมแนสคัสที่คัดแยกได้มาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเช้ือราโมแนสคัสสร้างเส้นใยแตกแขนง มีผนัง

กั้น ไม่มีสี และสร้างแอสโคสปอร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่บรรจุอยู่ในแอสคัสที่มีรูปร่ างกลมหรือรี

และมีขนาดที่แตกต่างกันอยู่ระหว่าง 2.27-3.10 ไมโครเมตร (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2) มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัย Manan et al. (2017) ท่ีได้คัดแยกเช้ือราโมแนสคัสจากข้าวแดงโดยเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียลเป็น

เวลา 7 วัน พบว่าเช้ือราโมแนสคัสสร้างแอสโคสปอร์ที่มีลักษณะทรงกลม มีผนังกั้นเรียบ โดยแอสโคสปอร์จะอยู่ใน

แอสคัส และแอสคัสจะอยู่บนก้านชูเมื่อผนังแอสคัสแตกก็จะปล่อยแอสโคสปอร์งอกเป็นเส้นใยใหม่ขึ้น (วรวุฒิ, 2543) 

D E



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
813 

 
 

A B C 
   

  
  D E 
  

  
 

ภาพที่ 2 ลักษณะแอสคสัของเชื้อรา Monascus sp. YRU01 (A) Monascus sp. YRU02 (B) 

Monascus sp. YRU03 (C) Monascus sp. YRU04 (D) Monascus sp.YRU05 (E) ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ก าลังขยาย 40 เท่า   

การศึกษาการผลิตสารสีและเอนไซม์เซลลูเลสของเชื้อราโมแนสคัสที่คัดแยกได้บนเปลือกกล้วยหิน 

 จากการศึกษาการเจริญ การผลิตสารสี และเอนไซน์เซลลูเลสของเช้ือราโมแนสคัสจ านวน 5 ไอโซเลต 

ได้แก่ Monascus sp. YRU01,  Monascus sp. YRU02,  Monascus sp. YRU03,  Monascus sp. YRU04 และ 

Monascus sp. YRU05 บนเปลือกกล้วยหินที่ปรับค่าความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 50 และค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 6.0 

โดยเปรียบเทียบปริมาณสารสี ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสและค่าพีเอชของการเจริญของเชื้อรา ผลแสดงดังตารางที ่

2 พบว่าเช้ือราทุกไอโซเลตสามารถผลิตสารสีและเอนไซม์เซลลูเลสบนเปลือกกล้วยหินได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) โดย Monascus sp. YRU01 Monascus sp. YRU02 และ Monascus sp. YRU05 สามารถผลิตสารสี

เหลือง สารสีส้ม สารสีแดง และเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดในวันที่ 7 ในขณะที่ Monascus sp. YRU03 และ 

Monascus sp. YRU04 มีการผลิตสารสี และเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดในวันที่ 10 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ขึ้นกับสปีชีส์ที่

แยกได้ ซึ่งเช้ือราจะเกาะติดกับสับสเตรท เช่น เปลือกกล้วย ที่มีองค์ประกอบเป็นเซลลูเลส (Mohapatra et al., 

2010) จากนั้นจะผลิตเอนไซม์เซลลูเลสท าหน้าที่ย่อยโมเลกุลของเซลลูเลสและได้น้ าตาลกลูโคสเป็นแหล่งอาหาร ท า

แอสคัส 

แอสคัส 

แอสคัส แอสคัส 

แอสคัส 

แอสโคสปอร์ 

แอสโคสปอร์ 

แอสโคสปอร์ 

แอสโคสปอร์ 

แอสโคสปอร์ 
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ให้เช้ือราเจริญและผลิตสารสี (Embaby et al., 2018) นอกจากนี้ค่าพีเอชมีผลต่อการเจริญและผลิตสารสีของเช้ือ

ราชนิดนี้ โดยพบว่าจุดไอโซอิเลกตริกของแหล่งไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชใน

ระหว่างการเลี้ยงเช้ือและส่งผลต่อการผลิตสารสีต่างๆ ที่แตกต่างกันคือเชื้อผลิตสารสีสีเหลืองได้ดีที่พีเอชต่ าระหว่าง 

2.0-3.0 ขณะที่การผลิตสีส้มอยู่ในช่วงพีเอชระหว่าง 3.0-4.0 และการผลิตสีแดงได้ดีที่พีเอชมากกว่า 5.0 
(Vendruscolo et al., 2016) อย่างไรก็ตามจากการทดลองนี้พบว่าค่าพีเอชของทั้ง 5 ไอโซเลตมีค่าใกล้เคียงกันอยู่

ระหว่างพีเอช 5.0-6.5 และค่าให้สารสีเหลืองสูงที่สุด (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตสารสีของราชนิดนี้อาจมี

ปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลร่วมกันในการผลิตสารสี เช่น ชนิดสับสเตรท ชนิดของแหล่งไนโตรเจน เวลาในการเพาะเลี้ยง เป็น

ต้น (Patrovsky et al., 2019) เมื่อเปรียบเทียบการผลิตสารสีพบว่า Monascus sp. YRU01 และ  Monascus sp. 

YRU 02 ให้ปริมาณสารสีเหลือง สารสีส้ม และสารสีแดงได้สูงกว่าไอโซเลตอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

โดย Monascus sp. YRU01 ให้ปริมาณสารสีเหลือง สารสีส้ม และสารสีแดงสูงสุดเท่ากับ 4.31±0.37 2.05±0.04 

และ 1.58±0.01 OD unit/gdsตามล าดับ ขณะที่ Monascus sp. YRU02 ให้ปริมาณสารสีเหลือง สารสีส้ม และ

สารสีแดงสูงสุดเท่ากับ 4.09±0.66 2.05±0.14 และ1.51±0.01 OD unit/gds ตามล าดับ (ตารางที่ 2) แต่เมื่อ

เปรียบเทียบค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส พบว่า Monascus sp. YRU01 ให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุด

เท่ากับ 8.75±6.51 Unit/gds ซึ่งแตกต่างจากไอโซเลตอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารสี ค่ากิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลส และค่าพเีอชของการเจริญของเชื้อรา Monascus sp.ไอโซเลตต่างๆ บนเปลือกกล้วยหิน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)

ไอโซเลต 
สีเหลือง 

(OD unit/gds) 

สีส้ม 

(OD unit/gds) 

สีแดง 

(OD unit/gds) 

กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 

(Unit/gds) 
พีเอช 

 7 วัน 10 วัน 7 วัน 10 วัน 7 วัน 10 วัน 7 วัน 10 วัน 7 วัน 10 วัน 

Monascus sp. YRU01 4.31±0.37a 2.87±90.2b 2.05±0.04a 1.27±0.14ab 1.58±0.01a 1.13±0.01b 8.75±6.51a 1.01±0.01ab 5.85±0.11 5.78±0.06 

Monascus sp. YRU02 4.09±0.66a 4.09±0.05b 2.05±0.14a 1.23±0.14b 1.51±0.01a 1.12±0.09b 1.41±0.11b 1.06±0.01ab 5.49±0.16 5.70±0.27 

Monascus sp. YRU03 2.65±0.23b 3.26±0.26a 1.58±0.03b 1.57±0.29a 1.07±0.07b 1.26±0.10a 1.08±0.2b 1.24±0.01a 5.43±0.22 5.64±0.26 

Monascus sp. YRU04 2.52±0.23b 2.86±0.05b 1.16±0.15b 1.35±0.05ab 1.06±0.07b 1.01±0.01c 1.12±0.04b 1.13±0.14b 5.41±0.17 5.52±0.04 

Monascus sp. YRU05 2.23±0.42b 2.08±0.16c 0.99±0.17b 1.08±0.04b 0.93±0.07b 0.85±0.02d 1.20±0.13b 0.68±0.44b 5.07±0.17 6.52±1.95 
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สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้สามารถคัดแยกเช้ือราโมแนสคัสได้จ านวน 5 ไอโซเลต ที่มีลักษณะโคโลนีเป็นเส้นใยสีส้ม และมีแอสโค
สปอร์เป็นโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เมื่อเพาะเลี้ยงเช้ือราทั้ง 5 ไอโซเลตบนเปลือกกล้วยหินพบว่าเชื้อรา Monascus 
sp. YRU01 ให้ค่าปริมาณสารสีเหลือง สารสีแดง และสารสีส้มสูงสุดเท่ากับ 4.31±0.38 1.58±0.01 และ 2.05±0.04 OD 
unit/gds ตามล าดับ และยังให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุดเท่ากับ 8.75±6.51 Unit/gds  
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ประสิทธิภาพของน้ ายาต่อการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล าพันแบบระยะสั้นในตู้เย็น  

The effect of different extenders on short-term chill storage  

of Slender walking catfish (Clarias nieuhofii) semen 

ณิศา  มาชู1* 

Nisa  Machoo1* 

บทคัดย่อ  
ปลาดุกล าพันมีแหล่งอาศัยในป่าพรุ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ มีปริมาณน้ าเช้ือน้อย วิจัยครั้งนี้จึงศึกษาน้ ายาที่

เหมาะสมต่อการเก็บรักษาน้ าเช้ือ โดยศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายา 5 สูตร คือ 0.85%NaCl, 0.9%NaCl, FRS, MC#1 

และ BCB เก็บรักษาน้ าเช้ือในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6oc เป็นเวลา 48 และ 96 ช่ัวโมง พบว่า 0.9%NaCl และ FRS เก็บรักษา

น้ าเช้ือได้ดีกว่าน้ ายาอื่น ๆ (P<0.05) ทั้งนี้มีการวัดปริมาณอิออนในน้ าเลือดของปลาดุกล าพัน พบว่ามี Na+ ในปริมาณสูง 

จึงได้ปรับน้ ายาโดยเพิ่มปริมาณโซเดียมคลอไรด์ใน FRS, MC#1 และ BCB น ามาเก็บรักษาน้ าเช้ืออีกครั้ง พบว่าน้ ายาหลัง

ปรับให้ผลการเก็บรักษาน้ าเช้ือในท านองเดียวกับก่อนปรับ แสดงว่าการเพิ่มปริมาณ NaCl ไม่มีผลต่อการมีชีวิตของอสุจิ

ปลาดุกล าพัน ท้ังนี้พบว่าโซเดียมคลอไรด์ก็ไม่ควรน้อยกว่า 0.9% เพราะ 0.85%NaCl มีประสิทธิภาพด้อยกว่า 0.9%NaCl 

เนื่องจาก 0.85%NaCl มีอสุจิเคลื่อนไหวก่อนการเก็บรักษา 1-2% ผลศึกษาครั้งนี้ 0.9%NaCl มีประสิทธิภาพเก็บรักษา

น้ าเช้ือได้ดี (เก็บรักษา 96 ช่ัวโมง มีอสุจิเคลื่อนไหว 5.33% ผสมติด 26.48% ฟักเป็นตัว 14.17%) ไม่แตกต่าง (P>0.05) 

กับ FRS ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ดังนั้นถ้าจะเก็บรักษาน้ าเช้ือ หรือเจือจางน้ าเช้ือปลาดุกล าพันควรใช้ 

0.9%NaCl ซึ่งเตรียมได้ง่าย หาได้สะดวกเนื่องจากมีจ าหน่ายในร้านขายยาทั่วไป ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอง 

ค าส าคัญ: สูตรน้ ายา , น้ าเชื้อ , ปลาดุกล าพัน , การเก็บรักษา , แบบระยะสั้น 
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Abstract  
Slender walking catfish (Clarias nieuhofii) has been found in a natural habitat in swamp forest 

and considered as a rare and endangered fish species. This research studied the optimal extenders on 

short-term chill storage of slender walking catfish semen by using 5 different extenders, 0.85% NaCl, 

0.9% NaCl, FRS (Frog Ringer Solution), MC#1 (Modified Cortland’s #1) and BCB (bicarbonate buffer). All 

samples were stored at 0-6°C refrigerator for 48 and 96 hours. The results showed that extenders FRS 

was not statistically different from 0.9% NaCl (p>0.05) and gave the better quality of the fish semen than 

others. The amount of ions in the blood of the catfish analysis showed that the amount of Na+ was high. 

Therefore, the extenders were adjusted by increasing sodium chloride content in FRS, MC # 1 and BCB 

solutions for storage of semen. It was found that the results were not different before adjusting. For this 

reason, it was indicated that increasing of NaCl was  not stimulate sperm motility of slender walking 

catfish. However, the use of sodium chloride should not be less than 0.9% because 0.85%NaCl showed 

that the sperm motility was determined as 1-2% before storage. The results of this study found that the 

0.9% NaCl extender was not statistically different (p>0.05) and higher effectiveness of storage (96 hrs 

storage, 5.33% sperm motility, 26.48% fertilization rate, 14.17% fertilization rate) than FRS. Finally, it is 

necessary to keep the fish semen for further use in the short period of time, a 0.9 percent saline solution 

can be easily effectively used and prepared.  

Keywords: extender , semen , Clarias nieuhofii , chill storage , short-term 

 
บทน า  

ปลาดุกล าพันเป็นปลาน้ าจืดไม่มีเกล็ด ล าตัวค่อนข้างยาว มีจุดขาวเรียงขวางกับล าตัว ท าให้มีความสวยงาม คน
บางกลุ่มจึงเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงท าให้ปลาดุกล าพันมีราคาค่อนข้างสูง ปลาดุกล า
พันมีแหล่งอาศัยในพ้ืนท่ีป่าพรุ ซึ่งหมายถึงพื้นดินที่ข้างบนแข็ง ข้างล่างเป็นหล่มเลน เป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขัง มีการสะสมตัวของ
ซากพืช และอินทรียวัตถุจ านวนมาก สีของน้ าในพรุเป็นสีน้ าตาล มีสภาพความเป็นกรดระหว่าง 4.5 -6.0 (ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร, 2540) ปลาดุกล าพันจึงเป็นปลาที่มีความอดทนสูง เพราะสามารถปรับตัวเจริญเติบโต และ
แพร่ขยายพันธุ์ได้ในพื้นที่ป่าพรุซึ่งดินมีความเป็นกรด จากการศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกล าพัน ของศราวุธ และ
คณะ (2538) พบว่าปลาดุกล าพันมีน้ าเชื้อตลอดปี แต่น้ าเช้ือจะแก่สมบูรณ์ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนธันวาคม โดยค่า GSI มีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละเดือนของรอบปี แต่บริเวณ
น้ าเชื้อมีค่อนข้างน้อย โดยถุงน้ าเชื้อในช่วงฤดูผสมพันธ์ุมีน้ าหนักระหว่าง 1.29-3.16 กรัม/ตัว  
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ปลาดุกล าพันสามารถน ามาเพาะเลี้ยงในสภาพน้ าจืดทั่วไปได้ ในการเพาะขยายพันธุ์ใช้วิธีการฉีดฮอร์โมนผสม

เทียม ซึ่งต้องฆ่าปลาตัวผู้เพื่อน าอัณฑะมาตัดหรือบี้ให้แตกให้ได้น้ าเชื้อ ตอนนี้ต้องใช้น้ ายาในการเจือจางโดยปลาดุกทั่วไป

ส่วนใหญ่จะใช้น้ าเกลือ 0.6-0.85% ทั้งนี้ในการใช้น้ าเกลือถ้าความเข้มข้นไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้อสุจิมีการเคลื่อนไหว

ก่อนน าไปใช้ผสมกับไข่ ท าให้การผสมติดต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น เนื่องจากในสภาวะปกติอสุจิที่อยู่ในอัณฑะหรือท่ีรีดออกมาจะ

ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่จะเคลื่อนไหวเมื่อได้รับการกระตุ้น โดยการเจือจางด้วยน้ า หรือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า

ของเหลวในน้ าเช้ือ (seminal fluid) ซึ่งประกอบด้วยอิออนต่าง ๆ ได้แก่ Na+, K+, Ca2+, Mg2+, และ Cl- เป็นต้น ซึ่ง

ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้จะมีชนิดและปริมาณแตกต่างกันตามชนิดหรือกลุ่มของปลา (Suquet et al., 1993)  เช่น 

Billard et al. (1995) ได้ศึกษาในปลาไน พบว่า อสุจิจะไม่เคลื่อนไหว เมื่ออยู่ใน genital tract ของเพศผู้ แต่จะเริ่ม

เคลื่อนไหวเมื่อถูกปล่อยลงสู่น้ าจืด ซึ่ง osmotic presume ลดลง ในการเจือจางด้วยน้ าจืด โครงสร้างของ flagellum จะมี

คุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และการเคลื่อนไหวจะหยุดภายใน 30 วินาที ในขณะที่เจือจางในสารละลาย 50 mM 

NaCl ซึ่งมี osmotic เพียงพอต่อการเริ่มเคลื่อนไหวของอสุจิ โครงสร้างของ flagellum มีคุณสมบัติคงเดิม และการ

เคลื่อนไหวค่อย ๆ ลดลงภายใน 1 นาที ในท านองเดียวกัน Billard and Cosson (1992) ศึกษาการเคลื่อนไหว (motility) 

ของอสุจิปลา trout และ carp โดยท าการเจือจางน้ าเชื้อ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเจือจางน้ าเชื้อในน้ ายา (80 mM NaCl, 60 

mM KCl, 25 mM Tris)  ที่ไม่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิในอัตรา 1:100 เนื่องจากน้ าเช้ือปลาจะข้นและเหนียวมาก 

ครั้งที่ 2 จะเจือจางด้วยน้ า ใช้อัตราส่วน 1:20 โดยท าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าอสุจิมี motility สูง มีความถี่ประมาณ 

60 Hz  จะเคลื่อนไหวเป็นวงกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง >400 m อัตราความเร็ว 250 m/sec  ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 20 

วินาที หลังเจือจางด้วยน้ า หลังจากนั้นอสุจิจะเคลื่อนไหวด้วยความถี่ลดลง <10 Hz  และจะหยุดเคลื่อนไหวในท่ีสุด ภายใน 

40 วินาที 

การเก็บรักษาน้ าเช้ือปลามีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานทางด้านเพาะพันธุ์ปลา การเก็บรักษาน้ าเช้ือปลามี
จุดประสงค์เพื่อยืดระยะเวลาในการมีชีวิตของอสุจิปลาให้นานขึ้นหลังรีด หรือผ่าอัณฑะออกมาจากตัวปลาเพศผู้ สามารถ
ท าได้ 2 แบบ คือ การเก็บรักษาแบบระยะสั้นเป็นการเก็บรักษาในตู้เย็นหรือถังน้ าแข็งอุณหภูมิสูงกว่า 0  องศาเซลเซียส 
เล็กน้อย และการเก็บรักษาแบบระยะยาวเป็นการเก็บแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ไม่
ว่าการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาจะท าโดยวิธีใดก็ตาม ต้องใช้สูตรน้ ายาเพื่อเจือจางน้ าเช้ือก่อนการเก็บรักษา โดยสูตรน้ ายาที่ใช้
ต้องเหมาะสมกับน้ าเช้ือปลาชนิดนั้น ๆ เพื่อให้อสุจิมีชีวิตได้นานที่สุด โดยน้ ายาที่ใช้เจือจางน้ าเชื้อจะมีส่วนประกอบทางเคมี
ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ประกอบด้วยอิออนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับท่ีปรากฏในน้ าเลือดของปลา มีแรงดันออสโมติกใกล้เคียง
ที่สุดกับแรงดันออสโมติกของน้ าเลือด น้ ายาจะประกอบด้วยสารเคมีที่ท าหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด -ด่าง เป็นแหล่ง
พลังงาน และสารเคมีบางตัวท าหน้าท่ีต้าน หรือท าลายพิษจากของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากเซลล์ หรือมีส่วนประกอบท่ีเป็น
ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ ทั้งนี้การปรับปรุงน้ ายาบางสูตร บางครั้งไม่ได้อาศัยทฤษฎีหรือการ
ทดลองใด ๆ เป็นการช้ีน าการปรับปรุงนั้นแต่เป็นการกระท าจากผลการลองผิดลองถูกเป็นเกณฑ์ (กฤษณ์, 2536) 

การเก็บรักษาแบบระยะสั้น เป็นการเก็บรักษาในตู้เย็น หรือถังน้ าแข็งอุณหภูมิ สูงกว่า 0 องศาเซลเซียสเล็กน้อย 
ซึ่งการเก็บรักษาน้ าเช้ือด้วยวิธีนี้ สามารถเก็บได้ทั้งสภาพเข้มข้น หรือเจือจางด้วยสารละลายที่มีความเหมาะสมในการเก็บ
รักษาน้ าเช้ือปลา เช่น นิศา และกฤษณ์ (2538) ทดลองเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกอุยในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส 
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นาน 72 ช่ัวโมง ในน้ ายา 8 สูตร คือ MC#1, FRS, 0.8% NaCl และ HCO3 ส่วนสูตรที่ 5-8 เป็นสูตรที่ได้จากการปรับ
แรงดันออสโมติกสูตรน้ ายา สูตรที่ 1-4 ให้ได้ค่าประมาณ 300 mOsm แล้วน าน้ าเช้ือที่เก็บรักษามาตรวจคุณภาพ โดยดู
เปอร์เซ็นต์อสุจิที่เคลื่อนไหวและอัตราการปฏิสนธิ พบว่าในน้ ายาสูตรที่ 1-4 สูตร 0.8%NaCl สามารถเก็บน้ าเชื้อได้สูงสุด 
คือ มีเปอร์เซ็นต์อสุจิที่เคลื่อนไหว 6.22±1.56 อัตราการปฏิสนธิ 22.96±11.13 ( ~34% ของน้ าเช้ือสด) ส่วนสูตรน้ ายาที่
ปรับความดันออสโมติก (สูตรที่ 5-8) พบว่าทุกสูตรมีความสามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือได้ดีกว่าสูตรที่ 1-4  แต่สูตร 
0.85%NaCl (281 mOsm) สามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกอุยได้ดีที่สุด คือ มีเปอร์เซ็นต์อสุจิที่เคลื่อนไหว 8.89±1.11 
และเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ 45.17±13.3 (~ 56% ของน้ าเช้ือสด) ผลการทดลองท านองเดียวกัน จากการศึกษาของ 
อนงคณ์ และกฤษณ์ (2539) ทดลองเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาสวายในตู้เย็น  0-6 องศาเซลเซียส ในน้ ายากลุ่ม bicarbonate 
หรือ modified bicarbonate buffer, น้ าเกลือ (0.8 และ 0.85% NaCl), frog Ringers’s solution (FRS) และ calcium-
free Hank’s balanced salt solution (C-FHBSS) พบว่า 0.85%NaCl (282 mOsm/kg pH 7.0) เก็บรักษาน้ าเชื้อปลา
ได้ดีที่สุดคือ เมื่อเก็บนาน 78 และ 150 ช่ัวโมง มีอสุจิเคลื่อนไหว 70±0 และ 36.7±3.3 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการปฏิสนธิ 
59.1±4.5 และ 45.7±5.1 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาในการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล าพันแบบระยะ
สั้นในตู้เย็น ซึ่งถ้าทราบสูตรน้ ายาที่เหมาะสมกับน้ าเช้ือปลาดุกล าพัน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะขยายพันธุ์ปลา
ดุกล าพัน ในขั้นตอนการเจือจางน้ าเช้ือจากอัณฑะ เนื่องจากปลาดุกล าพันไม่สามารถรีดน้ า เช้ือได้ อีกทั้งการเก็บรักษา
น้ าเช้ือแบบระยะสั้นในตู้เย็น หรือถังน้ าแข็งใช้แก้ปัญหาในยามขาดแคลนพ่อปลา หรือใช้เก็บรักษาน้ าเชื้อแบบแช่แข็งในถัง
ไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ต่อไป ซึ่งสามารถรักษาเซลล์อสุจิให้มีชีวิตได้นานเป็นปี มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุอย่างปลาดุกล าพัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-

6 องศาเซลเซียส โดยใช้น้ ายา ดังตารางที่ 1 จ านวน 5 สูตร [ 0.85%NaCl, 0.9%NaCl, FRS (Frog Ringer’ Solution), 
MC#1 (Modified Cortland’s #1), BCB (bicarbonate buffer) ] และชุดควบคุม ซึ่งเป็นน้ าเช้ือสดเก็บรักษาโดยไม่ใส่
น้ ายา [ชุดควบคุม 1 (น้ าเช้ือสดเก็บรักษา)] และการทดลองที่ 2 มีการปรับสูตรน้ ายาจากการทดลองที่ 1 โดยการเพิ่ม
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้ ายาสูตร  FRS, MC#1 และ BCB จ านวน 8.5 กรัม/ลิตร เรียกช่ือใหม่เป็น FRS-1, MC#1-1 
และ BCB-1 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 ส่วนการด าเนินการอื่น ๆ จะเหมือนกันดังน้ี 

การวางแผนการทดลอง 
ใช้การทดลองแบบ 6×2 แฟกทอเรี่ยลในการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อกอย่างสมบูรณ์ (Randomized 

Completely Blocks Design; RCBD)  โดยก าหนดเป็น 12 ชุดการทดลอง ซึ่งมี 2 ปัจจัย คือ สูตรน้ ายาในการเก็บรักษา
น้ าเช้ือปลาดุกล าพัน จ านวน 5 สูตร [ 0.85%NaCl, 0.9%NaCl, FRS (Frog Ringer’ Solution), MC#1 (Modified 
Cortland’s #1), BCB (bicarbonate buffer) ] และชุดควบคุม ซึ่งเป็นน้ าเช้ือสดมาเก็บรักษาโดยไม่ใส่น้ ายา และปัจจัย
จ านวนช่ัวโมงท่ีเก็บรักษาน้ าเช้ือ 2 ระดับ (48 และ 96 ช่ัวโมง) ชุดละ 3 ซ้ า ซึ่งใช้พ่อแม่ปลาคนละช่วงเวลา (block) ทั้งนี้ใน
แต่ละซ้ าในการเก็บรักษาน้ าเช้ือจะใช้พ่อปลา 5 ตัว (พ่อปลาแต่ละตัวจะตัดอัณฑะแบ่งเท่า ๆ กัน ตามจ านวนสูตรน้ ายา 
และชุดควบคุม) 
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การเตรียมน้ ายา 
 ช่ังสารเคมีตามส่วนประกอบของน้ ายาแต่ละสูตร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ละลายในน้ ากลั่น และเติมสาร
ปฏิชีวนะ ซึ่งจะใช้  Penosep (ประกอบด้วย penicillin และ streptomycin) 1 กรัม ต่อปริมาตรน้ ายา 1,000 มิลลิลิตร 
น าน้ ายาท่ีเตรียมเสร็จแล้วใส่ขวดแก้วที่มีฝาปิดเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส 
 การเตรียมน้ าเชื้อ 

เลือกพ่อพันธุ์ปลาดุกล าพันที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ไม่บอบช้ า มีน้ าหนัก 320-420 กรัม และความยาว 37-
42 เซนติเมตร มาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ suprefact ระดับความเข้มข้น 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับ motilium 5 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เพื่อกระตุ้นให้พ่อพันธุ์ปลาผลิตน้ าเชื้อเพิ่มขึ้น โดยหลังฉีดฮอร์โมนประมาณ 10 ช่ัวโมง จะท าการผ่าท้อง
ปลาดุกล าพันเพศผู้เพื่อเอาอัณฑะไปใช้ในการทดลอง เพื่อให้สะดวกในการเรียกน้ าเช้ือในการทดลอง จึงได้ก าหนดนิยาม
น้ าเชื้อไว้ดังน้ี 

1. น้ าเช้ือสด หมายถึง น้ าเช้ือที่ได้จากการบีบน้ าเช้ือจากพูอัณฑะ ท าโดยตัดพูอัณฑะให้แตกแล้วใช้มือบีบให้
น้ าเช้ือหยดใส่ microcentrifuge tube ขนาด 2 มิลลิลิตร ซึ่งใช้ในชุดควบคุม 1 (น้ าเช้ือสดเก็บรักษา) เพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับน้ าเชื้อเจือจางในน้ ายาแต่ละสูตรเท่านั้น 

2. น้ าเชื้อสดเจือจาง หมายถึง น้ าเชื้อท่ีได้จากการน าอัณฑะมาบดบี้ในน้ าเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนน้ าเช้ือ
ต่อน้ าเกลือ เท่ากับ 1:6 (อัณฑะ 1 กรัมต่อน้ าเกลือ 6 มิลลิลิตร) ซึ่งใช้ในชุดควบคุม 2 (น้ าเช้ือสดเจือจาง) เพื่อใช้
เปรียบเทียบในขั้นตอนการเพาะฟัก ดูคุณภาพของน้ าเชื้อสด และไข่สด ท่ีใช้ในการเพาะฟักครั้งนั้น ๆ เท่านั้น 
 3. น้ าเช้ือเจือจาง หมายถึง น้ าเช้ือที่ได้จากการน าอัณฑะมาบดบี้ในน้ ายาสูตรต่าง ๆ อัตราส่วนน้ าเช้ือต่อน้ ายา
เท่ากับ 1:6 (อัณฑะ 1 กรัมต่อน้ ายา 6 มิลลิลิตร) โดยน าอัณฑะมาตัดแบ่งส่วนให้เท่า ๆ กันส าหรับน้ ายาแต่ละสูตร บดและ
บี้อัณฑะให้แตกในน้ ายา ดูดเอาส่วนท่ีเป็นของเหลวใส่หลอด microcentrifuge tube ขนาด 2 มิลลิลิตร เพื่อเก็บรักษา น า
น้ าเช้ือเจือจางด้วยน้ ายาทั้ง 5 สูตร คือ 0.85%NaCl, 0.9%NaCl, FRS, MC#1 และ BCB มาเก็บรักษาแบบระยะสั้นใน
ตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 1 (น้ าเช้ือสดเก็บรักษา) ซึ่งเป็นน้ าเชื้อสดเก็บรักษาโดยไม่ใส่
น้ ายา เป็นระยะเวลา 48 และ 96 ช่ัวโมง แล้วน ามาตรวจสอบคุณภาพน้ าเช้ือจากการดูเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ 
(motile spem) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดูอัตราการผสมติด (fertilization) กับไข่จากแม่ปลาดุกล าพัน และอัตราฟักเป็นตัว 
(hatching) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 2 (น้ าเชื้อสดเจือจาง)  

การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ  
 1. ประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ 
 การประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ (motile sperm) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (100x) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิทั้งในน้ าเช้ือสด น้ าเช้ือสดเจือจาง และน้ าเช้ือเจือจางก่อนหรือหลังการเก็บรักษา โดย
หยดน้ ากลั่น (20 ไมโครลิตร) บนสไลด์ ใช้ปลายไม้จิ้มฟันพลาสติกแตะตัวอย่างน้ าเชื้อ (~1 ไมโครลิตร) ลงบนสไลด์ใกล้หยด
น้ า แล้วลากน้ ามาสัมผัสกับน้ าเชื้อในขณะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ประเมินอสุจิที่เคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยให้ 100% 
ส าหรับอสุจิที่เคลื่อนไหวทั้งหมดภายใน field ที่มองผ่านกล้อง ให้ 50% ส าหรับอสุจิที่เคลื่อนไหวเพียงครึ่งหนึ่งของ field 
และให้เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันตามการเคลื่อนไหวท่ีมองผ่านกล้อง และให้ 0 % ส าหรับอสุจิที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย 

2. ประเมินอัตราการผสมติด  

 การประเมินอัตราการผสมติด หรือปฏิสนธิ เป็นการตรวจความสามารถของอสุจิในน้ าเช้ือที่เก็บรักษาในการเข้า
ผสมกับไขส่ด เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 2 (น้ าเชื้อสดเจือจาง) โดยนับจ านวนไข่ดี-ไข่เสีย ซึ่งไข่ดีจะมีลักษณะสีน้ าตาลโปร่ง
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แสง ส่วนไข่เสียจะมีลักษณะสีขาวขุ่นทึบแสง โดยตรวจนับที่เวลา 24 ช่ัวโมงหลังการผสมเทียม ซึ่งจะเป็นไข่ระยะที่มองเห็น
แกนกลางของร่างกายชัดเจนขึ้น (กฤษณะ และคณะ, 2551) จะได้ประเมินไข่ดีไข่เสียได้ถูกต้อง เพื่อดูอัตราการผสมติด  
ตามสูตรดังนี ้

อัตราการผสมติด      =         จ านวนไข่ดี x 100 

     จ านวนไข่ดี + ไข่เสีย 

3. ประเมินอัตราการฟักเป็นตัว 

 การประเมินอัตราการฟักเป็นตัว เป็นการนับจ านวนลูกปลาทั้งหมดที่ได้ เพื่อดูอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 

ทั้งนี้อัตราการฟักเป็นตัวคิดจากจ านวนไข่ดี เนื่องจากในการเพาะฟักจะดูดไข่เสียทิ้ง ตามสูตรดังนี้ 

อัตราการฟักเป็นตัว      =     จ านวนลูกปลา x 100 

           จ านวนไข่ดี 

 ตรวจคุณสมบัติทางเคมีของของเหลวในน้ าเลือดของปลาดุกล าพัน 
 ของเหลวในน้ าเลือด (blood serum) ของปลาดุกล าพัน ได้จากการน าปลามาดูดเลือด และน าน้ าเลือดมาใส่
หลอด centrifuge tube แล้วน ามาปั่น (centrifuge) ที่ 8,000 g  นาน 15 นาที ก็จะได้ส่วนที่เป็นของเหลวใส ๆ  อยู่
ด้านบนของหลอด ซึ่งก็คือ blood serum น ามาตรวจวัดหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ ด้วยวิธีทดสอบ 
ICP-OES (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer) 
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบทางเคมี และ pH ของน้ ายาสูตรต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพัน ในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 

องศาเซลเซียส ในการทดลองที่ 1 
ส่วนประกอบ                                สูตรน้ ายา 

   (กรัม) 0.85%NaCl 0.9%NaCl FRS MC#1 BCB 

NaCl 

KCl 

CaCl2.2H2O 

NaH2PO4 

NaHCO3 

MgSO4.7H2O 

glucose 

KHCO3 

sucrose 

reduced  glutathione 

8.50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.50 

0.14 

0.16 

- 

0.20 

0.39 

- 

- 

- 

- 

1.88 

7.20 

0.17 

0.36 

- 

0.23 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.50 

85.50 

3.00 

น้ ากลั่น               เติมจนครบ  1,000  มิลลิลิตร 

pH     6.2     6.5     7.6     5.2     8.9 
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ตารางที่ 2. ส่วนประกอบทางเคมี และ pH ของน้ ายาสูตรต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพัน ในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 
องศาเซลเซียส ในการทดลองที่ 2 

ส่วนประกอบ สูตรน้ ายา 

    (กรัม) 0.85%NaCl 0.9%NaCl FRS-1 MC#1-1 BCBCB-1 

NaCl 

KCl 

CaCl2.2H2O 

NaH2PO4 

NaHCO3 

MgSO4.7H2O 

glucose 

KHCO3 

sucrose 

reduced  glutathione 

8.50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.50 

0.14 

0.16 

- 

0.20 

0.39 

- 

- 

- 

- 

8.50 

7.20 

0.17 

0.36 

- 

0.23 

1.00 

- 

- 

- 

8.50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.50 

85.50 

3.00 

น้ ากลั่น      เติมจนครบ  1,000  มิลลลิิตร 

pH   6.2 6.5 7.8 5.6  9.2 

 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

การเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันแบบระยะสั้นในตู้เย็น ในการทดลองที่ 1 ใช้น้ ายา 5 สูตร คือ 0.85%NaCl, 
0.9%NaCl, FRS (Frog Ringer’ Solution), MC#1 (Modified Cortland’s #1) และ BCB (bicarbonate buffer) ซึ่งมี
ส่วนประกอบของสารเคมีดังตารางที่ 1 เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 1 (น้ าเช้ือสดเก็บรักษา) ซึ่งเป็นน้ าเช้ือสดมาเก็บรักษา
โดยไม่ใส่น้ ายา เก็บรักษาน้ าเช้ือเป็นระยะเวลา 48 และ 96 ช่ัวโมง  มีผลการทดลองดังตารางที่ 3 โดยพบว่าน้ ายาสูตร 
0.85%NaCl, 0.9%NaCl, FRS และ BCB สามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันให้มีชีวิตอยู่ได้ 96 ช่ัวโมง โดยมีการ
เคลื่อนไหวของอสุจิเฉลี่ย อยู่ในช่วง 0.33-11.65 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการผสมติดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.21-30.61 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตราการฟักเป็นตัวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0-24.70 เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่ชุดควบคุม 1 (น้ าเช้ือสดเก็บรักษา) ซึ่งเป็นน้ าเช้ือสด
ไม่ได้ใส่น้ ายา พบว่าไม่สามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ เนื่องจากไม่มีอสุจิที่มีชีวิตอยู่เลย ในขณะที่ชุดควบคุม 2 
(น้ าเช้ือสดเจือจาง) มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวเฉลี่ย เท่ากับ 85.00±5.00,  
61.10±6.47  และ 59.33±3.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทั้งนี้สูตรน้ ายาที่สามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ดีที่สุด คือ 
สูตร 0.9%NaCl และ FRS ซึ่งสามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และดีกว่าสูตร
อื่น ๆ (P<0.05) โดยที่ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง น้ ายาสูตร 0.9%NaCl มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตรา
การฟักเป็นตัวเฉลี่ย เท่ากับ 43.33±15.28, 48.11±6.17  และ 42.51±9.02 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และน้ ายาสูตร FRS มี
การเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวเฉลี่ย เท่ากับ 51.67±14.43, 50.63±14.00 และ 
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47.64±4.60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และที่ระยะเวลา 96 ช่ัวโมง น้ ายาสูตร 0.9%NaCl มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการ
ผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวเฉลี่ย เท่ากับ 5.33±4.51, 26.48±4.48 และ14.17±10.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และ
น้ ายาสูตร FRS มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวเฉลี่ย เท่ากับ 11.67±7.64, 
30.61±2.67 และ 24.70±2.74  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 หลังจากการทดลองเก็บรักษาน้ าเช้ือในน้ ายาสูตรต่าง ๆ ในการทดลองที่ 1 มีการตรวจคุณสมบัติทางเคมีของ
ของเหลวในน้ าเลือด (blood serum) ของปลาดุกล าพัน พบว่ามีส่วนประกอบของอิออนชนิดต่าง ๆ ดังตารางที่ 4  ซึ่งอิ
ออนทีพ่บปริมาณมากท่ีสุดทั้งในปลาดุกล าพันเพศผู้ และเพศเมีย คือ โชเดียมอิออน (Na+) มีค่าเฉลี่ย 1,123.60 มิลลิกรัม/
ลิตร จึงมีการปรับสูตรน้ ายาในการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล าพันอีกครั้ง (ตารางที่ 2) ในการทดลองที่ 2 น าน้ ายาท่ีปรับสูตร
ดังกล่าวมาเก็บรักษาน้ าเช้ือเป็นระยะเวลา 48 และ 96 ช่ัวโมง  มีผลการทดลองดังตารางที่ 5  ซึ่งมีผลการทดลองท านอง
เดียวกับก่อนปรับสูตรน้ ายา โดยสูตรน้ ายาที่สามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ดีที่สุด คือ สูตร 0.9%NaCl และ FRS  
ซึ่งสามารถเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และดีกว่าสูตรอื่น ๆ (P<0.05) ทั้งนี้น้ ายา
สูตร MC#1 และ BCB เมื่อเพิ่มโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จ านวน 8.5 กรัม/ลิตร ก็ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
รักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพันได้ แสดงว่าการเพิ่มโซเดียมคลอไรด์ ไม่ใช่ปัจจัยที่จะมีผลต่อการมีชีวิตของอสุจิปลาดุกล าพัน แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าน้ ายาสูตร MC#1 มีส่วนประกอบคล้ายน้ ายาสูตร FRS แต่สูตร MC#1 มีปริมาณ KCl ค่อนข้างสูงกว่าสูตร 
FRS จ านวนมาก  ขณะเดียวกันน้ ายาสูตร BCB มีส่วนประกอบของสารเคมีในน้ ายาแตกต่างจากสูตร FRS และสูตรอื่น ๆ 
ค่อนข้างมาก และมีปริมาณ sucrose ค่อนข้างสูง อาจเป็นปัจจัยส่งผลต่อการมีชีวิตของอสุจิปลาดุกล าพันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
ซึ่งต้องศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้น้ ายาสูตร 0.85%NaCl มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล าพันด้อยกว่า0.9%NaCl เพราะ

น้ ายาสูตร 0.85%NaCl มีการเคลื่อนไหวของอสุจิก่อนการเก็บรักษา 1-2 เปอร์เซ็นต์ น้ ายาสูตร 0.9%NaCl มีประสิทธิภาพ

ในการเก็บรักษาน้ าเชื้อปลาดุกล าพันได้ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) กับสูตร FRS ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมีหลาย

ชนิด  และเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง จากการศึกษาของ Vuthiphandchai et al. (2009) ที่น าน้ ายาสูตร Calcium- free 

Hanks, balanced salt solution (Ca-F HBSS) ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมีใกล้เคียงกับสูตร FRS แตกต่างกันที่สูตร 

FRS  ไม่มี glucose เป็นส่วนประกอบ เมื่อน าไปเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาดุกอุย แช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 

วัน (48  ช่ังโมง) พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ 80.1±3.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกับการใช้น้ าเช้ือสด ในขณะเดียวกัน 

แจ่มจันทร์  และคณะ (2556) ก็น าน้ ายาสูตร  Calcium- free Hanks, balanced salt solution (Ca-F HBSS) ซึ่ ง

ประกอบด้วย Nacl 0.8890, KCl 0.0440, Na2HPO4.2H2O 0.0130, NaHCO3 0.0390, KH2PO4 0.0070 MgSO4.7H2O 

0.0220 และ glucose 0.1110 กรัมต่อน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร ผสมด้วยน้ ามะพร้าวสุกต้มที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เก็บ

รักษาน้ าเช้ือปลาดุกล าพัน แช่เย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48  ช่ังโมง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ 

80.8±5.1 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์การฟัก 52.4±11.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่า(P<0.05) น้ าเช้ือสดที่มีเปอร์เซ็นต์การ

ปฏิสนธิ 97.5±0.4 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์การฟัก 75.5±4.1 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 3.  คุณภาพน้ าเช้ือปลาดกุล าพนั (mean±sd) ภายหลังการเกบ็รักษาในน้ ายาสูตรต่าง ๆ (ก่อนปรับสูตรน้ ายา) ที่อุณหภูมิตู้เย็น 0- 6 

องศาเซลเซียส นาน 48 และ 96 ชั่วโมง ในการทดลองที่ 1 

  สูตรน้ ายา 
      การเคลื่อนไหวของอสุจิ (%) อัตราการผสมติด (%) อัตราการฟักเป็นตัว (%) 

48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 
0.85%NaCl 35.00±13.23 c 3.67±2.31 c 42.76±15.65 bc 14.95±4.35 c 30.51±5.18 c 11.03±6.25 bc 
0.9%NaCl 43.33±15.28 bc 5.33±4.51 bc 48.11±6.17 b 26.48±4.48 b 42.51±9.02 b 14.17±10.63 b 

FRS 51.67±14.43 b 11.67±7.64 b 50.63±14.00 b 30.61±2.67 b 47.64±4.60 b 24.70±2.74 b 
MC#1 6.67±2.89 d 0 d 16.56±6.16 d 0 d 12.17±3.01 d 0 d 
BCB 11.67±7.64 d 0.33±0.58 d 23.86±12.90 d 1.21±2.10 d  14.85±2.13 d 0 d 

ชุดควบคุม 1 
(น้ าเช้ือสดเก็บรักษา) 

0 d 0 d 0 e 0 d 0 e 0 d 

ชุดควบคุม 2 
(น้ าเช้ือสดเจือจาง) 

83.33±5.77 a 85.00±5.00 a 57.33±3.06 a 61.10±6.47 a 57.17±4.81 a 59.33±3.06 a  

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่อักษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางที่  4.  อิออนที่พบในของเหลวในน้ าเลือด (blood serum) ของปลาดุกล าพัน 

ปลา 
อิออนที่พบ (mg/l) 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

ปลาดุกล าพันเพศผู ้ 1,274 69.54 59.26 10.85 
ปลาดุกล าพันเพศเมีย 973.2 52.84 45.54 8.13 

           ค่าเฉลี่ย                      1,123.60                 61.19    52.40     9.49 

ตารางที่ 5  คุณภาพน้ าเชื้อปลาดุกล าพัน (mean±sd) ภายหลังการเก็บรักษาในน้ ายาสูตรต่าง ๆ (หลังปรับสูตรน้ ายา) ที่อุณหภูมิตู้เย็น 0-6 

องศาเซลเซียส นาน 48 และ 96 ชั่วโมง ในการทดลองที่ 2 

สูตรน้ ายา 

การเคลื่อนไหวของอสุจิ (%) อัตราการผสมติด (%) อัตราการฟักเป็นตัว (%) 

48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง 

0.85%NaCl 30.00±10.00 c 3.67±2.31 c 39.19±9.53 c 14.95±4.35 c  31.51±3.65 c 11.03±6.25 c 

0.9%NaCl 40.00±10.00 b  6.67±2.89 bc 48.30±7.59 bc 16.03±5.74 b 42.62±7.50 b 13.77±5.43 bc  

FRS 46.67±15.28 b 11.67±7.64 b 47.77±7.35 b 25.44±2.37 b 40.37±2.07 b 24.09±3.72 b  

MC#1 6.67±2.89 de 3.33±2.89 d 19.27±4.66 d 2.42±2.65 d 12.17±3.01 d 2.00±2.65 d  

BCB 11.67±7.64 d 2.00±2.65 de 24.41±12.23 d 2.17±2.02 d 16.68±1.31 d 1.55±1.88 d  

ชุดควบคุม 1 
(น้ าเชื้อสดเก็บรักษา) 

0 e 0 e 0 e 0 e 0 e 0 e 

ชุดควบคุม 2 
(น้ าเช้ือสดเจือจาง) 

83.33±5.77 a 85.00±5.00 a 54.00±4.00 a 53.67±7.77 a 50.67±9.45 a 52.21±4.02 a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ในแนวตั้งที่อกัษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกตา่งกันทางสถิติ (P<0.05) 
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สรุปผลการวิจัย 
น้ าเชื้อปลาดุกล าพันสามารถการเก็บรักษาได้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ช่ัวโมง หรือ 

96 ช่ัวโมง โดยใช้น้ ายา Frog Ringer’ Solution (FRS) หรือใช้น้ าเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และ
ประหยัดต้นทุน ประกอบกับน้ าเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์ สามารถเตรียมได้ง่าย หรือหาซื้อได้สะดวก เนื่องจากมีจ าหน่ายในร้าน
ขายยาทั่ว ๆ ไป ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอง  ทั้งนี้ความเข้มข้นของน้ าเกลือที่เหมาะสมกับน้ าเช้ือปลาดุกล าพัน คือ 0.9 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก 0.85%NaCl มีอสุจิบางส่วนมีการเคลื่อนไหวก่อนการเก็บรักษา 1-2 เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้มี
ประสิทธิภาพด้อยลง 
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การศึกษาเปรียบเทียบความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่พรุควนเคร็ง  

(จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)  

A comparative study on household food Security of farming households in Phru 

Khuan Kreng Peat Swamp (Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla 

Provinces)  

รัตนา  อุ่นจันทร์1* จารีพร  เพชรชิต1 และอยุทธ์  นิสสภา2 

Rattana Unjan1* Jareporn Phetchit1 and Ayut Nissapa2 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ คือ การมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้ประโยชน์จากอาหาร แต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรและน้ าหนัก
ที่แสดงความส าคัญที่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ในด้านการมีอาหาร ครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลักมีความ
มั่นคงด้านอาหารมากสุด ร้อยละ 64.7 ด้านการเข้าถึงอาหาร ครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลักมีความมั่นคงด้าน
อาหารมากสุด ร้อยละ 78.1 และด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร ครัวเรือนทุกกลุ่มอาชีพมีความมั่นคงทางอาหารอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมั่นคงใกล้เคียงกัน คือ ครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มน้ ามัน ครัวเรือนท่ีปลูกยางพารา และครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพ
หลัก คือ ร้อยละ 53.1, 52.9 และ 50.0 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของความมั่นคงทางอาหารพบว่า ครัวเรือนที่
ท านาเป็นอาชีพหลักมีความมั่นคงด้านอาหารสูงสุด ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ร้อย
ละ 55.9 และครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 37.5 และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธี LSD พบว่า ครัวเรือนท านาเป็นอาชีพหลักมีคะแนนความมั่นคงทางอาหารแตกต่างจากครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเป็น
อาชีพหลัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความมั่นคงทางอาหารมากกว่าทั้งสามกลุ่ม และ
คะแนนเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับมั่นคง 

ค าส าคัญ: ความมั่นคงด้านอาหาร, ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรกร, พรุควนเคร็ง 
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Abstract  
This study has its objectives to analyze household food Security in Phru Khuan Kreng Peat 

Swamp (Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Songkhla provinces ). The three main components 
of food security were analyzed namely ( i ) food availability, ( ii ) food access and ( iii ) food utilization. 
Each component has different key variables and their relative importance weights. It was found that 64.7 
percent of rice farming households had the most secured food availability. In terms of food access 78.1 
percent of oil palm farming households were the most secured.  The households food utilization was 
moderately secured by 53. 1, 52. 9 and 50 percent for oil palm, rubber and rice farming households, 
respectively. The overall household food security revealed 61.8 percent of rice farming households were 
the most food secured, followed by 55.9 percent of rubber farming households and 37.5 percent of oil 
palm farming households. and Different test by using LSD found that rice farming households had score 
food security different from oil palm farming households statistically significant at the . 0 1  level by 
average point of food security over all three group and average point in stable level. 

Keywords: food security, Household food security, Phru Khuan Kreng Peat Swamp 

 
บทน า 

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในชีวิต และต่อเนื่องไปจนถึงความมั่นคงของ

ชาติ เพราะหากเกิดการขาดแคลนอาหารย่อมท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและครัวเรือนต่ าลง ซึ่งจะส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในทางทฤษฎีนั้นการ

พิจารณาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารจะต้องพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ด้าน คือ การมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้

ประโยชน์จากอาหาร (USAID, 1992) การมีอาหารนั้นคือการที่ครัวเรือนสามารถผลิตอาหารเพื่อน ามาบริโภคในครัวเรือน

ได้เพียงพอ ส่วนทางด้านการเข้าถึงอาหารของครัวเรือนนั้นเป็นการที่ครัวเรือนมีรายได้ที่เพียงพอในการน าไปซื้อหรือจัดหา

อาหารมาบริโภคในครัวเรือน และทางด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารนั้น หมายถึง การที่ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากอาหาร

อย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารครบถ้วน และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ (ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2552) ความมั่นคงทาง

อาหาร ได้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศก าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทาย

ดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนา ที่ปัญหานี้

ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรม

ของสภาพแวดล้อมและการให้ความส าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการผลิตพืชพลังงานมากข้ึน จึงท าให้ราคาพืช

อาหารสูงขึ้น จนท าให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ 

สถานการณ์ด้านอาหารของพื้นที่พรุควนเคร็งนั้นในอดีต เกษตรกรมีอาชีพหลักทางการเกษตรและเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การท านาข้าว ประมง หากระจูด และสานกระจูด แต่ปัจจุบันนี้พ้ืนที่ส่วนใหญ่มี

การแปรสภาพจากการท านามาปลูกปาล์มน้ ามัน เพราะการท านาและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มกับการ
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ลงทุน เนื่องจากมีปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดจากสภาพพ้ืนท่ีที่เป็นป่าพรุ และปัญหาน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน โดย

พื้นที่ที่ยังมีการปลูกข้าวนั้นส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวคุณภาพต่ าเพื่อขายให้กับโรงสีเพื่อน าไปท าแป้ง มีเกษตรกรในบาง

พื้นที่และบางรายเท่าน้ันท่ีปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่

พรุควนเคร็งเริ่มหันมาปลูกปาล์มน้ ามันมากขึ้น ประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใน

อนาคตพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศไทยรวมทั้งพื้นท่ีพรุควนเคร็งมีแนวโน้มที่จะมีการปลูกปาล์มน้ ามันมากข้ึน จึงคาดว่าจะท าให้

มีความเสี่ยงในความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและของพื้นที่ในอนาคต เนื่องจากพ้ืนท่ีผลิตอาหารมีจ านวนน้อยลง 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกปาล์ม

น้ ามันเป็นอาชีพหลัก ครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพหลัก และครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง ที่มี

อาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึงความมั่นคงทาง

อาหารในแต่ละด้านของครัวเรือนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกร เพื่อน าไปก าหนดแนว

ทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป  

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่พรุควนเคร็ง (จังหวัด

นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อวัดระดับความมั่นคงทางอาหารของ

ครัวเรือนในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก 
ครัวเรือนท านาเป็นอาชีพหลัก และครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จ านวน 2,005 ครัวเรือน 
จากครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก 642 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลัก 682 ครัวเรือน และ
ครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก 681 ครัวเรือน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรและ
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ของแต่ละกลุ่มอาชีพ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) ซึ่งจากการ
สุ่มครั้งนี้ได้ตัวอย่างจ านวน 32, 34 และ 34 ครัวเรือน ส าหรับครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก ครัวเรือนท่ีท านา
เป็นอาชีพหลัก และครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ตามล าดับ  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรครั้งนี้ คือ แบบสมัภาษณเ์ชิง

โครงสร้าง  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการหาค่าน้ าหนักของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งน้ี ท าโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมของ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้น าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่พรุควนเคร็ง เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือใช้

แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการเปรียบเทียบหาค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ใน
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องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งการหาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้

ประโยชน์จากอาหารของความมั่นคงทางอาหาร จากนั้นน าค่าที่ได้มาเฉลี่ยเพื่อน าค่าไปค านวณหาค่าน้ าหนักของแต่ละ

องค์ประกอบโดยใช้การวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน ท าการเปรียบเทียบรายคู่ (pair comparison) ตามหลักของการวิเคราะห์

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (analytic hierarchy process หรือ AHP) (วิฑูรย์ 

ตันศิริคงคล, 2542; Saaty, 2012; Saaty and Vargas, 1994 และ Saaty, 2008) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายลักษณะทั่วไปของครัวเรือน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละโดยมี

รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1) การมีอาหารของครัวเรือน (household food availability) ประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ได้แก่ (1.1) ตัว

แปรที่ดินทั้งหมด (ไร่) ค านวณจากที่ดินท ากินทั้งหมดของเกษตรกร ถ้าครัวเรือนไม่มีที่ดิน ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 ถ้า

ครัวเรือนมีขนาดที่ดินน้อยกว่า 19 ไร่ ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 และถ้าครัวเรือนมีขนาดที่ดินมากกว่า 19 ไร่ ให้ค่าคะแนน

เท่ากับ 2 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) (1.2) ตัวแปรผลผลิตข้าวในรอบปีที่ผ่าน

มา (กิโลกรัม) ค านวณจากผลิตข้าวที่ได้ของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมา ถ้าครัวเรือนไม่มีผลผลิตข้าว ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 

ถ้าครัวเรือนมีผลผลิตข้าวท้ังหมดของครัวเรือนน้อยกว่า 11,400 กิโลกรัม ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าครัวเรือนมีผลผลิตข้าว

ทั้งหมดของครัวเรือนมากกว่า 11,400 กิโลกรัม ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ , 2545 และ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) (1.3) ตัวแปรผลผลิตข้าวส ารองของครัวเรือนในรูปแคลอรี ถ้าครัวเรือนไม่มีผลผลิต

ข้าวส ารองที่เก็บในรูปปริมาณแคลอรี ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0         ถ้าครัวเรือนมีปริมาณแคลอรีของข้าวที่ส ารองไว้ของ

ครัวเรือนมากกว่า 1,785 กิโลแคลอรี แต่น้อยกว่า 2,550 กิโลแคลอรี ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 และถ้าครัวเรือนมีปริมาณ

แคลอรีของข้าวที่ส ารองไว้ของครัวเรือนมากกว่าหรือเท่ากับ 2,550 กิโลแคลอรี ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี ้

  HHFAV = 


3

1j

a k X k = a 1 X 1 +a 2 X 2 +a 3 X 3      (1) 

เมื่อ  HHFAV  หมายถึง  คะแนนการมีอาหาร 

  X 1  หมายถึง  ค่าคะแนนของตัวแปรที่ดินทั้งหมด 

  X 2  หมายถึง  ค่าคะแนนของผลผลติข้าวในรอบปีท่ีผ่านมา 

  X 3  หมายถึง  ค่าคะแนนของผลผลติข้าวส ารองของครัวเรือนในรูปแคลอร ี

  a 1  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร X 1  เท่ากับ 0.576 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ahp&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&ei=GRSDUfr7C8zrrQf69YDADQ&usg=AFQjCNFKq7G5YdmbeY63qS5B1TkLElZ4HA&bvm=bv.45960087,d.bmk
http://202.183.204.132/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%C7%D4%B1%D9%C3%C2%EC%20%B5%D1%B9%C8%D4%C3%D4%A4%A7%A4%C5
http://202.183.204.132/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%C7%D4%B1%D9%C3%C2%EC%20%B5%D1%B9%C8%D4%C3%D4%A4%A7%A4%C5
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  a 2  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร X 2  เท่ากับ 0.242 

  a 3  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร X 3  เท่ากับ 0.182 

เมื่อไดค้่าการมีอาหารจากสมการแล้วน าค่าที่ได้มาแบ่งกลุม่ โดยใช้การหาอันตรภาคชั้นซึ่งใช้สูตร  

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ดังนี้ 

ช่องว่างระหว่างช้ัน = ค่าคะแนน HHFAV สูงสุด – ค่าคะแนน HHFAV ต่ าสุด 

       จ านวนช้ัน 

ซึ่งการแบ่งช้ันแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี ระดับไม่มั่นคง ระดับค่อนข้างมั่นคง และระดับมั่นคง 

ช่องว่างระหว่างช้ัน  = 2.00 – 0  =  0.67 

           3 

ระดับไม่มั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหว่าง  0.00 – 0.67  

ระดับค่อนข้างมั่นคงมคี่าคะแนนรวมระหว่าง 0.68 – 1.35  

ระดับมั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหวา่ง  1.36 – 2.00 

2) การเข้าถึงอาหารของครัวเรือน (household food access) ประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ (2.1) รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา (บาท/ครัวเรือน/ปี) ก าหนดให้ ถ้าระดับรายได้ของ

ครัวเรือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 177,428 บาท/ครัวเรือน/ปี ให้คะแนนเท่ากับ 1 ถ้าระดับรายได้ของครัวเรือนมากกว่า 

177,428 บาท/ครัวเรือน/ปี ให้คะแนนเท่ากับ 2 (2.2) รายจ่ายด้านอาหารของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) ถ้าสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารน้อยกว่าร้อยละ 

50 ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (2.3) ความหลากหลายของประเภทของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน ถ้าค่าที่ได้มีค่าต่ ากว่า

ค่าเฉลี่ย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าค่าที่ได้มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

เมื่อไดต้ัวแปรทั้ง 2 ตัวแล้ว สามารถน ามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี ้

  HHFA = 


3

1k

b k Y k  = b 1 Y 1  + b 2 Y 2  + b 3 Y 3     (2) 
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เมื่อ  HHFA หมายถึง  คะแนนการเข้าถึงอาหารของครัวเรือน 

  Y 1  หมายถึง  ค่าคะแนนของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 

  Y 2  หมายถึง  ค่าคะแนนของรายจ่ายด้านอาหารของครัวเรือน  

  Y 3  หมายถึง  ค่าคะแนนของความหลากหลายของประเภทของอาหารที่บรโิภคในครัวเรือน 

  b 1  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Y 1  เท่ากับ 0.607 

  b 2  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Y 2  เท่ากับ 0.173 

  b 3  หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Y 3  เท่ากับ 0.231 

เมื่อได้ค่าการเข้าถึงอาหารจากสมการแล้วน าค่าที่ได้มาแบ่งกลุ่ม โดยใช้การหาอันตรภาคช้ันซึ่งใช้สูตร  

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ดังนี้ 

ช่องว่างระหว่างช้ัน = ค่าคะแนน HHFA สูงสุด – ค่าคะแนน HHFA ต่ าสุด 

      จ านวนช้ัน 

ซึ่งการแบ่งช้ันแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี ระดับไม่มั่นคง ระดับค่อนข้างมั่นคง และระดับมั่นคง 

ช่องว่างระหว่างช้ัน  = 2.00 – 1  =  0.33 

           3 

ระดับไม่มั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหว่าง  1.00 – 1.33  

ระดับค่อนข้างมั่นคงมคี่าคะแนนรวมระหว่าง 1.34 – 1.67      

ระดับมั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหวา่ง  1.68 – 2.00      

3) การใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน (household food utilization) ประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

(3.1) พลังงานที่ได้รับ (กิโลแคลอรี/คน) ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าระดับพลังงานของครัวเรือนมีค่าน้อยกว่า 2 ,000 กิโล

แคลอรี/คน/วัน ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้ามากกว่า 2,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (3.2) โปรตีนที่ได้รับ 

ค านวณได้โดยการน าค่าของโปรตีนที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร 18 ชนิด ของสมาชิกในครัวเรือนในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง

ผ่านมา แล้วน ามารวมกันและน าค่าท่ีได้มาเทียบกับระดับโปรตีนท่ีควรได้รับต่อวันซึ่งเท่ากับ 52 กรัม/คน/วัน (กรมอนามัย, 

2546) ถ้าระดับโปรตีนของครัวเรือนมีค่าต่ ากว่า 52 กรัม/คน/วัน ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าระดับโปรตีนของครัวเรือนมีค่า
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มากกว่า 52 กรัม/คน/วัน ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (3.3) ระดับพลังงานท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ่ ค านวณโดยน าค่าพลังงานที่

ได้รับของครัวเรือนมาเปรียบเทียบกับระดับพลังงานที่ต้องการต่อวันคือ 2 ,000 กิโลแคลอรี/คน/วัน หากค่าที่ได้น้อยกว่า

ร้อยละ 70 แสดงว่าไม่เพียงพอ ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงว่าเพียงพอ ให้ค่าคะแนน

เท่ากับ 2 (3.4) ระดับโปรตีนท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ่ ค านวณโดยการน าค่าโปรตีนที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับความต้องการ

ของโปรตีนต่อวัน คือ 52 กรัม/คน/วัน หากค่าที่ได้ต่ ากว่าร้อยละ 70 แสดงว่าไม่เพียงพอ ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 แต่ถ้า

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงว่าเพียงพอ ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (3.5) ระดับสารอาหารในผู้ใหญ่ (25 ปีขึ้นไป) 

สามารถค านวณโดยหาค่า ดัชนีมวลกาย (BMI) โดยเอาน้ าหนักหารด้วยส่วนสูง แล้วน ามาเทียบกับระดับเกณฑ์มาตรฐาน

ขององค์การอนามัยโลก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ปกติ น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งถ้าค่าที่ได้น้อยกว่า 

18.5 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 (กก./ม 2 ) แต่น้อยกว่า 25 (กก./ม 2 ) ให้ค่า

คะแนนเท่ากับ 1 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 25 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (3.6) ระดับสารอาหารในเด็ก (6-24) 

ตามสูตรการค านวณในหัวข้อ 3.5 ซึ่งถ้าค่าที่ได้น้อยกว่า 18.5 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือ

เท่ากับ 18.5 (กก./ม 2 ) แต่น้อยกว่า 23 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 23 (กก./ม 2 ) ให้

ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (3.7) ระดับสารอาหารในทารก (0- 5 ปี) ตามสูตรการค านวณในหัวข้อ 3.5 ซึ่งถ้าค่าที่ได้น้อยกว่า 18.5 

(กก./ม 2 )ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 (กก./ม 2 ) แต่น้อยกว่า 23 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนน

เท่ากับ 1 ถ้าค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 23 (กก./ม 2 ) ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 (Mugniesyah and Kosuke, 2004 และ

อัจฉรา ทองประดับ, 2552)  

เมื่อไดค้่าตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปรแล้วสามารถน ามาเขียนสมการได้ดังนี้  

 HHFU = 


7

1l

c l Z l =  c 1 Z 1 +c 2 Z 2 +c 3 Z 3 +c 4 Z 4 + c 5 Z 5 +c 6 Z 6 +c 7 Z 7    (3) 

 เมื่อ  HHFU  หมายถึง  คะแนนการได้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน 

  Z 1  หมายถึง  ค่าคะแนนพลังงานท่ีไดร้ับ 

  Z 2  หมายถึง  ค่าคะแนนโปรตีนท่ีได้รับ 

  Z 3  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับพลังงานท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ ่

  Z 4  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับโปรตีนท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ ่

  Z 5  หมายถึง  ค่าคะแนนสถานะสารอาหารในผู้ใหญ ่

  Z 6  หมายถึง  ค่าคะแนนสถานะสารอาหารในเดก็ 
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  Z 7  หมายถึง  ค่าคะแนนสถานะสารอาหารในทารก 

  c 1  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 1  เท่ากับ 0.052 

  c 2  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 2  เท่ากับ 0.036 

  c 3  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 3  เท่ากับ 0.036 

  c 4  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 4  เท่ากับ 0.085 

  c 5  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 5  เท่ากับ 0.100 

  c 6  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 6  เท่ากับ 0.228 

  c 7  หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร Z 7  เท่ากับ 0.384 

เมื่อไดค้่าการใช้ประโยชน์จากอาหารจากสมการแล้วน าค่าท่ีได้มาแบง่กลุ่ม โดยใช้การหาอันตรภาคชั้น

เช่นเดียวกันกับการหาช้ันในค่าเข้าถึงอาหาร 

4) ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน 

เมื่อได้ค่าขององค์ประกอบของความมั่นคงอาหารทั้ง 3 ด้าน คือ การมีอาหาร การเข้าถึงอาหาร และการใช้

ประโยชน์จากอาหาร แล้วน าค่าท่ีได้มารวมกันเพื่อหาค่าความมั่นคงด้านอาหารของพื้นที่พรุควนเคร็ง โดยใช้สมการ ดังนี้ 

  HHFS =  3

1m w m A m  = w 1 HHFAV + w 2 HHFA + w 3 HHFU   (4) 

เมื่อ  HHFS หมายถึง คะแนนความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน 

  HHFAV หมายถึง คะแนนการมีอาหาร 

  HHFA หมายถึง คะแนนการเข้าถึงอาหาร 

  HHFU หมายถึง คะแนนการใช้ประโยชน์จากอาหาร 

  w 1    หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร HHFAV เท่ากับ 0.477 

  w 2    หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร HHFA ท่ากับ 0.230 

  w 3    หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของตัวแปร HHFU ท่ากับ 0.293 
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เมื่อไดค้่าจากสมการแล้วน าค่าท่ีได้มาแบ่งกลุ่ม โดยใช้การหาอันตรภาคชั้น  

 

ช่องว่างระหว่างช้ัน  = ค่าคะแนน HHFS สูงสุด – ค่าคะแนน HHFS ต่ าสุด 

        จ านวนช้ัน 

ซึ่งการแบ่งช้ันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับไม่มั่นคง ระดับค่อนขา้งมั่นคง และระดับมั่นคง เมื่อได้คา่จาก

สมการแล้วสามารถน ามาแบ่งระดบัความมั่นคงด้านอาหารตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 

ช่องว่างระหว่างช้ัน  = 2.00 – 0.523 = 0.49 

            3 

ระดับไม่มั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหว่าง  0.523 – 1.01  

ระดับค่อนข้างมั่นคงมคี่าคะแนนรวมระหว่าง 1.02 – 1.51      

ระดับมั่นคงมีค่าคะแนนรวมระหวา่ง  1.52 – 2.00      
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยสามารถน าเสนอในประเด็นตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

1. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 

พรุควนเคร็งเป็นพรุขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ รองจากพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อ

ระหว่างลุ่มน้ าปากพนังตอนล่างและตอนบนของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 223 ,320 ไร่ พื้นที่ครอบคลุม 3 

จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งด้าน

ตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีลักษณะ

เป็นแอ่งกระทะ จึงเป็นที่ลุ่มช้ืนแฉะหรือที่ลุ่มน้ าขัง (inland marsh basin) การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่พรุ

ควนเคร็งเดิมท านาเป็นอาชีพหลัก แต่ปัจจุบันได้มีการประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ท านา ปลูกปาล์มน้ ามัน ปลูก

ยางพารา ปลูกสนประดิพัทธ์สวนผลไม้ การปลูกและสานกระจูด ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลือก 3 อาชีพ

หลัก คือ ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก ครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลัก และครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็น

อาชีพหลัก เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประชาชนในพ้ืน 
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2. การมีอาหาร 

การวัดการมีอาหารของครัวเรือนนั้น พิจารณาจากตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ที่ดินท ากินทั้งหมด เนื่องจาก

ที่ดินเป็นปัจจัยหลักที่สามารถน ามาท าการเพาะปลูกพืชอาหารได้ ถ้าครัวเรือนมีที่ดินก็สามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองได้ 

และจะเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและสามารถน าผลผลิตข้าวมาแปลงเป็นค่าแคลอรีเพื่อวัดระดบั

ความพอเพียงของการมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนได้ 

จากการส ารวจ พบว่า ขนาดที่ดินที่ถือครองเฉลี่ยของเกษตรกรในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง คือ 19 ไร่ ซึ่งจ าแนกตามกลุ่ม

อาชีพ พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลัก และครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักถือครองที่ดินท ากินมาก

ทีสุ่ดเฉลี่ย 45.25 ไร่ เท่ากัน รองลงมาคือ ครัวเรือนท่ีท านาเป็นหลัก เฉลี่ย 33.39 ไร่ ในส่วนของครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูก

ยางพาราเป็นหลักนั้นมีเกษตรกร 1 รายที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง  

ส าหรับผลผลิตข้าวต่อปีนั้น พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักมีผลผลิตข้าวมากที่สุดเฉลี่ย 19,542.86 

กิโลกรัมต่อปี รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนท านาเป็นหลัก ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 11,418.18 กิโลกรัมต่อปี และครัวเรือนท่ีปลูก

ยางพาราเป็นหลัก พบว่ามีผลผลิตข้าวเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเฉลี่ย คือ 7,150 กิโลกรัมต่อปี 

ส่วนผลผลิตข้าวส ารองของครัวเรือนในรูปแคลอรี พบว่า ครัวเรือนที่ท านาเป็นหลัก มีผลผลิตข้าวส ารองของ

ครัวเรือนในรูปแคลอรีมากท่ีสุด โดยมีผลผลิตข้าวส ารองของครัวเรือนในรูปแคลอรีสูง เฉลี่ย 6,327.51 แคลอรีต่อครัวเรือน 

รองลงมาได้แก่ครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีผลผลิตข้าวส ารองของครัวเรือนในรูปแคลอรี เฉลี่ย 2,544.88 

แคลอรีต่อครัวเรือน เป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักไม่มีผลผลิตข้าวส ารองของครัวเรือนในรูป

แคลอรีเลย ท้ังนี้เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักได้ปลูกข้าวเพื่อส่งให้โรงงานน าไปผลิตแป้ง เพราะ

ข้าวที่ผลติได้นั้นไม่เป็นท่ีนิยมน ามาบริโภค 

การวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารในองค์ประกอบการมีอาหารนั้น พบว่า ครัวเรือนที่ท านาเป็นหลักมีความ

มั่นคงด้านอาหารในด้านการมีอาหารมากที่สุดสูงถึง 22 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 64.7 ส่วนครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็น

หลักมีความมั่นคงอาหารค่อนข้างมั่นคงสูงสุดคือ 16 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1 ส่วนครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน

เป็นหลักไม่มีความมั่นคงอาหารอาหารสูงสุดคือ 17 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 53.1 เนื่องจากครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็น

หลักส่วนใหญ่ไม่มีผลผลิตข้าวส ารองในรูปแคลอรีจึงท าให้ส่งผลต่อการมีอาหารของครัวเรือนและความไม่มั่นคงด้านการมี

อาหารตามมา (ในตารางที่ 1) 

3. การเข้าถึงอาหาร 

จากการส ารวจแหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักมีรายได้ทั้งหมด

ของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมาสูงที่สุด เฉลี่ย 519,452.69 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนที่ท านาเป็นหลัก

มีรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 365 ,843.82 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และครัวเรือนที่ปลูกยางพารา

เป็นหลักมีรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปีท่ีผ่านมาน้อยท่ีสุด เฉลี่ย 319,404.85 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
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รายจ่ายด้านอาหารของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักมีรายจ่ายด้านอาหารมากที่สุด 

เฉลี่ย 55,111.25 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาคือ ครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก เฉลี่ย 53,162.35 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อปี และครัวเรือนท่ีท านาเป็นหลักมีรายจ่ายด้านอาหารน้อยที่สุด เฉลี่ย 46,076.76 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

การวิเคราะห์ความมั่นคงอาหารในองค์ประกอบการเข้าอาหารถึงนั้น พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลัก

มีความมั่นคงด้านการเข้าถึงอาหารสูงสุดคือ 25 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็น

หลัก ร้อยละ 73.5 และครัวเรือนที่ท านาเป็นหลัก ร้อยละ 52.9 ตามล าดับ เนื่องจากครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลัก

นั้นมีรายได้สูงจึงสามารถเข้าถึงอาหารได้มากกว่าอาชีพท านาเป็นหลักและปลูกยางพาราเป็นหลัก ในองค์ประกอบการ

เข้าถึงอาหารนั้นไม่มีอาชีพใดที่ไม่มีความมั่นคงอาหาร (ตารางที่ 1) 

ตาราง 1 ระดับความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนในพื้นที่พรุควนเคร็ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 

เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนเกษตรกรที่ท านาเป็นหลัก ปาล์มน้ ามันเป็นหลัก และยางพาราเป็นหลัก 

องค์ประกอบ มั่นคง (ร้อยละ) ค่อนข้างมั่นคง (ร้อยละ) ไม่มั่นคง (ร้อยละ) 

 อาชีพ ปาล์ม

น้ ามัน 

นา ยางพารา ปาล์ม

น้ ามัน 

นา ยางพารา ปาล์ม

น้ ามัน 

นา ยางพารา 

1. การมีอาหาร 7 

(21.9) 

22 

(64.7) 

10 

(29.4) 

8 

(25.0) 

12 

(35.3) 

16 

(47.1) 

17 

(53.1) 

- 

( - ) 

8 

(23.5) 

2. การเข้าถึงอาหาร 25 

(78.1) 

18 

(52.9) 

25 

(73.5) 

7 

(21.9) 

16 

(47.1) 

9 

(26.5) 

- 

( - ) 

- 

( - ) 

- 

( - ) 

3. การใช้ประโยชนจ์าก

อาหาร 

2 

(6.3) 

5 

(14.7) 

8 

(23.5) 

17 

(53.1) 

17 

(50.0) 

18 

(52.9) 

13 

(40.6) 

12 

(35.3) 

8 

(23.5) 

4. ความมั่นคงด้าน

อาหารในภาพรวม 

12 

(37.5) 

21 

(61.8) 

19 

(55.9) 

13 

(40.6) 

13 

(38.2) 

9 

(26.5) 

7 

(21.9) 

- 

( - ) 

6 

(17.6) 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่เน้น แสดงถึงค่าเข้าข่ายการพิจารณาว่าส าคัญในแต่ละระดับของความมั่นคงด้านอาหาร 

4. การใช้ประโยชน์จากอาหาร 

ส าหรับองค์ประกอบด้านการใช้ประโยชน์จากอาหารของครัวเรือน มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ พลังงานที่ได้รับและ

โปรตีนที่ได้รับ เป็นการวัดถึงความเพียงพอของพลังงานและโปรตีนที่ได้จากการบริโภคแต่ละวัน และวัดระดับพลังงานที่

เพียงพอ และระดับโปรตีนท่ีเพียงพอ เพื่อวัดถึงความเพียงพอของสารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคในแต่ละวัน 

จากการส ารวจพบว่า ครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพหลักได้รับพลังงานการบริโภคอาหารมากท่ีสุด เฉลี่ย 3,106.95 

กิโลแคลอรีต่อคน รองลงมาคือครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ได้รับพลังงานเฉลี่ย 2,988.67 กิโลแคลอรีต่อคน 

ส่วนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก ได้รับพลังงานน้อยที่สุด เฉลี่ย 1,974.21 กิโลแคลอรีต่อคน  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
840 

 
 

ครัวเรือนท่ีท านาเป็นหลักได้รับโปรตีนมากท่ีสุด เฉลี่ย 35.91 กรัมต่อคน รองลงมาได้แก่ครัวเรือนท่ีปลูกยางพารา

เป็นอาชีพหลัก ได้รับโปรตีนเฉลี่ย 33.81 กรัมต่อคน ส่วนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลักได้รับโปรตีนน้อยที่สุด 

เฉลี่ย 22.65 โดยเกษตรกรของครัวเรือนทุกกลุ่มอาชีพ ได้รับโปรตีนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี 52 กรัมต่อคนต่อวัน  

ส าหรับระดับพลังงานท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ่นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ของครัวเรือนในแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้รับพลังงาน

ที่เพียงพอส าหรับผู้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 โดยครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักได้รับพลังงานท่ีเพียงพอ

ส าหรับผู้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 มากที่สุด คือร้อยละ 85.3 รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็น

อาชีพหลัก ร้อยละ 71.9 และครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 67.6 

ส าหรับระดับโปรตีนท่ีเพียงพอส าหรับผู้ใหญ่นั้น  พบว่า ครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลักได้รับโปรตีนที่

เพียงพอส าหรับผู้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 มากท่ีสุด ร้อยละ 90.6 รองลงมา ได้แก่ครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็น

อาชีพหลัก ร้อยละ 67.6 และครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 61.8 

ระดับสารอาหารในผู้ใหญ่ (25 ปีขึ้นไป) พบว่า ครัวเรือนทุกกลุ่มอาชีพมีระดับสารอาหารในผู้ใหญ่เฉลี่ยใกล้เคียง

กัน ส่วนใหญ่มีระดับสารอาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 กิโลกรัม/ความสูง (เมตร) ยกก าลังสอง แต่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม/ความ

สูง (เมตร) ยกก าลัง โดยครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลักมีระดับสารอาหารในปริมาณสูงที่สุด คือร้อยละ 84.4 

รองลงมาคือครัวเรือนท่ีท านาเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 73.5 ครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 67.6 

ส าหรับระดับสารอาหารในเด็ก (6-24 ปี) พบว่า ครัวเรือนทุกกลุ่มอาชีพมีระดับสารอาหารในทารกเฉลี่ยใกล้เคียง

กัน เฉพาะครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลัก ที่มีระดับสารอาหารในเด็ก (6-24ปี) มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 กิโลกรัม/ความสูง 

(เมตร) ยกก าลัง แต่น้อยกว่า 23 กิโลกรัม/ความสูง (เมตร) ยกก าลัง ในสัดส่วนที่สูงกว่าครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพ

หลักและครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก คือ ร้อยละ 20.6 ส่วนครัวเรือนท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก พบว่า 

มีระดับสารอาหารในเด็ก (6-24 ปี) น้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/ความสูง (เมตร) ยกก าลัง สูงกว่าครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลัก

และครัวเรือนท่ีปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก คือ ร้อยละ 37.5 

ส่วนระดับสารอาหารในทารก (0- 5 ปี) พบว่า ครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักมีระดับสารอาหารใน

ทารกสูงท่ีสุดเฉลี่ย 22.21 กิโลกรัม/ความสูง (เมตร) ยกก าลัง รองลงมาคือครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลัก เฉลี่ย 20.3 และ

ครัวเรือนท่ีปลูปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลักมีระดับสารอาหารในทารกน้อยที่สุดเฉลี่ย 16.12 

การพิจารณาความมั่นคงด้านอาหารด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร พบว่า ครัวเรือนทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่อยู่

ระดับค่อนข้างมั่นคง  

5. ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน  

การวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนจากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน จ าแนกได้เป็น 3 ระดับคือ ไม่

มั่นคง ค่อนข้างมั่นคง และมั่นคง พบว่า ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีพรุควนเคร็งนั้น ครัวเรือนที่

ท านาเป็นอาชีพหลัก มีความมั่นคงด้านอาหารสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือครัวเรือนที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก 
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ร้อยละ 55.9 ในขณะที่ครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นหลักมีความมั่นคงอาหารในระดับค่อนข้างความมั่นคงและไม่มั่นคง

สูงสุด ร้อยละ 40.6 และ 21.9 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ตาราง 2 ระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในภาพรวมตามกลุ่มอาชีพ
อาชีพหลัก มั่นคง (ร้อยละ) ค่อนข้างมั่นคง (ร้อยละ) ไม่มั่นคง (ร้อยละ) 

จ านวน

ครัวเรือน 

ร้อยละ จ านวน

ครัวเรือน 

ร้อยละ จ านวน

ครัวเรือน 

ร้อยละ 

ปาล์มน้ ามัน 12 37.5 13 40.6 7 21.9 

ท านา 21 61.8 13 38.2 - - 

ยางพารา 19 55.9 9 26.5 6 17.6 

 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่พรุควนเคร็ง 

จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ดังตารางที่ 3 พบว่า มีอย่างน้อยสองกลุ่มอาชีพที่มีระดับความมั่นคงทางอาหารแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05 (F=3.081, α<.05)  

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง จ าแนก
ตามกลุม่อาชีพ ด้วยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 1.142 5 .228 3.081 .011* 

ภายในกลุ่ม 13.857 187 .074   

รวม 14.999 192    

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

และเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4 พบว่า ครัวเรือนท านาเป็นอาชีพหลักมีคะแนน
ความมั่นคงทางอาหารแตกต่างจากครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นอาชีพหลัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความมั่นคงทางอาหารมากกว่าทั้งสามกลุ่ม และคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับมั่นคง 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของระดับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนท่ีพรุควนเคร็ง จ าแนก
ตามกลุม่อาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD 

กลุ่มอาชีพ ปาล์มน้ ามนั ท านา ยางพารา 

ปาล์มน้ ามัน    

ท านา **   

ยางพารา    

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อาจกล่าวได้ว่า ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 
การเข้าถึงอาหาร และการใช้ประโยชน์จากอาหารนั้น ครัวเรือนเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพมีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมั่นคง แต่ในด้านการมีอาหารกลับพบว่า ครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลักมีระดับความมั่นคงทางอาหารสูงที่สุด 
และเมื่อพิจารณาภาพรวมของความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่พรุควนเคร็ง ท าให้เห็นความเด่นชัดว่า 
ครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลักมีความมั่นคงทางอาหารมากที่ สุดเนื่องจากอาชีพนี้เป็นฐานการผลิตอาหาร แต่ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรในพ้ืนท่ีควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีซึ่งจากเดิมเคยเป็นนาข้าว แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมา
ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเช่นนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเล็งเห็นถึงความส าคัญและก าหนดเขตการปลูกพืชเพื่อ
ปกป้องพืชอาหารไว้ให้คนในท้องถิ่น 
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ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้จากตัวอย่างดินป่าชายเลนในจังหวัดสตูล 

Antimicrobial Activities of Actinomycetes Isolated from Soil Samples of Mangrove 

Forest in Satun Province 

วิชุดา ทุ่งยอ1 สายใจ วัฒนเสน2* 

Wichuda Thungyo1 Saijai Wattanasen2* 

บทคัดย่อ  
แอคติโนมัยซีทเป็นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศและเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญ

หลายชนิด การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยก และศึกษาความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ของเช้ือแอคติโนมัย

ซีทที่คัดแยกได้จากตัวอย่างดินป่าชายเลน จังหวัดสตูล โดยท าการเก็บตัวอย่างดิน จ านวน 30 ตัวอย่าง น ามาคัดแยกเช้ือ 

แอคติโนมัยซีท ด้วยวิธีการ spread plate บนอาหาร starch casien agar (SCA) สามารถคัดแยกเช้ือแอคติโนมัยซีทได้

ทั้งหมด 19 ไอโซเลท น าไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922 

และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 ด้วยวิธี agar plug พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้ 

3 ไอโซเลท ได้แก่ WR9-3, WS19-7 และWS15 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 16.60 ± 0.03, 11.13 ± 

0.04 และ 10.66 ± 0.04 มิลลิเมตร ตามล าดับ ทุกไอโซเลทไม่สามารถยับยั้ง E. coli ATCC 25922 และเมื่อน ามาทดสอบ

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium solani ด้วยวิธี dual culture พบว่ามี 6 ไอโซเลท ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญ

ของเช้ือรา F. solani  โดยที่ไอโซเลท WS15 มีร้อยละของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 51.23 ± 3.38 จากผลการศึกษาพบว่า

แอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้มีศักยภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและเช้ือรา 

ค าส าคัญ: แอคติโนมัยซีท, ดินป่าชายเลน, การยับยั้งจุลินทรีย์ 
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Abstract  

 Actinomycetes are the microorganism, which play  an important role in ecosystem and they are 

sources of bioactive compounds.  The aim of this study was to isolate and evaluate the antagonistic 

potential activity of actinomycetes isolated from the mangrove soil samples in Satun province.  30 soil 

samples were collected and isolated for actinomycetes using spread plate method on starch casein agar 

( SCA) .  A total of 19 isolates were obtained and further evaluated the antibacterial activity against 

Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 by agar plug method.  The result 

showed that there were only 3 isolates ( WR9- 3, WS19- 7 and WS15)  showed the capability against the 

growth of S. aureus ATCC 25923 with the inhibition zone of 16.60 ± 0.03, 11.13 ± 0.04 and 10.66 ± 0.04 

millimeters, respectively while all of isolated actinomycetes could not inhibit E.  coli ATCC 25922 .  In 

addition, the antifungal activity against Fusarium solani was examined by dual culture assay. It was found 

that there were 6 isolates showed the activities to inhibit the growth of F. solani with the highest activity 

of 5 1 . 2 3 ± 3 . 3 8 %  was found from isolate WS15.  This study presents the potential of isolated 

actinomycetes from soil in mangrove forest that have ability to inhibit  bacteria and fungi.  

Keywords: Actinomycetes,  Mangrove forest,  Antimicrobial activity 

บทน า  
แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งเป็นทรงกลม รูปท่อน และเป็นเส้นสาย

คล้ายเช้ือรา มีบทบาทส าคัญในการย่อยสลายอินทรีย์สารต่าง ๆ โดยเฉพาะสามารถย่อยสลายสสารที่จุลินทรีย์อื่นๆ ย่อย

สลายได้ยาก เช่นไขมัน และไคติน เป็นต้น (ชัยสิทธ์ิ, 2554) นอกจากน้ีแอคติโนมัยซีทยังเป็นแหล่งของเอนไซม์มีความส าคัญ

ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิดได้แก่เอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนส เพคติเนส อะไมเลส ไลเปส และโปรติเอส เป็นต้น 

(Sandeep and Menaka, 2014) บางชนิดสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสารพิษชนิดต่างๆ เช่น เอนไซม์ย่อยสลาย

สารพิษอะลิฟาติก-อะโรมาติก โคโพลีเอสเตอร์ส ในทางด้านการเกษตรมีการใช้แอคติโนมัยซีทในการผลิตสารฆ่าแมลง สาร

ฆ่าวัชพืช (ทายาท และคณะ, 2560) นอกจากนี้แอคติโนมัยซีทสามารถสร้างสารเมตาโบไลท์ทุติยภูมิ ที่มีคุณสมบัติในการ

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย จึงเป็นแหล่งส าคัญของการสร้างสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) เช่น 

สารปฏิชีวนะ สารต้านมะเร็ง อาหารเสริม และรงควัตถุ เป็นต้น (Manivasagan et al., 2014) ในทางการแพทย์และเภสัช

กรรมมีการใช้แอคติโนมัยซีทในการผลิตสารปฏิชีวนะต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส และสารต้านมะเร็งและสารกด

ระบบภูมิคุ้มกัน ตัวอย่างของแอคติโนมัยซีท กลุ่มส าคัญ ที่มีความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะ ได้แก่ Streptomycetes, 

Actinoplanete และ Nocardioform (Okami and Hotta, 1988) จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าแอคติโนมัยซีทใน

กลุ่ม Streptomyces สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ ได้ร้อยละ 70 (ประมาณ 8,000 ชนิด) ของสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแอคติ
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โนมัยซีททั้งหมด (McCarthy and Williams, 1990) นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างจากแบคทีเรียที่หายากอีกประมาณร้อยละ 

16 (Lazzarini et al., 2000) แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคือ นอกจาก

จะพบในดินที่เป็นสภาพธรรมชาติแล้วยังจะพบในกองปุ๋ยหมักที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ ในโคลน แม่น้ า ใต้ทะเลสาบ แต่โดย

ปกติมักจะเจริญอยู่ผิวดินหรือในดินท่ีไม่ลึกไปกว่า 4 เซนติเมตร (กิ่งจันทร์, 2555) ป่าชายเลนเป็นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ

จุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย ฟังไจ และแอคติโนมัยซีท จึงเป็นแหล่งที่มีการศึกษาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (Shoo 

and Dhal, 2009) จังหวัดสตูลมีพื้นที่เป็นชายฝั่งทะเลที่มีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณอุทยานธรณีสตูลซึ่งมี

พื้นที่ป่าชายเลนครอบคลุม 4 อ าเภอของจังหวัดสตูล มีลักษณะของระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะคัดแยกแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีทและน าไปศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งอาจท าให้ได้แอคติโนมัย

ซีทท่ีมีศักยภาพในการผลิตสารปฏิชีวนะเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. การเก็บตัวอย่าง 

          ท าการเก็บตัวอย่างดินตะกอนป่าชายเลนในพื้นที ต าบลแหลมสน และต าบลละงู จังหวัดสตูล โดยท าการเก็บ

ตัวอย่างดินบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนและซากอินทรีย์ และซากอินทรีย์ น าใส่พลาสติกทีปลอดเช้ือ เก็บในกล่อง

ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส ก่อนน ามาคัดแยกแอคติโนมัยซีทในห้องปฏิบัติการ 

 2. การคัดแยกแอคติโนมัยซีท  

 น าตัวอย่างดินตะกอนมาท าการคัดแยกเช้ือแอคติโนมัยซีทโดยการน าตัวอย่างดินมาท าการเจือจาง (serial 

dilution) จากนั้นน าไป spread plate บนอาหาร SCA (Kumar and Jadeja, 2016) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลาเวลา 5-7 วัน  สังเกตการเจริญของเช้ือโดยโคโลนีของแอคติโนมัยซีทเกิดจากการรวมกลุ่มของเส้นใยซึ่ง

อาจมีลักษณะฟู หรือเรียบแบน บางครั้งปกคลุมด้วยช้ันที่มีลักษณะคล้ายหนัง มีลักษณะตั้งแต่นุ่มมาก เหนียว จนถึงแข็ง สี

มีทั้งสีขาว เหลือง ส้ม ชมพู น้ าตาลและด า พื้นผิวอาจเรียบ นูน ขรุขระ เป็นรอยย่น เป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือเป็นผงฝุ่น หรือเป็น

เกล็ด (ศิราภรณ์, 2550) บันทึกลักษณะโคโลนีของแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้ น าไปท าให้เป็นเช้ือบริสุทธิ์ เก็บรักษาไว้ที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ 

 3. การศึกษาความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค 
 น าเช้ือแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ S. aureus ATCC 
25923 และ E. coli ATCC 25922 ด้วยวิธี agar plug (Mohanraj et al., 2011) โดยท าการเลี้ยงเช้ือก่อโรคในอาหาร
เหลว tryptic soy broth (TSB) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาน าเชื้อก่อโรคมาปรับความ
ขุ่นให้เท่ากับ McFarland standards No. 0.5 จากนั้นใช้ cotton swab ปราศจากเชื้อจุ่มเช้ือ น ามาเกลี่ยให้ท่ัวบนผิวหน้า
อาหารแข็ง nutrient agar (NA) ทิ้งไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 10-15 นาที จากน้ันน าแอคติโนมัยซีทท่ีผ่านการเลี้ยง
มาแล้วบนอาหาร NA เป็นเวลา 5-7 วัน จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะโคโลนีของ
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เชื้อแอคติโนมัยซีท น ามาวางบนอาหาร NA ที่เกลี่ยเช้ือก่อโรคไว้แล้ว โดยท าการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ า น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สังเกตวงใส (cleas zone) ที่เกิดรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีท 
 4. การทดสอบความสามารถในการยับยังเชื้อรา Fusarium solani 
 ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือรา F. solani ด้วยวิธีการ dual culture (Hajieghrari et al., 2008) โดยท า
การเพาะเลี้ยงเช้ือแอคติโนมัยซีทให้เจริญจากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะโคโลนีของ
แอคติโนมัยซีท มาวางบนจานอาหาร PDA โดยวางในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของจานเพาะเชื้อ และห่างจากขอบจานเพาะ
เชื้อ 2.5 เซนติเมตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นใช้ cork borer เจาะช้ินส่วนปลายเส้น
ใยของเช้ือราวางบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) โดยวางตรงกันข้ามกับช้ินของแอคติโนมัยซีทที่วางไว้ก่อนแล้ว 
น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน โดยท าการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ า บันทึกผลเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมที่มีเฉพาะราก่อโรค ค านวณร้อยละการยับยั้งจากสูตรดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 โดยที่  R1= รัศมีของเชื้อราที่เจริญในจานเลี้ยงเช้ือควบคุมที่ไม่ได้วางเช้ือแอคติโนมัยซีท 
          R2= รัศมีของเชื้อราที่เจริญร่วมกับเชื้อแอคติโนมัยซีท 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลการคัดแยกแบคทีเรียแอคติโนมัยซีท 

 จากตัวอย่างดินและดินตะกอนจากป่าชายเลนทั้งหมด 30 ตัวอย่าง สามารถน ามาคัดแยกแอคติโนมัยซีทได้

จ านวน 19 ไอโซเลท โดยลักษณะทั่วไปของโคโลนีท่ีขึ้นบนอาหารเลี้ยงเช้ือมีลักษณะแตกต่างกันบางโคโลนีมีสีขาวขุ่นคล้าย

แป้ง โคโลนีแบนราบกับหน้าอาหาร หรือมีลักษณะฟูเล็กน้อย บางโคโลนีมีสีเทานูนขอบโคโลนีสีขาว บางโคโลนีมีสีเหลือง สี

ขาว สีน้ าตาล จนถึงสีเทา ขอบโคโลนีเรียบ (ภาพที่ 1) โดยจ านวนแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้มีจ านวนมากกว่าเมื่อเทียบกับ

รายงานของ จามจุรี และคณะ (2555) ซึ่งคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากมูลสัตว์โดยใช้อาหาร CMC agar พบว่าสามารถคัด

แยกแอคติโนมัยซีทที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกันได้เพียง 6 ไอโซเลท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของ 

ทายาท และคณะ (2560) ท าการคัดแยกแอคติโนมัยซีท จากตัวอย่างดินจากป่าชายเลน จังหวัดสตูล โดยวิธีการเจือจางดิน 

1:10 ด้วยสารละลายฟีนอล ความเข้มข้น 1.5 % ตั้งทิ้งไว้นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และเจือจางต่อด้วยน้ ากลั่นให้ได้

ระดับความเจือจางท่ีเหมาะสม จากนั้นน าไปเกลี่ยบนอาหาร SCA และอาหาร NA พบว่าสามารถคัดแยก เชื้อ  แอคติโนมัย

ซีทได้จ านวน 90 สายพันธุ์ ซึ่งมากกว่าการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งท าการคัดแยกแอคติโนมัยซีทโดยใช้อาหาร SCA เพียงอย่าง

เดียว แสดงให้เห็นว่านอกจากแหล่งของตัวอย่างที่น ามาใช้ในการคัดแยก วิธีการคัดแยก และอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้อาจมีผล

ต่อการเจริญของแอคติโนมัยซีท ซึ่งส่งผลต่อปริมาณของแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้แตกต่างกันด้วย 

 

 

% การยับยั้ง = (R1-R2) x 100 

                      R1 
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 2. ผลการทดสอบความสามารถในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค 

 จากการน าแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้มาทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิดได้แก่ S.aureus 

ATCC 25923 และ E.coli ATCC 25922 พบว่ามีแอคติโนมัยซีทเพียง 3 ไอโซเลท ได้แก่ WR9-3, WS19-7 และ WS15ที่

สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้ง S.aureus ATCC 25923 สังเกตได้จากการเกิดบริเวณโซนใสของการ

ยับยั้งรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อแอคติโนมัยซีท (ภาพที่ 2) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 16.60 ± 0.03, 11.13 

± 0.04 และ10.66 ± 0.04 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) โดยพบว่าแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้ทั้งหมดไม่สามารถยับยั้ง

การเจริญของเช้ือ E. coli ATCC 25922 เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของ สุจรรยา (2556) ซึ่งคัดแยกแบคทีเรีย

เอนโดไฟติคแอคติแอคติโนมัยซีทจากพืชสมุนไพร 4 ชนิด โดยใช้อาหาร Humic-acid vitamin (HV) agar สามารถคัดแยก

แอคติโนมัยซีทได้ทั้งหมด 16 ไอโซเลท โดยพบว่ามีจ านวน 14 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งการจริญของแบคทีเรีย Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, S. aureus,  Escherichia coli, Salmonella typhi และ Serratia marcescens  ดังนั้นความสามารถ

ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคของแอคติโนมัยซีทข้ึนกับสายพันธุ์ของเช้ือท่ีคัดแยกได้ รวมทั้งวิธีการที่น ามาใช้ในการทดสอบ 

เนื่องจากแอคติโนมัยซีทบางสายพันธุ์อาจไม่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือหรือเจริญช้า ดังนั้นการทดสอบความสามารถในการ

ยับยั้งเช้ือด้วยวิธี agar plug อาจไม่เหมาะสม อาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีอ่ืน เช่น agar well เป็นต้น  
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ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนี และลักษณะทางสณัฐานวิทยาของแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้จากปา่ชายเลน จังหวัดสตลู:  

A; ลักษณะโคโลนีบนอาหาร starch casein agar 

B; สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายภาพ 1,000 เท่า 

 

 

 

B A A B 

WS6-1 WS6-2 

A B A B 

WS6-3 WS6-5 

A A B B 

WS9-3 

 

WS15 

 A A B B 

WS11-1 

 

WS19-5  
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  ภาพที่ 2 ลักษณะวงใสของการยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923  

 3. ผลการทดสอบความสามารถในการยับย้ังเชื้อรา F. solani  

 จากการน าแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ  F. solani ผล

การศึกษาพบว่ามีแอคติโนมัยซีทจ านวน  5 ไอโซเลท ท่ีให้ผลในการยับยั้งการเจริญของ F. solani โดยมีร้อยละการยับยั้ง

ระหว่าง  ร้อยละ 16.22 ± 3.15 ถึง 51.23 ± 3.38 (ตารางที่ 1) โดยที่ไอโซเลท WS15 ให้ผลในการยับยั้งสูงสุดร้อยละ 

51.23 ± 3.38  (ภาพที่ 2) รองลงได้แก่ไอโซเลท WS20-1 ซึ่งให้ผลในการยับยั้งร้อยละ 40.877 ± 5.67 จากผลการศึกษา

เปรียบเทียบกับการศึกษาของ วิไลลักษณ์ และ สมเกียรติ (2559) ซึ่งคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากดินบริเวณรอบรากพริกน ามา

ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ F. solani ด้วยวิธี dual culture บนอาหาร 2 ชนิด คือ PDA และ McBeth 

Scale Agar (MBS) พบว่าแอคติโนมัยซีทไอโซเลท CS2 CS3 และ CS5 มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญ ของ F. solani ได้ดี

บนอาหาร PDA โดยมีร้อยละของการยับยั้งเท่ากับ 70.79, 69.09 และ 69.09  ตามล าดับ ในขณะที่บนอาหาร MBS พบว่าไอโซ

เลท CS2 และ CS3 สามารถยับยั้งการเจริญของ F. solani ได้ร้อยละ 64.35 และ 62.80 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาหารเลี้ยง

เช้ือที่น ามาทดสอบมีผลต่อการเจริญและการสร้างสารปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา  ในขณะที่การใช้อาหาร PDA 

เหมือนกันแต่การศึกษาในครั้งนี้ให้ผลการยับยั้งเช้ือรา  F. solani ได้น้อยกว่าการศึกษาของ วิไลลักษณ์ และสมเกียรติ (2559) 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ นอกจากอาหารเลี้ยงเช้ือ ได้แก่ แหล่งของตัวอย่างที่น ามาใช้ในการคัดแยก วิธีการ ระยะเวลาในการ

เพาะเลี้ยง ตลอดจนสายพันธุ์ของเช้ือที่แตกต่างกันมีผลต่อความสามารถในการยับยั้งเช้ือที่แตกต่างกันด้วย  

 แบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนมัยซีทเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารแอนติไบโอติกที่สามารถยับยั้ง

จุลินทรีย์ได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัว (Hayakawa,Kenya and Hideo, 1988)  ตัวอย่างแบคทีเรียกลุ่มแอคติโน

มัยซีทที่มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือราได้ ได้แก่ Streptomyces sp. และ Actinomadura sp. (Lam, 2006) จากการศึกษา
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ในครั้งนี้พบว่าแอคติโนมัยซีทไอโซเลท WS15 สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญได้ทั้งแบคทีเรียและ

เช้ือรา จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะน าไปศึกษาต่อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

 ตารางที ่1 ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทีย์ก่อโรคของแอคติโนมัยซีทท่ีคัดแยกได้จากป่าชายเลน 

 

ไอโซเลท 

เส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (mm) ร้อยละของการยับย้ัง 

S. aureus ATCC 25923 F. solani 

WR9-3 16.60±0.03 0 

WS15 10.66±0.04 51.23±3.38 

WS19-7 11.13±0.04 0 

WS19-5 - 16.49±2.12 

WS19-6 - 21.45±4.18 

WS19-8 - 32.42±1.58 

WS20-1 - 40.87±5.67 

WS20-6 - 16.22±3.15 

Ampicillin 45.6±0.115 - 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย (-) คือ ไม่เกิดวงใส   เครื่องหมาย (0) คือ ไม่ยับยั้ง 
 

 
   A               B 

ภาพที่ 3 ความสามารถในการยับย้ังการเจริญของ F. solani บนอาหาร PDA เป็นเวลา 5 วัน: 

        A; ชุดควบคุม, B; ความสามารถในการยับยั้งการเจรญิของเชื้อ F. solani  

Control 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าดินบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสตูล เป็นแหล่งที่สามารถพบการกระจายของ
เช้ือแอคติโนมัยซีทที่มีความหลากหลาย โดยจากตัวอย่างดินจ านวน 30 ตัวอย่าง สามารถคัดแยกเช้ือแอคติโนมัยซีทได้
ทั้งหมด 19 ไอโซเลท จากการทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือก่อโรคพบว่าทุกไอโซเลทที่ทดสอบไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญของ E. coli ATCC 25922 พบแอคติโนมัยซีทที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียก่อโรค S. aureus ATCC 25923  ได้เพียง 3 ไอโซเลท โดยคิดเป็นร้อยละ 15.79 ของเช้ือแอคติโนมัยซีทที่
คัดแยกได้ทั้งหมด  นอกจากนี้พบแอคติโนมัยซีทจ านวน 6 ไอโซเลท หรือ ร้อยละ 31.58 ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา F. solani  ได้ โดยพบว่ามีเพียง 1 ไอโซเลท ได้แก่  WS15 ที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญของทั้ง S. aureus ATCC 
25923 และ F. solani  ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในการน าไปศึกษาต่อเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในทางด้านการแพทย์หรือทางด้าน
การเกษตรต่อไป ซึ่งนอกจากคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแล้วแอคติโนมัยซีท
ที่คัดแยกได้ยังสามารถน าไปศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารเมแทบอไลต์อื่นๆ เช่น การผลิตเอนไซม์ชนิดต่างๆ ที่มีศักยภาพ
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้   
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และการสอนแบบปกติ 

A Comparison of Mathematics Achievement on Time of Prathomsuksa 4 Learning 
Through Practical Exercises and Traditional Teaching Method. 

พรทิพย์  ทวีผล1*, อรนุช ลิมตศิริ2 

Porntip  Taweephol 1*, Oranuch Limtasiri 2  

บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะและการสอนแบบปกติ เรื่อง เวลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 39 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง จัดการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/5 
จ านวน 39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการสอนแบบปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง เวลา จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.906  

ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.14/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ         
( x = 24.13, S.D. = 2.78) สูงกว่า การสอนแบบปกติ ( x = 20.72, S.D. = 3.34) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ การสอนแบบปกติ 
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Abstract  
This purposes of this study were to (1) find Matheatic Practicel exercises  the efficiency of  80/80 

standard and (2) compare the achievement using the practical exercise  and learning traditional  teaching 
method. The sample of this study were  39 students of Prathomsuksa 4/1 by sample random sampling  
with practical exercises as an experimental group and 39 students of Prathomsuksa 4/5 by sample 
random  sampling as a control group with traditional teaching method, The research was conducted on  
the 1st semester 2 0 1 9  academic year , Watudomrangsri School, Nongkhem office.  The samples was 
obtained by purposive Sampling.  The tools were  30 items of achievement test with multiple choices. 
The test reliability value was 0.906.  
 The results of this study w e re, 1)  The developed practical exercises had the criteria of 
81. 14/ 84. 33 based on the criteria of 80/ 80.  2)  Learning Achievement using the practical exercise was 
statistically ( x = 24.13, S.D. = 2.78) higher than learning traditional teaching method ( x = 20.72, S.D. = 
3.34) at the .05 level. 

Keywords : Practical exercise, Learning achievement, Traditional Teaching Method 

บทน า  
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์
อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม
นานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560 : 18) 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นโดยค านึกถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบ
ความส าเร็จนั้นจะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 18) 
 การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนวัดอุดมรังสี พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คือ เกรดเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 62.40 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 (ฝ่าย
วิชาการโรงเรียนวัดอุดมรังสี, 2561 ) สาเหตุที่นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ามาจาก ครู นักเรียน 
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และเนื้อหา ปัญหาที่เกิดจากครูคือ ครูเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ เน้นการหาค าตอบ มีสื่อการสอนไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน สอนเร็วเพื่อให้จบทันเวลาที่ก าหนด ปัญหาที่เกิดจากนักเรียนคือ นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความรู้ความช านาญเพราะไม่มี
การฝึกฝน นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และปัญหาในด้านเนื้อหานั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมบางเนื้อหาก็ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจ และยังมีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) มีการปรับเนื้อหาที่ยากข้ึน 
ท าให้ยากต่อการเรียนรู้(การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, 2561) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการตามรูปแบบการสอนด้วยแบบฝึก
ทักษะ จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แบบฝึกทักษะมีความส าคัญต่อผู้เรียนและครูผู้สอน ในด้านตัวผู้เรียนท าให้ผู้ เรียน
เกิดทักษะ เกิดความรู้ความช านาญในการฝึกฝน และยังสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ จนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม แบบฝึกทักษะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะทบทวนเนื้อหาเดิมได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลา แบบฝึกที่ดี จะต้องมี
ประสิทธิภาพที่ช่วยท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี แบบฝึกทักษะที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่
ส าคัญของครู ท าให้ครูลดภาระในการสอนลงได้ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามความสามารถของตนเอง สร้างความมั่นใจ
ในการเรียนได้เป็นอย่างดี แบบฝึกทักษะจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคล และสงเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึน (สมภาน เจตนา, 2561: 44-45) 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนวัดอุดมรังสี ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ห้องเรียน รวม 239 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

1.2.1 กลุ่มหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอน ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้มาโดยสุ่มอย่างง่ายโดยการ
จับสลาก น าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาเรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า แล้วจ าแนกเป็น 3 
กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) แล้วด าเนินการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน  

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากได้นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4/1 โรงเรียนวัดอดุมรังสี ใช้เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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1.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการควบคุม ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากได้นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4/5 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ใช้เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และการสอนแบบปกติ 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 แผน 10 ช่ัวโมง  
3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 แผน 10 ช่ัวโมง 
3.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ านวน 4 เล่ม ดังน้ี 

เล่มที่ 1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที 
เล่มที่ 2 การบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน  

สัปดาห์ เดือน ป ี
เล่มที่ 3 การอ่านตารางเวลา 
เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหา  

3.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีผ่านการหาความเช่ือมั่นตามวิธีการของคูเดอร์ ริชารด์สัน โดยใช้สูตร KR-20 

ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไปถือว่ามีความเชื่อมั่น 

4. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์
 การหาประสิทธิภาพ 3 ขัน้ตอนของแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ โดยน าแบบฝึกทักษะที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา รวมทั้งประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของประเด็นต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  (สุรศักดิ์ อมรรตันศักดิ์ และ
คณะ, 2559 : หน้า 283) แล้วน าไปหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/6 จ านวน 42 คน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 หาประสิทธิภาพกลุม่ทดลองแบบรายบุคคล (1 : 3) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายด้วยวิธีการจบัสลาก แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน ประกอบด้วย กลุ่ม
ปานกลาง 2 คน และกลุม่อ่อน  1 คน (คละกัน) 

ขั้นที่ 2 หาประสิทธิภาพกลุม่ทดลองแบบกลุ่มย่อย (1 : 9) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายด้วยวิธีการจบัสลาก แบบกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียน
กลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุม่อ่อน 3 คน (คละกัน) 

ขั้นที่ 3 หาประสิทธิภาพกลุม่ทดลองภาคสนาม (1 : 30) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกึทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายด้วยวิธีการจบัสลาก แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
นักเรียนกลุม่เก่ง 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มอ่อน 10 คน (คละกัน) 
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จากนั้นน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ทดลองใช้มาแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามผลที่ได้เป็นฉบับสมบรณู์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสื่อในการน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มทดลอง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนวดัอุดมรังสี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 39 คน 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด ตามขั้นตอนดังนี้  
5.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เวลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
5.2 ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอนเอง 

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ใช้กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 39 คน 
5.3 ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอนเอง 

โดยใช้การสอนแบบปกติ เรื่อง เวลา ใช้กับกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 จ านวน 39 คน 
5.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าการทดสอบความรู้หลังเรียน (Posttest) โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เวลา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิที่ได้ ดังนี้ 
5.4.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
5.4.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

5.5 น าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 การวิเคราะหห์าคณุภาพของเครื่องมือ  
6.1.1 หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคุณภาพของแผนการ 

จัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  
6.1.2 หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนปกติ เรื่อง เวลา 
6.1.3 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยค านวณหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
6.1.4 หาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 
6.1.5 หาค่าความยากง่าย (p) รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน   
วิเคราะหผ์ลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ดังนี้ 
6.2.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 

independent samples t-test 
6.2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 

independent samples t-test 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามล าดับขั้นตอน 3 ข้ันตอน 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนนระหวา่งเรียน 
(120 คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E2) E1/E2 
รายบุคคล 3 96.00 80.00 24.00 80.00 80.00/80.00 
กลุ่มย่อย 9 98.33 81.94 24.56 81.85 81.94/81.85 
ภาคสนาม 30 97.37 81.14 25.30 84.33 81.14/84.33 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ตามล าดับ
ขั้นตอนของการการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา  ทั้ง 3 ข้ันตอน พบว่า การหาประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.00 ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.94/81.85 
และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/84.33 นั่นคือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เวลา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เวลา ของนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

นักเรียน จ านวน(คน) ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig. 

กลุ่มทดลอง 39 13.03 2.79 
-0.349* 0.450 

กลุ่มควบคุม 39 13.26 3.04 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนของนักเรียนกลุ่มทดลองคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 

13.03 และนักเรียนกลุม่ควบคุมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.26 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  

นักเรียน จ านวน(คน) ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig. 

กลุ่มทดลอง 39 24.13 2.78 
4.892* 0.000 

กลุ่มควบคุม 39 20.72 3.34 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
862 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x = 24.13, S.D. = 2.78) สูงกว่า การสอนแบบปกติ ( x = 20.72, S.D. = 3.34) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/84.33 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ( x = 

24.13, S.D. = 2.78) สูงกว่า การสอนแบบปกติ ( x = 20.72, S.D. = 3.34)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/84.33 

หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกทักษะทั้ง 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 81.14 และคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 84.33 แสดงว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เวลา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 2.5 – 5.0 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่า 
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน ท้ังนี้เนื่องมาจาก การสอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบ็ญจพร ศรีจันทา (2561 : 112) ได้ศึกษาค้นคว้า การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) นนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิวัฒน์ อุไร (2561 : 8) ได้ศึกษาค้นคว้า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ 

The Development of Labor Skills Training Model  

for Non-Formal Vocational Education 

ภราดร  เสถียรไชยกิจ1*, โสภิตา  สุวุฒโฑ2 

Paradorn  Satienchaiyakij1*, Sophita  Suwuttho2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับ

โรงเรียนช่างนอกระบบ และ 2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีประชากรในการวิจัย คือ ผู้เข้ารั บการฝึก
อาชีพในโรงเรียนนอกระบบ สายช่างอุตสาหกรรม และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นศิษย์พระดาบส รุ่น 41 สายช่าง
อุตสาหกรรม จ านวน 95 คน ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย เริ่มจาก 1) พัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม 2) พัฒนาโมดูลการฝึก 3) ด าเนินการฝึก 4) ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถาน
ประกอบการ และ 5) ประเมินสมรรถนะผู้รับการฝึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการฝึกทักษะ
แรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 3) โมดูลการฝึก 4) แบบประเมินผลการฝึก
ในสถานประกอบการ และ 5) แบบประเมินสมรรถนะ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย และ 3) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ มาตรฐานอาชีพ 
หรือ มาตรฐานสมรรถนะ เครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะแรกเข้า หลักสูตรฐานสมรรถนะ โมดูลการฝึก 
กระบวนการฝึก ฝึกงานในสถานประกอบการ ประเมินสมรรถนะภาพหลังการฝึก โดยผลการประเมินรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.00 – 3.60 อยู่ในระดับดีมากถึงดี 2) ผลของการใช้รูปแบบประกอบด้วย 
โมดูลการฝึกจ านวน 12 โมดูล แบ่งเป็น 8 โมดูลพื้นฐาน มีผลการฝึกระหว่างร้อยละ 82.57 ถึง 79.83 ส่วน 4 โมดูลเฉพาะ
สาขา มีผลการฝึกระหว่างร้อยละ 84.13 ถึง 80.60 ผลการติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ 
จ านวน 10 คน ที่ประเมินโดยสถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.91 และผลการประเมินสมรรถนะ โดยที่ผู้
ประเมินท้ัง 3 ท่านได้ประเมินผล “ผ่าน” ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 10 คน  

ค าส าคัญ: การฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ, ทักษะช่างอุตสาหกรรม, โรงเรียนช่างนอกระบบ 
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Abstract  
The purpose of this research is 1)  to develop the model of labor skills training for entering the 

industrial sector for the Non-formal vocational training and 2) to study the effects of using the developed 
model. The population of the research is vocational trainers in non-formal schools. Industrial technicians 
and sample group was composed of 95 Phra Dabos students, industrial technicians.  The research 
procedures were as follows: 1) developing the skills training model for entering the industrial sector, 2) 
developing the training module, 3) conducting the training, 4) tracking the results of the practice of the 
trainees and 5) assess the compentecy of trainees. The Instruments used in the research consisted of 1) 
the labor skills training model for entering the industrial sector, 2) the suitability evaluation form, 3) the 
training module, 4) the evaluation form for training in the workplace and 5) the assess the competency 
form. Data analysis using statistics 1) percentage, 2) mean, and 3) standard deviation. The results of the 
research revealed that: 1) The model consisted of 8 components, Occupational standards or competency 
standards, competency assessment instruments, competency assessment to enter, competency base 
course, training modules, internship, training process, competency assessment after training.  The 
evaluation model from 5 experts get an mean between 5.00 - 3.60 are very good to good levels. 2) The 
results of using the model include, There are 12 training modules which are divided into 8 basic modules 
with 82.57% to 79.83% of the training results while the 4 specific modules There were between 84.13% 
to 80.60% of the training results.  The follow-up of the apprenticeship of 10 trainees evaluated by the 
establishment an average score of 83. 91% .  And the competency assessment with all 3 assessors 
evaluated "passed" the 10 trainees.  

Keywords: Competency-based training, Industrial Skill, Non-formal vocational training 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการค้า การ

ผลิต และการบริการ แต่ในโลกท่ีเปิดเสรีประเทศไทยจ าเป็นต้องแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนจากความได้เปรียบด้าน

ต้นทุนการผลิต ไปเป็นการแข่งขันในด้านการพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะ และนวัตกรรมของผลผลิต ที่เรียกว่า เศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะ ศักยภาพหรือ

ความสามารถในการสร้างผลผลิตรวมถึงผลิตภาพ (Productivity) ของคนในประเทศจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งต้องมีการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แต่จากผลการวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0. พบปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยว่า ประเทศไทยต้องเผชิญ ปัญหาการขาดแคลนเชิง

ปริมาณ คุณภาพ ศักยภาพ และผลิตภาพการผลิตของบุคลากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับอาชีวศึกษาซึ่งเป็น

ทรัพยากรหลักของอุตสาหกรรมยังมีคุณภาพ และทักษะไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (จรีพร, 2561 : 147) 
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การพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการสถานประกอบการ จะต้องมีการฝึกอบรมโดยใช้กรอบหรือข้อก าหนด

เป็นตัวก าหนดถึงสมรรถนะที่จ าเป็นต่องานในสาขาอาชีพน้ันๆ ซึ่งจะระบุมาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานของอาชีพหนึ่ง ๆ 

ที่ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน ามาพัฒนาเป็นโมดูลการฝึกอบรม (Training 

Modules) แบบฐานสมรรถนะ และต้องสามารถประเมินได้อย่างชัดเจน และจะมีการทบทวนโดยองค์กรภาคอุตสาหกรรม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน (มนต์ชัย, 2550 : 13) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัติ และคณะ พบว่า (วิรัติ 

และคณะ, 2556 : 15-16) กระบวนการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยด้านของกระบวนการฝึก

อาชีพ จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ การก าหนดมาตรฐานอาชีพ รูปแบบหรือแผนการฝึกอาชีพ รูปแบบหรือ

แผนการประเมินผล การก าหนดคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของครูผู้สอน และการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการ

ฝึก จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการพฒันางานวิจัย 

จากภาพที่ 1 เมื่อบุคคลต้องการเข้าสู่อาชีพ จ าเป็นต้องมีการประเมินมสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ หากผลการประเมินเป็น “ผ่าน” แสดงว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะในการปฎิบัติงานตามมาตรฐาน

อาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะที่กลุ่มอาชีพก าหนดไว้ หากผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” แสดงว่าบุคคลนั้นยังไม่มีสมรรถนะใน

การปฏิบัติงามตามมาตรฐานอาชีพ และหากบุคคลนั้นต้องการพัฒนาสมรรถนะของตนเองก็สามารถพัฒนาได้หลายวิธีตาม

อัธยาศัย เช่นการไปฝึกงาน หรือเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม จากนั้นเมื่อไปฝึกปฎิบัติงานในอาชีพจนมั่นใจ ก็จะเข้าสู่การ

ขอรับการประเมินสมรรถนะ ซึ่งถ้าผนการประเมินยัง “ไม่ผ่าน” บุคคลนั้นก็จะเข้าสู่การพัฒนาสมรรถนะอีกครั้ง แต่หากผล

การประเมินสมรรถนะเป็น “ผ่าน” แสดงว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะในการปฎิบัติที่ขอรับการประเมิน จึงสามารถเข้าสู่อาชีพ

หรือปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆต่อไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปสมรรถนะที่มีในบุคคลอาจมีเพิ่มขึ้น หรือในทางกลับกันอาจไม่

เพียงพอกับการปฏิบัติก็จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสมรรถนะอีกครั้งเพื่อเป็นการรับรอบสมรรถนะที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล  

โรงเรียนช่างนอกระบบ เป็นโรงเรียนช่างที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใหการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อใหผู้เรียน

น าไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติ มากกว่าภาคทฤษฎี ท าให้ผู้ที่ไม่

สามารถเข้าเรียนในระบบปกติ มีโอกาสเรียนวิชาชีพช่างในระดับที่ใช้ประกอบอาชีพได้ ผู้เข้ารับการฝึกจบไม่จ าเป็นต้อง
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ได้รับคุณวุฒิเช่นเดียวกับของรัฐ (กรรณิการ์, 2556) ซึ่งโรงเรียนช่างนอกระบบในประเทศไทยมีหลายแห่งแบ่งตามลักษณะ

ของอาชีพ เช่น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง-ชาย) โรงเรียนพระดาบส เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ

ด้านช่างนอกระบบแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นโครงการพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ถนัดศรี : 2556) อีกทั้งแนวคิดของโรงเรียนช่างนอกระบบนี้ยังสอดคล้องกับ

แนวทางในการจัดการฝึกของผู้ให้บริการการฝึกอบรม หรือ Training Provider ที่จะมีบทบาทส าคัญในการให้บริการ

ฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ ท่ีก าลังก่อรูปและขยายตัวเกิดขึ้น ในประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าระบบการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcomes) 

และเป็นการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เข้ารับการฝึกที่สะท้อนถึง ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ที่จะสามารถปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์การปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับแนวทางในการจัดการฝึกของโรงเรียนช่างนอกระบบ ท่ีจัดการ

เรียนมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ งานในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกอบรมและชุดฝึกอบรมฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนา

ทักษะแรงงานท่ีจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงจากด้านแรงงานราคาถูกไปสู่การแข่งขันด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการท างาน ซึ่งถูก

เรียกรวมกันว่า สมรรถนะในการท างาน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาก าลังคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. พัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ของโรงเรียนช่างนอกระบบ 
2. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. การจัดท ารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ของโรงเรียนช่างนอกระบบ ในสาขา

เป้าหมายช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ประชากรในการวิจัย คือ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในโรงเรียนนอกระบบ สายช่างอุตสาหกรรม 
3. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ศิษย์พระดาบส รุ่น 41 สาขาช่างอุตสาหกรรม จ านวน 95 คน โดยใช้วิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 

ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอน 
และรูปแบบของการฝึกอบรม  
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1.2 ศึกษารายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ มาตรฐานอาชีพ  
1.3 ศึกษาวิธีการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ  
1.4 พัฒนาร่างรูปแบบการฝึกรูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบ ารุงใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
1.5 ด าเนินการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
1.6 วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบ 

2. พัฒนาโมดลูการฝึก 
2.1 ศึกษารายละเอียด และข้อก าหนดของหน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum)  
2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลในหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2.3 พัฒนาโมดูลการฝึก โดยแบ่งออกเป็น แผนการฝึกในแต่ละโมดูล เอกสารเนื้อหาที่ใช้ในการฝึก สื่อ

ประกอบการฝึก แบบทดสอบ/ใบงาน ใบประเมินผล และออกแบบข้ันตอนในการฝึก  
2.4 ก าหนดเกณฑ์ผ่านของการวัดผลการฝึกทักษะ โดยพิจารณาร่วมกับผู้ที่ปฎิบัติในอาชีพซึ่งมีความเห็นว่า 

เนื่องจากการฝึกต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง จึงก าหนดเกณฑ์ผ่านของการวัดผล
การฝึกอบรมอยู่ท่ีร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีได้จากการวัดผล 

3. ด าเนินการการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอตุสาหกรรม 
3.1 ประเมินสมรรถนะแรกเข้าของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
3.2 แนะน ากระบวนการขั้นตอนในการฝึกอบรม รวมถึงวิธีการและเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะให้กับผู้

เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการ รวมถึงการฝึกทักษะ วธิีการวัดประเมินผล 
และการประเมินเพื่อให้การฝึกสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น 

3.3 ด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้โมดลูฝกึอบรม ตามฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น ทั้งส่วนของภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตัิ ตามกระบวนการที่ไดอ้อกแบบไว้  

3.4 ประเมินผลการฝึกอบรม รวบรวมร่องรอยหลักฐานของผูร้ับการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ
ฝึกอบรม เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีก่ าหนด 

4. ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ 
4.1 ออกแบบกระบวนการติดตามและส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ 
4.2 จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกในสถานประกอบการ และส ารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่มีต่อผู้เข้ารับการฝึก 
4.3 ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและส ารวจความคิดเห็น 
4.4 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

5. ประเมินสมรรถนะผู้รบัการฝึกทักษะ 
5.1 ศึกษามาตรฐานอาชีพผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และเอกสารคู่มือปฏิบัต ิงานประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 
5.2 ศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ 
5.3 จัดท าร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ โดยจัดเรียงจุดหรือหัวข้อส าหรับใช้ในการประเมินตามเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน  
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5.4 ก าหนดคุณสมบัติผู้ประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการพิจารณาร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 
และเป็นผู้ประเมินสมรรถนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกทักษะ  

5.5 ด าเนินการพิจารณาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ และเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ประเมินสมรรถนะจ านวน 
3 ท่าน โดยใช้วิธีการประชุมร่วมกันของผู้ประเมินสมรรถนะ รับฟังข้อเสนอแนะ และท าการแก้ไขจนได้แบบประเมิน
สมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 

5.6 ผู้ประเมินสมรรถนะจ านวน 3 ท่าน ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึก โดยใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น  
5.7 สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ของโรงเรียนช่างนอกระบบ 

1.1 องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1 มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)  หรือ  มาตรฐานสมรรถนะ (Competency 

Standard) โดยจะระบุ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) และสมรรถนะย่อย (Element of Competency) และ
ในแต่ละสมรรถนะย่อยจะประกอบด้วย เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขตของงาน (Range 
Statement) ร่อยรอยหลักฐาน (Evidence) ด้านความรู้และทักษะที่เป็นรูปธรรม (มนต์ชัย , 2550 : 14) ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าข้อก าหนดดังกล่าวมา
พัฒนาเป็นโมดูลการฝึกอบรม (Training Module) รวมถึงใช้ในการประเมินสมรรถนะ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อรับรอง
สมรรถนะที่มีอยู่ในตัวบุคคล ก็จะต้องประเมินตามรายละเอียดและข้อก าหนดดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

1.1.2 เครื่องมือประเมินสมรรถนะ จะเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะ ทั้งการประเมินแรกเข้า 
และการประเมินระหว่างหรือหลังการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในทางปฏิบัติเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้จะถูก
พัฒนาโดยผู้ประเมินสมรรถนะโดยต้องยึดข้อก าหนดในมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ  

1.1.3 ประเมินสมรรถนะแรกเข้า เป็นกระบวนการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติใน
การปฏิบัติงานของบุคคลที่มีมาก่อนเข้าสู่กระบวนการโดยเปรียบเทียบกับ เกณฑ์การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในหน่วย
สมรรถนะหรือสมรรถนะย่อย ซึ่งการประเมินจะกระท าโดยผู้ที่อยู่ในอาชีพหรือเป็นเจ้าของอาชีพน้ันๆ เป็นผู้ประเมิน 

1.1.4 หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรการฝึกท่ีพัฒนามาจากรายละเอียดหรือข้อก าหนดของสมรรถ
นะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือน ามาใช้ก าหนดจ านวนโมดูลการฝึก ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ของโรงเรียนช่างนอกระบบ ในสาขาช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน
อุตสาหกรรมนี้แบ่งโมดูลออกเป็น 2 ส่วน คือ โมดูลสมรรถนะพื้นฐาน และ โมดูลสมรรถนะเฉพาะสาขา 

1.1.4.1 โมดูลสมรรถนะพื้นฐาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องฝึก ประกอบด้วย 8 โมดูล คือ 
ความปลอดภัยในการท างาน งานฝึกฝีมือ งานทฤษฎีเครื่องมือช่าง งานวัดละเอียด งานเขียนแบบ งานวัสดุช่าง  
งานคณิตศาสตร์ช่าง และงานวิทยาศาสตร์ช่าง 

1.1.4.2 โมดูลสมรรถนะเฉพาะสาขา โดยผู้เข้ารับการฝึกจะฝึกแยกตามสาขาท่ีเลือก ซึ่งในสาขาช่าง
ซ่อมบ ารุงในโรงงานอุตสาหกรรม จะฝึกใน 4 โมดูลคือ งานกลึง งานกัด งานระบบนิวแมติก และงานระบบไฮดรอลิก 
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1.1.5 โมดูลการฝึก เป็นการน าหน่วยสมรรถนะ (Units of Competency) และสมรรถนะย่อย (Element 
of Competency) ในมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาเป็นโมดูล ในโมดูลประกอบด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินผล 
ขอบเขตเนื้อหา วิธีการวัดประเมินผล 

1.1.6 กระบวนการฝึก เป็นกระบวนการฝึกแบบ Block Course โดยจะฝึกไปในแต่ละโมดูล โดยเมื่อจบ
การฝึกแต่ละโมดูลก็จะมีการวัดประเมินผลการฝึก ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนจะต้องฝึกโมดูลต่าง ๆ ทั้งโมดูล
สมรรถนะพื้นฐาน และโมดูลสมรรถนะเฉพาะสาขาตามสาขาตาที่ออกแบบไว้ 

1.1.7 ฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นการส่งผู้เข้ารับการฝึกที่ผ่านการฝึกตามโมดูลพื้นฐานและเฉพาะ
สาขาที่ก าหนดไว้แล้ว ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ได้รับการฝึกจากสถานศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการจริง ด้วยเครื่องมือและ
วัสดุที่ใช้ในงานจริง 

1.1.8 ประเมินสมรรถนะ เป็นการประเมินท่ีเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังจากการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ซึ่งจะเป็นการรับรองถึงสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวของผู้เข้ารับการฝึกหรือผู้เข้ารับการประเมิน โดยผู้ประเมินสมรรถนะจะต้อง
เป็นคนท่ีอยู่ในอาชีพ หรือเป็นเจ้าของอาชีพท่ีได้รับการรับรองว่ามีสมรรถนะในอาชีพน้ันๆ 

จากแนวคิด รวมถึงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบดังในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  รูปแบบการฝึกทักษะแรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ของโรงเรียนช่างนอกระบบ 

1.2 ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากถึงดี โดยแบ่ง
ประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ผู้เช่ียวชาญที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 คือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และโมดูลการฝึก ส่วนองค์ประกอบที่มีความเห็นอยู่ในระดับต่ าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 
คือ ประเมินสมรรถนะแรกเข้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โดยธรรมชาติผู้ที่เข้ามารับการฝึกจะไม่มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานอยู่แล้ว และหากเราก าหนดคุณบัติของผู้เข้ารับการฝึกไว้แต่แรกก็ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการขั้นตอนนี้  

1.2.2 ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปปฏิบัติ ผู้เช่ียวชาญที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากถึงดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.80 คือ การพัฒนาหลักสูตรและโมดูลการฝึก กระบวนการฝึก และการฝึกงานในสถานประกอบการ ส่วน
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กระบวนการที่มีความเห็นอยู่ในระดับต่ ารองลงมาโดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 คือ การพัฒนามาตรฐานอาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า เป็นขั้นตอนที่เจ้าของอาชีพต้องเป็นผู้ที่พัฒนา ซึ่งมีความซับซ้อน มีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก หากจะรอ
ให้เจ้าของอาชีพพัฒนาจนแล้วเสร็จแล้วจึงน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรและโมดูลการฝึกแบบฐานสมรรถนะจะท าให้ใช้
เวลานาน จึงแนะน าให้ใช้มาตรฐานอาชีพที่มีการจัดท าไว้แล้วในต่างประเทศมาศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรและโมดูลแทน และยังมีกระบวนการที่มีความเห็นอยู่ในระดับต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 คือ การประเมิน
สมรรถนะแรกเข้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็นข้ันตอนนี้อาจไม่จ าเป็น เพราะโดยธรรมชาติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอาชีพ จะไม่มีสมรรถนะในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือหากมีก็จะมีเพียงบางส่วน ไม่สามารถท างานในอาชีพ จึงแนะน าให้ใช้
วิธีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมแทน ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการประเมินในด้านขององค์ประกอบของรูปแบบ 
จากผลการประเมินดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการออกแบบการฝึก
ทักษะแรงงาน ส าหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ โดยมีรายละเอียดของการประเมินแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึก 

รายการค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ผลการวิเคราะห์ 

ด้านองค์ประกอบ    

1. มาตรฐานอาชีพ หรือ มาตรฐานสมรรถนะ 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

2. เครื่องมือประเมินสมรรถนะ 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

3. ประเมินสมรรถนะแรกเข้า 4.20 0.837 ระดับด ี

4. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 5.00 0 ระดับดีมาก 

5. โมดูลการฝึก 5.00 0 ระดับดีมาก 

6. กระบวนการฝึก 4.60 0.548 ระดับดีมาก 

7. ฝึกงานในสถานประกอบการ 4.60 0.548 ระดับดีมาก 

8. ประเมินสมรรถนะภาพหลังการฝึก 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

ด้านกระบวนการน าไปรูปแบบไปปฏิบัติ    

1. การพัฒนามาตรฐานอาชีพ 4.20 0.837 ระดับด ี

2. การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 4.40 0.894 ระดับด ี

3. การประเมินสมรรถนะแรกเข้า 3.60 0.548 ระดับด ี

4. การพัฒนาหลักสูตรและโมดูลการฝึก 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

5. กระบวนการฝึก 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

6. การฝึกงานในสถานประกอบการ 4.80 0.447 ระดับดีมาก 

7. การประเมินสมรรถนะภาพหลังการฝึก 4.60 0.548 ระดับดีมาก 
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2. ผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
1.3 ผลการฝึกของผู้เข้ารับการฝึกผ่านโมดูลสมรรถนะพื้นฐาน และโมดูลสมรรถนะเฉพาะสาขา ซึ่งผลการฝึก

ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิของผู้รับการฝึกในโมดูลสมรรถนะพื้นฐาน 

ชื่อโมดูล จ านวนผู้เข้าฝึก 
คะแนนเฉลี่ย 

ของผู้เข้าฝึกอบรม (ร้อยละ) 

1. ความปลอดภัยในการท างาน 95 82.57 

2. งานฝึกฝีมือ 95 80.68 

3. งานทฤษฎีเครื่องมือช่าง 95 79.83 

4. งานวัดละเอียด 95 81.84 

5. งานเขียนแบบ 95 81.23 

6. งานวัสดุช่าง 95 81.43 

7. งานคณิตศาสตร์ช่าง 95 80.68 

8. งานวิทยาศาสตร์ช่าง 95 82.26 

จากตารางที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกในโมดูลสมรรถนะพื้นฐาน ทั้งในส่วนที่ได้จากการทดสอบ จากผลงาน 

และส่วนของงานปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกจ านวน 95 คน ได้คะแนนเฉลี่ยในการวัดและประเมินผล 7 โมดูลสมรรถนะพื้นฐาน 

สูงกว่าร้อยละ 80 โดยโมดูลฝึก ความปลอดภัยในการท างาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 82.57 ส่วน

โมดูลที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 1 โมดูลคือ โมดูลงานทฤษฎีเครื่องมือช่าง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

79.83 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยจากการวิเคราะห์คะแนนดิบพบว่า เนื้อหาที่สอนส่วนมากเป็นเรื่องของทฤษฎีท า

ให้ผู้เรียนท าคะแนนได้น้อย แต่ในเรื่องของการปฏิบัติเช่น เรื่องปฏิบัติการลับดอกสว่าน ผู้เรียนก็สามารถท าคะแนนได้สูง

กว่าร้อยละ 80 จากผลการฝึกดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกมีความสามารถในการปฎิบัติงานและมี

ผลสัมฤทธ์ิในส่วนของการปฏิบัติมากกว่าส่วนของภาคทฤษฎี เนื่องจากเป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นในเรื่องของทักษะใน

การท างานงาน ให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ปฏิบัติอย่างทั่วถึงและจริงจัง 

ตารางที่ 3  ผลการฝึกของผู้เข้ารับการฝึกในโมดูลเฉพาะ สาขาช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอุตสาหกรรม 

ชื่อโมดูล จ านวนผู้เข้าฝึก 
คะแนนเฉลี่ย 

ของผู้เข้าฝึกอบรม (ร้อยละ) 

1. งานกลึง (Turning) 10 81.13 

2. งานกัด (Milling) 10 84.13 

3. งานระบบนิวแมติก 10 80.60 

4. งานระบบไฮดรอลิก 10 81.40 
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จากตารางที่ 3 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกผ่านการฝึกในโมดูลพื้นฐานแล้ว ก็จะเลือกเข้าฝึกในโมดูลเฉพาะ โดยในผู้เข้ารับ

การฝึกทั้งหมด มีผู้เลือกเข้าฝึกในสาขาช่างซ่อมบ ารุงโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 10 คน โดยได้คะแนนเฉลี่ยจากการวัด

และประเมินผลของทั้ง 4 โมดูล สูงกว่าร้อยละ 80 โดยโมดูลการฝึก งานกัด ผู้ผ่านการฝึกมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 84.13 

ส่วนโมดูลที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ โมดูลงานระบบนิวแมติก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.60 จากผลการฝึก

ดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกมีความสามารถในการปฎิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานฌพาะ

สาขาได้ดีทุกงาน โดยเฉพาะเรื่องของงานกัดและงานกลึงช้ินงาน เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในทุกขึ้นตอนตั้งแต่การ

อ่านแบบ การเตรียมวัสดุ การเตรียมเครื่องมือ รวมถึงการลงมือปฏิบัติซึ่งผู้เข้ารับการฝึก 1 คน จะใช้เครื่องจักร 1 เครื่อง

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการจากการปฏิบัติการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกใน
สาขาช่างซ่อมบ ารุงจ านวน 10 คน เมื่อได้เข้าไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นได้
ท าการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อแรงงานท่ีได้รับการฝึก ซึ่งผลได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หัวข้อในการประเมิน ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ระดับผลการวิเคราะห์ 

1. ปริมาณของผลงาน 91.50 ดีมาก 

2. คุณภาพของผลงาน 95.00 ดีมาก 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 86.00 ดมีาก 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 92.00 ดีมาก 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 89.00 ดีมาก 

6. วิจารณญาณและการตดัสินใจ 92.00 ดีมาก 

7. การจัดการและวางแผน 84.00 ดีมาก 

8. ทักษะการสื่อสาร 81.00 ดีมาก 

9. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ทีไ่ว้วางใจได ้ 87.00 ดีมาก 

10. ความสนใจและอุตสาหะในการท างาน 80.00 ดีมาก 

11. ความสามารถเริ่มต้นท างานไดด้้วยตนเอง 71.00 ด ี

12. การตอบสนองต่อการสั่งการ 72.00 ด ี

13. บุคลิกภาพและการวางตัว 80.00 ดีมาก 

14. มนุษยสัมพันธ์ 83.00 ดีมาก 

15. ความมีระเบียบวินัยปฏิบัตติามวัฒนธรรมขององค์กร 76.00 ด ี

16. คุณธรรมและจรยิธรรม 83.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 83.91 ดีมาก 
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.91 อยู่ในระดับดีมาก ประเด็นหัวข้อในการ

ประเมิน ที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกมากที่สุดในด้านคุณภาพของผลงาน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

95.00 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ และด้านวิจารณญาณและการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 92.00 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.00 

ซึ่งมีสาเหตุเพราะผู้เข้ารับการฝึกให้มีความสามารถในการปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน จะอยู่ในต าแหน่งของช่างช้ันต้น หรือผู้ช่วย

ช่าง โดยจะปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือปฎิบัติงานโดยอยู่ในการดูแลหรือควบคุมโดยช่าง ผู้เข้ารับการฝึกจึงไม่สามารถเริ่มต้น

ท างานได้ด้วยตนเองได้ 

2.3 ผลการประเมินสมรรถนะ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานในสถานประกอบการ ได้มีการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกในสาขาช่างซ่อมบ ารุง 
โดยมีผู้ประเมินสมรรถนะ จ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินในแต่ละสมรรถนะ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะและเอกสาร
อื่นๆ ที่ผู้วิจัยและผู้ประเมินสมรรถนะพัฒนาขึ้นร่วมกัน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานตามที่ผู้ประเมินสมรรถนะก าหนด 
ซึ่งมีการประเมินสมรรถนะทั้งสิ้น 4 สมรรถนะคือ งานกลึงช้ินงานโลหะ งานกัดช้ินงานโลหะ งานบ ารุงรักษาปั๊มลมแบบ
ลูกสูบ และงานเปลี่ยนน้ ามันไฮดรอลิกส์ 

ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึก โดยมีผู้ประเมินสมรรถนะในแต่ละงานจ านวน 3 ท่าน ประเมินผ่าน
แบบประเมินสมรรถนะ พิจารณาจากร่อยรอยหลักฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานโดยที่ผู้ประเมินทั้ง 3 
ท่านได้ประเมินผล “ผ่าน” ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 10 คน แสดงว่าผู้เข้ารับการฝึกมีสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของรายการสมรรถนะตามสาขาท่ีท าการฝึก 

สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยผลการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.00 – 3.60 อยู่ในระดับดีมากถึงดี  

2. ผลของการใช้รูปแบบประกอบด้วย  
2.1  โมดูลการฝึกจ านวน 12 โมดูล แบ่งเป็น 8 โมดูลพื้นฐาน มีผลการฝึกระหว่างร้อยละ 82.57 ถึง 79.83 

และ 4 โมดูลเฉพาะสาขา มีผลการฝึกระหว่างร้อยละ 84.13 ถึง 80.60  
2.2  ผลการติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 10 คน ที่ประเมินโดย

สถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 83.91  
2.3  ผลการประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินท้ัง 3 ท่านได้ประเมินผล “ผ่าน” ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 10 คน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. การออกแบบกระบวนการฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สถานท่ีฝึก รวมถึงวัสดุฝึกและเครื่องมือ 

ที่เหมือนกับการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ การฝึกในโรงเรียนเป็นเพียงการจ าลองสถานการณ์และสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียง
กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเท่านั้น ดังนั้นการฝึกงานในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการฝึก
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา 
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2. กระบวนการฝึกอาชีพต้องให้ความส าคัญต่อการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ เข้ ารับการฝึกเกิด
ความสามารถในการปฏิบัติงานแท้จริง การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงวัสดุฝึกอื่นๆ ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกได้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ท าให้เกิดทักษะและเป็นการสร้างเจตคติในการท างานจริง ในการฝึก
อาชีพให้เกิดผลสัมฤทธ์จึงต้องลงทุนกับเครื่องมือ วัสดุ และทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า บทบาทของครูและศูนย์เด็กเล็กในการกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Related to Suspected Delayed Development, The Teachers’ Role and Child 

Development Center for stimulation of Early Childhood in  

Nakhon Si Thammarat province. 

สิตา ฤทธิ์ธาธรรม1*, ยุทธนา ศิลปรัสมี2, วีณา ธิติประเสริฐ3, เสาวลักษณ์ วงค์นาถ4  

Sita Riththatham1*, Yutthana Sinlaparatsami2, WeenaThitiprasert 2 , Saowaluck wongnat3  

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการกระตุ้นพัฒนาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ                  

สงสัยว่าล่าช้า ความคาดหวังของผู้ปกครอง ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมพัฒนาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยอายุ  
2 – 5 ปี จ านวน 405 คน ผู้ปกครอง 405 คน  ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก 13 คน และครู 28 คน ท าการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster sampling) 
คัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย แบบประเมินพัฒนาการคู่มือ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  แบบสอบถามการส ารวจการเลี้ยงดู  แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง บุคลากร
สถานศึกษา โดยสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิเคราะห์สัดส่วน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็น 

ผลการวิจัยพบว่า การกระตุ้นพัฒนาการมีผลท าให้เด็กมีสัดส่วนพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.10 และ

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เลี้ยงดู การให้  สิ่งที่ต้องการ การพูดคุย วินัยและการใช้เหตุผล การดูแล

ความสะอาด ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ความคาดหวังของผู้ปกครองตรงกับการรับรู้บทบาทหน้าที่ครู แต่มีปัญหาด้าน 

จ านวนครู งบประมาณ ขาดการพัฒนาศักยภาพครู  ขาดส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 

ผลวิจัยสนับสนุนบทบาทครูในการกระตุ้นพัฒนาการซึ่งควรพัฒนาศักยภาพครู แก้ไขปัญหาด้านการบริหาร

จัดการ และเพิ่มความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

ค าส าคัญ: พัฒนาการเด็กปฐมวัย, พัฒนาการสงสัยล่าช้า, บทบาทครูและผู้ปกครอง  
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Abstract  
This research aimed to study the results of early childhood stimulation, factors related to 

suspected delayed development, guardians’ expectations,  problems and obstacles of early childhood 

development. The cluster sampling group was 405 children whose ages are 2 – 5 years old, 405 children’s 

guardians, 13 heads and 28 teachers of the Child Development Center in Nakhon Si Thammarat province. 

The research instruments were an evaluation form of Developmental Surveillance and Promotion 

Manual (DSPM), a questionnaire of child nurture, an interview form of the guardians and the school staff. 

The data were collected by focus group interview and in- depth interview and analyzed by proportion, 

Chi-square test, frequency, percentage, average, and content analysis. 

The results indicated that the development stimulation helped increase the children’ s 

development by 32.10 percent. The increased proportion was significantly different at .001. The factors 

that related to low-suspect development, which were significantly different at .05, were caretakers, items 

given to the children, talking with the children, discipline and giving reasons, cleaning, the relationship 

with people in the community, the guardians’ expectation, and teachers’ roles. However, the problems 

were a number of teachers, budget, no teacher development, and no guardian participation. 

The research results support the roles of the teachers to stimulate the children’s development. 

The heads of the schools should solve a problem of administration and make more efforts to motivate 

the guardians to participate in the children’s development.  

Keywords:  Early childhood development, low- suspect development, the roles of the guardians and 

teachers 

บทน า  
เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต พัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการเจริญเติบโต                

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12       

พ.ศ. 2560-2564 โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และ กลุ่มที่มีพัฒนาการไม่สมวัยควร

ได้รับการประเมิน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยเร็วท่ีสุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559)  

  ความสมบูรณ์ของพัฒนาการ เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย พบว่าปัจจัยทั้งความยากจน การขาดสารอาหาร สุขภาพ   

ที่ไม่ดี การอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีขาดการกระตุ้น ระบบการศึกษาในโรงเรียน  ส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้าน สติปัญญา ร่างกาย 

อารมณ์ สังคม ของเด็กได้  (Grantham-McGregor S, et al., 2007) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เด็กปฐมวัยได้รับมาจาก



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
878 

 
 

ครอบครัว และโรงเรียนอนุบาล หรือ ศูนย์เด็กเล็ก จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้าน

พัฒนาการ มีพัฒนาการล่าช้าต่ ากว่ามาตรฐานถึง 30 % และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการศึกษาของเด็กไทย ที่มี 10-15 

% ของเด็กไทยช้ัน ป.3 และ ป.6 “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น” ท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนา จึงเร่ง

ให้คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน อย่างคลอบคลุม (ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 

ออนไลน์) กระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กทั่วไป (Developmental 

Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ประกอบด้วย 116 ข้อ (หนึ่งฤทัย เกื้อเอียด และคณะ, 2561)  ซึ่งแตกต่างจากแบบประเมินพัฒนาการฉบับอ่ืนๆ เนื่องจาก

เป็นคู่มือที่มีการประเมินหรือคัดกรองพัฒนาการ ร่วมกับค าแนะน าในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงอายุ 

ซึ่งผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่สามารถท าหน้าที่ดูแลสุขภาพร่วมกัน (ประภาพร แซ่เตียว, 2562)  มีความง่าย ต่อพ่อแม่และผู้

เลี้ยงดู ในการน าไปใช้ได้เอง เพื่อส่งเสริมเฝ้าระวังพัฒนาการให้บุตรหลาน เป็นแนวทางเดียวกันทั้งผู้ปกครองและบุคคลากร

ทางสาธารณสุขในการสื่อสารที่ตรงกันจากการอ้างอิงคู่มือเล่มเดียวกัน  

ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ายังคงมีจ านวนมาก                  
จากการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2558) ส ารวจในกลุ่มอายุ 9 18  30 และ 
42 เดือน โดยการสุ่มตรวจเด็กทั้งหมด 8,643 คน มีพัฒนาการที่สงสัยว่าล่าช้าจ านวน 317 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.38 
พัฒนาการล่าช้า 16 คนคิดเป็นร้อยละ 0.81 (สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2558) ซึ่งถือว่ายังมีเด็กกลุ่มพัฒนาการ 
ที่สงสัยว่าล่าช้าอีกจ านวนมาก และเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดพัฒนาการล่าช้าได้ อีกทั้งยังคงมีกลุ่มวัยอื่นท่ีไม่อยู่ใน กลุ่มอายุ
เป้าหมายในการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากสามารถมีการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยคัดกรองและ
กระตุ้นพัฒนาเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าให้กลับมาสมวัย และส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเพื่อรับการรักษา ตั้งแต่ใน
ระยะแรก จะสามารถช่วยเรื่องการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตในอนาคตได้ จึงสนใจศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในประเด็น
ดังกล่าว โดยอาศัยกลไกการอบรมครูและศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลให้มีความรู้ และทักษะด้านพัฒนาการเด็ก 
เนื่องจากมีความใกล้ชิดเด็ก และสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ เพื่อความยั่งยืนของการส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งศึกษา
สาเหตุหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการช่วยเหลือป้องกันในเชิงรุก 
และสามารถน าผลวิจัยไปใช้ต่อยอดในการปรับกลยุทธ์การป้องกัน ส่งเสริม และ กระตุ้นพัฒนาการในพื้นที่ได้ต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-5 ปี ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ทั้งหมด 23 อ าเภอ จากฐานข้อมูลประชากรของของกระทรวงสาธารณสุขปี 2557  ทั้งหมด 98,347 คน ค านวณ          

ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้ขนาดตัวอย่างเด็กปฐมวัย 2-5 ปี จ านวน 400 คน และ เผื่อการสูญหาย

ระหว่างการเก็บข้อมูล (drop out) เป็น 420 คน การสุ่มตัวอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งเป็น 6 เขตการปกครอง ท า

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) สุ่มเลือกอ าเภอ จากแต่ละเขต จ านวน 6 อ าเภอ ขั้นที่ 2 เลือกต าบล ขั้นท่ี 3 เลือก

หมู่บ้าน และ ขั้นที่ 4 เลือกโรงเรียน นอกจากนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่มีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใน ผู้ปกครองของเด็ก
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ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 420 คน โดยเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองที่อยู่จนจบการศึกษา จ านวน 405 คน  ครูผู้ดูแลของเด็ก

ปฐมวัยที่ 28 คน ผู้อ านวยการ หรือ ครูใหญ่ของโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์เด็กเล็ก 13 คน    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

       1)  เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการ ได้แก่ แบบประเมินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุข การแปลผลพัฒนาการ

รวมทุกด้านแบ่งเป็น 3 ระดับ คือพัฒนาการสมวัย (Normal) คือเด็กที่ผ่านข้อทดสอบตามแบบประเมิน DSPM ทุกข้อ 

และพัฒนาการสงสัยล่าช้า (Suspect) คือ เด็กท่ีไม่ผ่านตามแบบ ประเมิน DSPM ตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป  และหลังกระตุ้นกลุ่ม

พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า 1 เดือนแต่ไม่สามารถท าข้อทดสอบได้จะเปลี่ยนสถานะเป็นพัฒนาการล่าช้า ซึ่งการศึกษา

พัฒนาการแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross Moto: GM)   ด้านพัฒนาการด้านการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็กและ สติปัญญา (Fine Motor: FM)  ด้านพัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language: RL) 

ด้านพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: EL)  และด้านพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม 

(Personal and Social: PS)  

        2) แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์และข้อมูลสุขภาพแรกคลอดของเด็กปฐมวัย พฤติกรรม                    
ด้านการเลี้ยงดูเด็ก น าแบบสอบถามตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา กับผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน หาค่า IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) ทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50  และทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวหรือผู้เลี้ยงดูที่มีเด็ก
ปฐมวัยในความดูแล และมีช่วงอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่ไม่ถูกเลือกเป็นหน่วยตัวอย่าง จ านวน 50 ครอบครัว ทดสอบความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.875 ถือ
ว่ามีความน่าเชื่อถือได้สูง   
         3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงความคาดหวัง
การบริการและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แบบสัมภาษณ์ครู และแบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการศูนย์เด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลของเด็กปฐมวัย 

วิธีการด าเนินการ 

การศึกษาผลของการกระตุ้นพัฒนาการในกลุ่มสงสัยว่าล่าช้า โดยใช้ DSPM นักวิจัยคัดเลือกทีมวิจัยทางด้านการ

พยาบาลและสาธารณสุข อบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน จัดการอบรม

ความรู้ การคัดกรอง และการกระตุ้นพัฒนาการ ให้แก่ครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จากนั้นครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาลท าการคัดกรอง และกระตุ้นพัฒนาการในรายที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า แล้วประเมินผลซ้ าด้วย DSPM  เป็นเวลา 

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  5 วัน รวมคิดเป็น 20 ครั้ง โดยมีทีมวิจัยลงนิเทศและประเมินทักษะความถูกต้องในการปฏิบัติอย่าง

น้อย 3 ครั้ง ครูศูนย์เด็กเล็กประสานงานผู้ปกครองแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการ 
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ดูแลต่อเนื่อง ส่วนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทีมวิจัยจะประสานกับศูนย์เด็กเล็กเพื่อส่งต่อให้ได้รับการดูแลตามระบบ

สาธารณสุข 

  การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับ พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า โดยนัดหมายผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยขอค า

ยินยอมเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ผู้ปกครองท าแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลข้อมูลสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์

และข้อมูลสุขภาพแรกคลอดของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมด้านการเลี้ยงดูเด็ก 

การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์เด็กเล็กในด้านการดูแลและการบริการ ใช้การสนทนากลุ่มของ

ผู้ปกครอง ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่ ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ในบุคลากรของศูนย์ เด็ก เล็ก                             

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน และ ผู้อ านวยการของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมการศึกษา  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้การวิเคราะห์สัดส่วนของเด็กพัฒนาการสมวัย พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ต่อจ านวนเด็กทั้งหมด ก่อนและหลัง
การกระตุ้นด้วย DSPM  และใช้ Z-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย และเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ก่อนและหลังกระตุ้นพัฒนาการ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ใช้
สถิติวิเคราะห์ Chi – square Test และส าหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติพรรณนา แจกแจงความถี่ จ านวนร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ทางด้านงานวิจัยคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematically analysis)  
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลของการกระตุ้นพัฒนาการในกลุ่มสงสัยว่าล่าช้าโดยใช้ DSMP 

เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 405 คน เป็นเพศชาย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 และเป็น  
เพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 หลังท าการคัดกรอง พบพัฒนาการสมวัย 261 คิดเป็นร้อยละ 64.44 และ
สงสัยว่าล่าช้า 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.56  หลังการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย เพิ่มเป็น 391 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.54 พัฒนาการล่าช้า 14 คนคิดเป็นร้อยละ 3.46 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเด็กท่ีผ่านการคัดกรองพัฒนาการ (n=405) 

ข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการของเด็ก จ านวน สัดส่วน ร้อยละ       Z      P 

1. พัฒนาการสมวัย      

 ก่อนการกระตุ้นพัฒนาการของเดก็ 261 0.6444 64.44  11.39 <0.001** 

 หลังการกระตุ้นพัฒนาการของเดก็ 391 0.9654 96.54   

2.  พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า / 

พัฒนาการล่าช้า * 

     

 ก่อนการกระตุ้นพัฒนาการของเดก็    144 0.3556 35.56 11.46 <0.001** 

 หลังการกระตุ้นพัฒนาการขอเด็ก* 14 0.0346 3.46   

                     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับα .05  
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จากตารางที่  1 พบว่าเมื่อใช้ DSMP  กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ท าให้สัดส่วน
ของเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.321 หรือเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.10 เมื่อทดสอบ Z-
test เปรียบเทียบพัฒนาการสมวัยก่อนและหลังการกระตุ้นพัฒนาการ มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
เปรียบเทียบพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้ากับพัฒนาการล่าช้า พบว่าพัฒนาการล่าช้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาพัฒนาการรายด้านในเด็กพัฒนาสงสัยว่าล่าช้า 144 คน มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า  1-4 ข้อ ต่อราย 

และมากกว่า 1 ด้าน โดยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา(FM)  มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า จ านวนมากถึง 111 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.08 รองลงมาเป็น ด้านการช่วยเหลือตัวเอง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86 และ พัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหว การเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา ตามล าดับ เมื่อกระตุ้นพัฒนาการโดยครูปฐมวัย และท าก ารเปรียบเทียบ

พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า กับพัฒนาการล่าช้าในแต่ละด้าน สามารถลดจ านวนพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ซึ่งจะกลายเป็น

พัฒนาการล่าช้าลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มีเด็กปฐมวัยเพียง 14 คน ถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็นพัฒนาการล่าช้า ซึ่งแต่

ละรายมีพัฒนาการล่าช้า 1-4 ข้อ และ มากกว่า 1 ด้าน ทั้งนี้เด็กปฐมวัยกลุ่มพัฒนาการล่าช้า ได้ถูกส่งต่อเพื่อรับการรักษา 

ตามระบบกลไกของกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ของ DSPM รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2  

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการไม่สมวัย ชนิดพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า            
             ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวเด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง  2-5 ปี ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า ด้านอายุ
มารดาขณะตั้งครรภ์ พบว่า มารดามีอายุขณะตั้งครรภ์มากกว่า 20-35 ปี มากท่ีสุดจ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 73.09 
การคลอดครบก าหนด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติ 
จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44  มารดาไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์ จ านวน 395 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 97.53 มารดาได้รับไอโอดีนเสริม จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 76.05 มารดามีภาวการณ์คลอดเป็นปกติ จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 60.74 รองลงมามารดาท าการผ่าคลอด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05  ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 91.11 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักมากกว่า 2,500 กรัม จ านวน 
374 คน คิดเป็นร้อยละ 92. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่เป็นเวลา 6 เดือน จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 64.69 ครอบครัวมี
ความรักใคร่กันดี จ านวน 377 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 93.09  
ตารางที่ 2 พัฒนาการที่สงสัยว่าลา่ช้าและพัฒนาการล่าช้ารายด้าน 

 

 

หัวข้อพัฒนาการที่ล่าช้า (n =144 คน) 

ก่อนกระตุ้น 

(สงสัยว่าล่าช้า) 

หลังกระตุ้น 

(ล่าช้า) 

z P 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ  

ด้านการเคลื่อนไหว(GM) 

ด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญา(FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา(RL) 

ด้านการใช้ภาษา(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง(PS) 

34 

111 

27 

23 

43 

23.61 

77.08 

18.75 

15.97 

29.86 

4 

10 

2 

3 

2 

2.78 

6.94 

1.39 

2.08 

1.39 

5.25 

11.67 

5.14 

4.67 

7.25 

<.001** 

<.001** 

<.001** 

<.001** 

<.001** 

           ** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับα .05  
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ข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กของผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดของเด็กปฐมวัย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 357 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.15 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.09 ปี เลี้ยงดูหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นมารดาของเด็ก จ านวน 289 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.36 เป็นบิดาของเด็ก จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85  ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.70 ครอบครัว มีรายได้รวม 6,001-10,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 143 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.31 มีรายได้ 
10,001-15,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 76 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 18.77 มีของเล่นส่งเสริมพัฒนาการแบบทั่วไปๆ ไป
ให้กับเด็ก จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ และข้อมูลสุขภาพแรกคลอดของเด็กปฐมวัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ส่วนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูพบว่าความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงดูกับเด็กปฐมวัย การดูแลให้เด็กได้รับสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะด้าน
อาหารอย่างเหมาะสม การพูดคุยหรือสอนเด็กให้รู้จักสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว การปลูกฝังระเบียบวินัยและการใช้เหตุผลกับเด็ก 
การดูและท าความสะอาดร่างกายเด็ก คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีทักทาย หยอกล้อกับเด็ก คนในชุมชนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับเด็ก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

ผลความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์เด็กเล็กในด้านการดูแลและการบริการและการส่งเสริมพัฒนาการและ

ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์เด็กเล็กในการด าเนินการ 

 ผู้ปกครองเลือกศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลจากการเดินทางสะดวกอยู่ใกล้บ้าน พบว่าความคาดหวังของ
ผู้ปกครองกับการรับรู้บทบาทของครูตรงกันได้แก่ ต้องการและคิดว่าควรเพิ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้
เด็กกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น สัดส่วนของห้องเรียนกว้างขึ้น จ านวนครูต่อเด็กน้อยลงเพื่อดูแลได้ทั่วถึง การสอนควรแยก
ห้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามพบว่าไม่สามารถด าเนินตามข้อ
ต้องการนั้นได้เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล และมีประเด็นที่เพิ่มเติม
ในส่วนครูปฐมวัยต้องการความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ และแก้ไข
พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็ก โดยไม่หวังว่าเป็นความรับผิดชอบของศูนย์เด็กเล็กอย่างเดียว 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าของเด็กปฐมวัย 

พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ ์

กับเด็กมีภาวะสงสัยว่าจะมีพัฒนาการล่าช้า 
2   

P-

value 

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดู    

     ความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงดูกับเด็ก 10.063  0.039* 

     การดูแลให้เด็กไดร้ับสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอาหารอย่างเหมาะสม 7.027  0.030* 

     การพูดคุยหรือสอนเด็กให้รู้จักสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว 6.749  0.034* 

     การปลูกฝังระเบียบวินัยและการใช้เหตุผลกับเด็ก 7.013  0.030* 

     การดูแลท าความสะอาดร่างกายเด็ก  14.202  0.001** 

     คนในชุมชนทักทาย หยอกล้อกับเด็กด้วยความเอ็นด ู 10.363  0.016* 
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พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ ์

กับเด็กมีภาวะสงสัยว่าจะมีพัฒนาการล่าช้า 
2   

P-

value 

     คนในชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก 8.065  0.018* 

     ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดเูดก็ 2.768  0.597 

     ปัจจัยพ้ืนฐานของมารดาและสขุภาพของทารก    

อายุมารดาขณะตั้งครรภ ์ 1.534  0.464 

 การคลอดครบก าหนด 2.002  0.157 

 ความผิดปกติของมารดาขณะตั้งครรภ ์ 1.710  0.944 

 พฤติกรรมมารดาขณะตั้งครรภ ์ 0.720  0.868 

 การเสริมธาตุไอโอดีนระหวา่งตั้งครรภ์ 0.373  0.541 

 การเสริมธาตุเหล็กระหว่างตั้งครรภ์ 0.042  0.837 

 ภาวะแทรกซ้อนในเด็กแรกเกดิ 0.192  0.662 

 น้ าหนักแรกเกิด 0.159  0.690 

 การกินนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน 0.062  0.969 

 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 1.386  0.500 

 ความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว 0.062  0.803 

หมายเหตุ:  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับα .05  * : p-value<0.05,   ** : p-value<0.01 

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก  

 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล มีประสบการณ์ขั้นต่ าในการดูแลงานศูนย์เด็กเล็ก 15-22 ปี 
ผู้อ านวยการส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการปฐมวัยทุกคน มีเพียง 1 คน ที่ส าเร็จการศึกษาด้านการจัดการทั่วไป 
ผู้อ านวยการมีความคิดเห็นว่าครูปฐมวัยหนึ่งคน รับผิดชอบเด็กเล็กโดยเฉลี่ย 20 -24 มีความเหมาะสม มีเพียง 1 แหล่งที่  
มีการจัดสัดส่วนครูปฐมวัย 1 คน รับผิดชอบเด็กเล็กโดยเฉลี่ย 8-9 ในขณะที่ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยคิดว่าจ านวนครูน้อยเกินไป
ต่อสัดส่วนที่รับผิดชอบ และยังมีการเรียนร่วมกันระหว่างต่างช่วงวัยในบางส่วน ซึ่งท าให้การสอน และการกระตุ้น
พัฒนาการท าได้ล าบาก ครูปฐมวัยจบการศึกษาด้านปฐมวัยร้อยละ 50 ส่วนหนึ่งก าลังรอศึกษาวิชาชีพครูเพิ่มเติม ทางศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนได้แก้ไข ด้วยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะครูพี่เลี้ยง ซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย โดยมี
งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่ าโดยเฉลี่ย 4,000 บาทต่อครู 1 คน และมีงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร
ต่อ ศูนย์เด็กเล็กโดยเฉลี่ยปีละ 10,000-50,000  บาท ทุกศูนย์เด็กเล็กและมีความต้องการให้หน่วยงานราชการมหาลัยซึ่ง
เป็นฝ่ายวิชาการ มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะการท าสื่อการสอน เพื่อการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต) การบริหารภายใต้ อบต.ท าให้มีอุปสรรคในเรื่องของการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ทันสมัย ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนสังกัดเอกชน มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการมากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อบต. เช่น การปรับหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ
ปรับตามความต้องการผู้ปกครอง นอกจากนั้นครูปฐมวัยได้สะท้อนถึง เอกสารแบบฟอร์ม  ในการท างานของครูมากเกินไป 
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ท าให้เวลาในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึงน้อยลง เทียบสัดส่วนครูต่อเด็กมากไป และพื้นที่มบีริเวณจ ากัดไม่สามารถขยายได้ หลาย
พื้นที่มีอาคารที่มีโครงสร้างเก่าไม่ตรงกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก จึงเกิดความแออัดคับแคบ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่อง ฝุ่น ยุง 
น้ าสะอาด 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่พัฒนาสงสัยว่าล่าช้า ด้วยโปรแกรม DSPM  โดยครูปฐมวัยสามารถท าให้สัดส่วนของ

เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.321 หรือ เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.10 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
การใช้ DSPM โดยครูปฐมวัย มีประสิทธิภาพในการใช้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยอาศัยการส่งเสริมช่วยเหลือ
จากท้ังบุคคลากรทางสาธารณสุข และนักวิชาการ รวมทั้งปรับบริบททางการจัดการด้านบริหารได้แก่ อัตราก าลังครู เพื่อลด
สัดส่วนการดูแลของครูต่อเด็กปฐมวัย การจัดการเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการ การปรับ
บริบทสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยการปรับโครงสร้างตึก ขยายพื้นที่ ลดความแออัด โดยยึดมาตราฐาน
ศูนย์เด็กเล็กในการด าเนินการ ในขั้นต่อไปควรมีการประยุกต์และบูรณาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์ DSPM กับ
เกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ และการจัดการหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง Sirima Pinyoanuntapong (2013) แนะน า
ว่าครูในศูนย์เด็กเล็กต้องมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงอายุของเด็กปฐมวัย มีก าหนดการเรียนรู้ประจ าวัน และ
แนวทางในการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือการมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนั้นมี
การศึกษายืนยันจาก ตุ๊กตา   สิมาเลาเต่า และ นพดล  เจนอักษร (2555)  และ จิตตนันท์  เจียมสชุน และสุทธิพร  บุญส่ง 
(2558) ยืนยันว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับพัฒนาการ 
ส่งผลให้พัฒนาการทุกๆด้านเพิ่มขึ้น  ซึ่งควรมีกระบวนการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนระหว่างครู ผู้บริหาร พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามาจัดการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทั้งทางด้าน
ทักษะ ความรู้ และสังคมได้เหมาะสมกับวัย  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ  ์ตามหลักสูตรปฐมวัย อีกทั้งควรเพิ่ม
ความสามารถและทักษะของครูในการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มความหลากหลาย ด้วยการดัดแปลงสื่อการสอน หรืออุปกรณ์การเล่น
ที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ใช้ในการบูรณาการการสอนกับพัฒนาการได้ เพื่อลดภาระงานของครู สอดคล้องกับ พั ชราวลัย มี
ทรัพย์ (2562) และ  จิตตนันท์  เจียมสชุน และ  สุทธิพร  บุญส่ง (2558)  ที่พบว่าครูปฐมวัยควรมีความรู้ในปรัชญาและ
นโยบายการจัดการอนุบาลศึกษาด้านหลักสูตร และทักษะความสามารถในการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็ก การ
สังเกตพฤติกรรมเด็ก และ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการ
จัดการความรู้ ท้ังในด้านสภาพแวดล้อม และสื่อประกอบ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการที่มีความต่อเนื่องระหว่างศูนย์เด็ก
เล็กและผู้ปกครอง   

พัฒนาการสงสัยว่าล้าช้าของการศึกษาครั้งน้ีพบในทั้ง 5 ด้าน ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา(FM) ด้าน การ

ช่วยเหลือตัวเอง(PS) ด้านการเคลื่อนไหว(GM) ด้านการเข้าใจภาษา(RL) ด้านการใช้ภาษา(EL) เรียงจากพัฒนาการสงสัย

ว่าล่าช้าที่พบมากสุดไปน้อยสุด โดยพบว่าเป็นผลมาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดู ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับ

พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เลี้ยงดูกับเด็ก การดูแลให้เด็กได้รับสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอาหารอย่าง

เหมาะสม การพูดคุยหรือสอนเด็กให้รู้จักสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว การปลูกฝังระเบียบวินัยและการใช้เหตุผลกับเด็ก การดูแลท า

ความสะอาดร่างกายเด็ก  คนในชุมชนทักทาย หยอกล้อกับเด็กด้วยความเอ็นดู และ คนในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  
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เนื่องจากปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดู ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงควรมีการอบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มผู้ปกครองอย่างจริงจัง จากการสะท้อนของครูปฐมวัยพบว่าผู้ปกครองยังมีความร่วมมือในระดับต่ า ควรมีการจัด

หลักสูตรหรือมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดเวทีการเรียนรู้หรือได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงดูเพื่อให้เกิด

กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ประโยชน์และลดการรับรู้อุปสรรคของ 

การส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนจาก ภควดี นนทพันธ์ (2561) ที่การเพิ่มการรับรู้ประโยชน์ และลดการรับรู้

อุปสรรคมีความสัมพันธ์ เชิงบวกและเชิงลบตามล าดับ กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยบุคลากรทางสาธารณสุข

เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มการรับรู้ดังกล่าวเพื่อให้พ่อแม่และผู้ดูแล มีพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการมากขึ้น ความสัมพันธ์

ระหว่าง   ผู้เลี้ยงดูกับเด็กมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า อธิบายได้ว่าหากผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูมีความสัมพันธ์

ที่ดีกับ เด็กปฐมวัยจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการ  โดย รุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ และ วรินทรัตน์ ขันธสะอาด (2562) พบว่า

ความสัมพันธ์จะผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอาหารและ โภชนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ มีความแตกต่างกัน

ระหว่างเด็กที่พัฒนาการสมวัย และ กลุ่มพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า   ในส่วนของการให้สิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะการดูแลด้าน

อาหารมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า อธิบายได้ด้วยการศึกษาของ  สุชาดา  ธนะพงศ์พร (2557) ที่อาหารและ

ภาวะโภชนาการด้านน ้าหนักมีความสัมพันธ์กับ พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวภาวะโภชนาการ

ด้านส่วนสูงมีความสัมพันธ์กับด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง จึงควรส่งเสริมด้านอาหารแก่เด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม 

ด้านการพูดคุยให้เด็กรู้จักเรียนรู้สิ่งใกล้ตัวมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ซึ่งบทบาทของผู้เลี้ยงดูหรือผู้ปกครอง

มีผลต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาพูดคุยของเด็กปฐมวัยซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจและพัฒนาการด้านอื่นๆ (เมตตา   

ลิมปวราลัย และ คณะ, 2562)  การฝึกระเบียบวินัยและหลักเหตุผลและการสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง

เด็กกับคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า สนับสนุนโดยการศึกษาของ รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยา

ทัศน์กร (2561) ซึ่งปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล ปัจจัยด้านการจัดการ

เรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ

ใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านอารมณ์และสังคม และสร้างบรรยากาศการเรียนให้เด็กเกิด

ความรู้สึกปลอดภัย หากขาดปัจจัยเหล่านี้ก็จะเกิดพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า และพัฒนาการล่าช้าได้  

ข้อเสนอแนะ 

 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่มีการบูรณาการการเรียนการ

สอนที่สอดรับกับพัฒนาการตามวัยมากขึ้น และ ควรมีการบริการวิชาการหรือวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองหรือชุมชนในเรื่องพัฒนาการ  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพนางตุง 

ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ 

A Comparison of Academic Achievement in Social  Studies Religion and Culture      

on Law and Human Rights of Mathayomsuksa Three Students Phanangtung School 

By Using Supplementary Books and Traditional Teaching 

สุรัชดา  มานันตพงศ์ 1*, สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์2 

Suratchada Manandapong1*, Siripat Jetsadawiroj2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง 

จังหวัดพัทลุง ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียน

แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3/2 จ านวน 25 คน สอนโดยใช้หนังสือเสริม

ประสบการณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 25 คน ใช้วิธีการเรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ 1) หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริม

ประสบการณ์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.71 ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Group 

Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test 

for independent data)  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/82.72 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2  คือ 80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการ

เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : หนังสือเสริมประสบการณ์,  แผนการสอน,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2รองศาสตราจารย์  ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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Abstract 
The purposes of this quasi-experimentimental research were (1) to develop and examine the 

effectiveness of Supplementary Books in Social Studies Religion and Culture on law and human rights of 

mathayomsuksa three students according to the criteria of 80/80 (2) to compare the academic 

achievement in Social Studies Religion and Culture of law and human rights of mathayomsuksa three 

students learning by using Supplementary Books with traditional teaching.  

The subjects in this study were 50 mathayomsuksa three students in the academic year 2019    of 

Phanangtung School, Khuankhanun District, Phatthalung Province. The researcher used the Simple 

random sampling method to select 25 students from Mathayomsuksa 3 room 2 students as an 

experimental group using Supplementary Books on legal and human rights and 25 students        in 

mattayomsuksa 3 room 1 were control groups using the traditional method. The research instruments 

used in this study were 1) Supplementary Books of law and human rights. 2) Lesson plans using 

Supplementary Books 3) Traditional lesson plans. 4) Academic achievement tests on law and human 

rights. The reliability of the test was 0.71 using randomized group pretest-posttest design. The data were 

analyzed by using percentage, mean, standard deviation and      t-test for independent data. 

  The research found that  

1. Supplementary Books on legal and human rights has an efficiency equal to 82.08/  

82.72 which was higher than the determined requirement of  E1/E2 , 80/80 

  2. Academic achievement of students learning by using Supplementary Books was higher than 

students learning by traditional teaching statistically significant at the level of .05 

Keywords: Supplementary Books, lesson plans, academic achievement 

บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การศึกษาไทยจึงต้องปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยเข้าสู่ Education 4.0 ที่การ

เรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียน สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม

มาตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์   การแก้ปัญหา การใช้วิจารณญาณ รวมถึง

การพัฒนาปรับปรุงในด้านสื่อการสอนให้มีมาตรฐาน เพราะถ้าสื่อดีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เ รียนอยากรู้ อยากเห็น อยากตั้ง

ค าถาม หรืออยากมีส่วนร่วม จากนโยบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนจะต้องความทันสมัยและเหมาะสม  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
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แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกฝนทักษะส าคัญ 

คือ กระบวนการคิด การจัดการ การแก้ไขสถานการณ์ปัญหา การประยุกต์และน าความรู้มาใช้    การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง       ฝึกปฏิบัติ คิดเป็นท าเป็นใฝ่

เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นบทบาทของบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจะต้อง

พัฒนาออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือสื่อการสอนเพื่อใช้ใน     การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของ

ผู้เรียน ย่อมจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้สอนต้องการได้โดยเร็ว  

แต่ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พบว่า ครูยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ และนักเรียนไม่ให้ความส าคัญกับ       การ

เรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ ท าให้นักเรียนไม่เกิด

แรงจูงใจในการเรียน ไม่สนใจเรียน และเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อนต้องใช้การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ส่งผลให้นักเรียน

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ า จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พบว่า โรงเรียนพนางตุง ระดับ

โรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.45 ระดับจังหวัดมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.28 ระดับสังกัดมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 49.34 ระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.00 พบว่า โรงเรียนพนางตุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัดและระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2559) ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเร่ง

พัฒนา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสือเสริมประสบการณ์        วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และนักเรียนมีบทบาทในการท ากิจกรรมมากขึ้น รู้จักคิด

ตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และช่วยเร้า

ความสนใจของนักเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน

พนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 ห้องเรียน  จ านวน 50 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง     

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

     2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์  เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  คือนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอุดม
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วิทยายน ซึ ่งเป็นโรงเร ียนที ่พบปัญหาในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนพนางตุง โดยผู ้ว ิจ ัยท าการสุ ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ทั้งสิ้นจ านวน 42 คน 

      2.1.1 กลุ่มทดลองแบบรายบุคคล ใช้ในการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์  

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยายน  จ านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน

กลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน เป็นนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน 

      2.1.2 กลุ่มทดลองกลุ่มย่อย ใช้ในการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ทดลองใช้

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยายน จ านวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง  

3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน เป็นนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน  

       2.1.3 กลุ่มทดลองกลุ่มภาคสนาม ใช้ในการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ 

ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยายน จ านวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 10 คน 

ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน เป็นนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน  

       2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง 

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพนางตุง ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์

กับการเรียนแบบปกติ  ที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2562  ที ่ไม ่ใช่กลุ ่มตัวอ ย่างในการศึกษา

ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยผู้วิจัยท าการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster sampling)        ได้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 25 คน  เป็นกลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา 

     1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 

  - การสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน   

  - การสอนแบบปกติ 

     2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและ

สิทธิมนุษยชน   

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

     เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ประกอบด้วย กฎหมายอาญา (ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญาและโทษ, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) 

กฎหมายแพ่ง (ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่ง, สัญญา, ละเมิด) ความแตกต่างระหว่าง

ความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง สิทธิมนุษยชน (ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน, การมีส่วนร่วม

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ)   

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาทดลอง  

3 สัปดาห์ จ านวน 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ได้หนังสือเสริมประสบการณ์ เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

     2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ  

การวิจัยครั้งเป็นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง  ดังนี้  

     1. แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized 

Control-Group Pretest-Posttest Design  โดยกลุ่มหนึ่งเรียกว่า กลุ่มทดลอง ซึ่งเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ 

เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน อีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า กลุ่มควบคุม ซึ่งเรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติ  

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองการวิจัย 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E (R) O1 X O2 

C (R) O1             - X O2 
 

ก าหนดให้ E (R) กลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ 

           C (R)  กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยวิธีการเรียนแบบปกติ 

   X วิธีการโดยหนังสือเสริมประสบการณ์ 

            -X วิธีการสอนแบบปกติ 

  O1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 

  O2 ทดสอบหลังเรียน (Post – test) 

 

2. ขั้นตอนการทดลอง มีดังนี้ 

          2.1การด าเนินการทดลองในครั้งนี้ โดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียนจาก

หนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โดยครูอธิบายการเรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ วิธีการเรียน ขั้นตอนต่างๆ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเง่ือนไข

ในการเรียนให้นักเรียนกลุ่มทดลองรับทราบ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยสอนด้วย

ตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

          2.2 ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          2.3 เมื่อกลุ่มทดลองเรียนจากหนังสือเสริมประสบการณ์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท า

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ในวันและเวลาเดียวกัน  
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          2.4 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

     จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

          1. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) 

          2. วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ 

          3. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

          4. วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR-20 

          5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน   ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 

          6. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ t- test for two samples  Independent data 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง กฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

     ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

     1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ผู้วิจัยได้

ก าหนดเกณฑ์ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน เท่ากับ 80/80 และ

ได้ท าการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ แบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบภาคสนาม 

ได้ผลข้อมูลดังนี้  

ตาราง 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

 

การทดลอง 

 

จ านวนนักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 32 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

รายบุคคล 

กลุ่มย่อย 

ภาคสนาม 

3 

9 

30 

32.33 

32.44 

32.83 

80.83 

81.10 

82.08 

26.00 

26.44 

26.47 

81.25 

82.63 

82.72 
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จากตาราง 2 พบว่า การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

แบบรายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/81.25 แบบกลุ่มย่อย ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.10/82.63 และ

แบบภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/82.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2 คือ 80/80 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีดังนี้  

ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง n X̅ SD t Sig 

เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ (กลุ่มทดลอง) 25 17.24 1.96 3.155 0.221 

เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 25 15.28 2.41   
  

จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองซึ่งเรียน

โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ และกลุ่มควบคุมซึ่งเรียนแบบปกติ ไม่มีความแตกต่างกัน  

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีดังนี้ 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง n X̅ SD t Sig 

เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ (กลุ่มทดลอง) 25 26.56 1.56 6.724* 0.009 

เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 25 22.64 2.46   

* มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่เรียนโดย

ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การสอนแบบ

ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน       
 

อภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง 

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์กับการเรียนแบบปกติ สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื ่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ที ่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ ้นได้

ตั้งสมมติฐานไว้ E1/E2  = 80/80 ผลปรากฏว่า หนังสือเสริมประสบการณ์มีประสิทธิภาพ 82.08/82.72 ซึ่งสูงกว่า

สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ หนังสือเสริมประสบการณ์ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในระหว่างที่เรียนคิดเป็นร้อย

ละ 82.08 และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.72 
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เนื่องจากหนังสือเสริมประสบการณ์มีขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สร้างตามหลักการและทฤษฎี  มีการ

น าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สร้างไปศึกษาประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความ

สอดคล้องของหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ซึ่งระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมเห็นว่าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น    มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 จึงถือว่าเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพดีมาก

สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเสริมประสบการณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม

กับวัยของนักเรียน การจัดท าเนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เป็นจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

หนังสือเสริมประสบการณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบไปด้วยเนื้อหา ตัวอย่างเพื่ออธิบาย

เพิ่มเติมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ กิจกรรมท้ายเล่มเพื่อกระตุ้นความคิดจากสิ่งที่

ได้เรียนไป ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี วสันต์

สุขใจ (2558,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง สลากย้อมเมืองล าพูน เพื่อ

พัฒนาการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนใบบุญล าพูน พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์

สาระประวัติศาสตร์ เรื ่อง สลากย้อมเมืองล าพูน เพื่อพัฒนา การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนใบบุญ มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.38/72.78 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอยพิมพ์ ทิพย์

โภชน์ (2555,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมค าคล้องจอง 

ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมค าคล้องจอง 

ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.17/84.44 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนางตุง ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากหนังสือเสริมประสบการณ์ มีเนื้อหา ตัวอย่างเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา

มากขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้สร้างเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค าชี้แจงที่

ชัดเจนและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ที ่คงทน ท าให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ ้น ช่วยเร้าความสนใจของ

นักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูได้ทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึก ษา ให้ค าแนะน า

ชี้แนะข้อบกพร่องของนักเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชุติสรา ส าราญ  (2555,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้าง

หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีส าคัญของไทย ส าหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้

ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์

เฉพาะที่ทางโรงเรียนนานาชาติก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 ทุกคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พัชรินทร์ กุลกิตติโกวิท 

(2555,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 

มาตราแม่ ก กา และมาตราตังสะกดในภาษาไทย พบว่า ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 

     จากการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยหนังสือเสริม

ประสบการณ์ หรือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

     ข้อเสนอแนะทั่วไป  

          1. ครูผู้สอนที่น าหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ไปช่วยการสอน นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น เข้าไปจัดกิจกรรมในห้องเรียนใช้เป็นสื่อหลักหรืออาจจะใช้เป็นสื่อสอนเสริมเพื่อเพิ่มทางเลือก

ให้แก่ผู้เรียนได้ จะได้สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่จ าเจ หรืออาจจะใช้สอนเสริมส าหรับนักเรียนที่มีผลการศึกษา

ต่ าก็ได้ 

          2. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์นั้นต้องค านึงพื้นฐานของผู้เรียนด้วยว่ามีความรู้ พื้นฐานด้านการ

อ่านภาษาไทยคล่องแคล่วหรือไม่ เพราะหนังสือเสริมประสบการณ์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาด้วย

ตนเอง 

          3. พัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ในเนื้อหาอื่น ๆ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเรียน เรื่องที่ตนเอง

สนใจและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

     ข้อแสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

         1. ควรมีการพัฒนาและน าการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ในกลุ่มสาระอื่น และ

ระดับช้ันเรียนอื่น เพื่อตรวจดูหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่ออกแบบมามีความเหมาะสมกับผู้เรียนและระดับช้ันเรียนใด  

             2. ควรศึกษาการออกแบบหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่หลากหลายช่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน

มีโอกาสเข้าถึงสื่อการสอนได้ตลอดเวลา 

               3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์     กับ

สื่ออื่น 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ

โปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development of Mobile Application for Android Operating System on the 

Python Programming in the Technology (Computing Science) Subject for Secondary 

School Grade 1 

มัสลนั โตะ7*, มูฮ าหมัดฟาอี เจ๊ะโซ๊ะ8* , ณฤดี เนตรโสภา9 

Maslan Toh1*, Muhammadfa-i Chesoh2* , Naruedee Netsopha3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง 

การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนา     แอปพลิเคชัน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษา    ไพทอน ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) เพื่อหาคุณภาพแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า แอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แอปพลิเคชันมี 8 เมนูหลัก ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

เสียง วิดีโอ 

ค าส าคัญ:  แอปพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน, ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   
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Abstract 
 The objectives of the development of mobile application for android operating system on the 
python programming in the technology (computing science) subject for secondary school grade 1 were 
to study how to develop the mobile application for android operating system on the python 
programming in the technology (computing science) subject for secondary school grade 1 and to evaluate 
the quality of the mobile application.  The sample was 5 professionals.  The research tools were the 
quality evaluation form. The research statistics were mean and standard deviation. The study found that 
the mobile application for android operating system on the python programming in the technology 
(computing science)  subject for secondary school grade 1 was the quality application in the high level, 
There are 8 menus, was suitable design application, contains text, image, sound, video and interaction. 
Keyword: Application, Android Operating System, Python Programming,  
    Secondary School Grade 1 
 

บทน า 

โลกเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจและ

สังคม หรือแม้แต่ในด้านของการศึกษาเองก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังเกต

ได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและใน

อนาคต เทคโนโลยีจึงมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนที่มี

ต้องการความเพลิดเพลิน สนุกสนาน จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ ต หรือแม้กระทั่ง

โทรศัพท์มือถือท่ีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันของเยาวชนอย่างมาก เยาวชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการ

บริโภคสื่อตามที่ตนเองต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (สิรินันท์ กองลุน และ อภิดา รุณวาทย์, 2559)  

 เมื่อโทรศัพท์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนในสังคม ท าให้มีการน าโทรศัพท์มาใช้ในการศึกษามากขึ้น 

(Mobile Learning or M-learning) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ M-learning ไว้ว่า M-learning คือ การใช้โทรศัพท์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้ง PDA (Personal Digital Assistants) Laptop และ Tablet PC ในการสอนและการเรียนรู้  

(Hashim, 2007) นอกจากนี้ Ally (2009) ยังได้กล่าวว่า M-learning ยอมให้ผู้ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือไร้สาย 

(Wireless Mobile Technology) สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้เรียนสามารถควบคุม

การเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ ซึ่งมีทั้งแบบเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) ผู้เรียน 

(Educators) และ ผู้ฝึกอบรม (Trainers) สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับ (Avenoglu, 2005)    

ที่กล่าวว่า เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในทุกที่ทุกเวลา (Anytime, Anywhere Learning) ช่วย

เปลี่ยนองค์ประกอบของการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการท างานทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน (พัชรี ดอกพุฒ , 

2556) 
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 แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ท างานบนมือถือ และแท็บเล็ต อาจเป็นโปรแกรมเกม รูปแบบค าสั่งหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกบนสมาร์ทโฟน ท าให้มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ปัจจุบันแอปพลิเคชันบนระบบแท็บเล็ตถือว่ามีให้เลือกใช้และดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและ
ติดตั้งลงไว้ในเครื่อง โดยการใช้งานครั้งต่อไปผู้ใช้สามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต การน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการ
ใช้งาน ท าให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้การท างานในวงการการศึกษาและแวดวงการท างานอื่น ๆ 
หันมาใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง การใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตง่ายและสะดวก กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่า
จะอยู่ในชนบทห่างไกลแค่ไหนก็สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ปัจจุบันสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
กลายเป็นช่องทางใหม่ท่ีเปลี่ยนรูปโฉม และกระจายความรู้ให้เข้าถึงอย่างมากมาย (สายฝน พรมเทพ และคณะ, 2559) 
 เนื้อหาวิชาวิทยาการค านวณ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน า
สารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม เนื้อหาวิชาวิทยาการค านวณ
ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้
วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับช้ันให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) และ 3) การพัฒนา (Development) เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นสื่อการสอนที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ

โปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพื่อหาคุณภาพแอปพลเิคชันบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ
โปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 พรทิพย์ วงศ์สินอุดม (2558) ให้ความหมายของ แอปพลิเคชัน ว่าหมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบมาช่วยให้
สามารถท าสิ่งต่าง ๆ เช่น สร้างเอกสาร แก้ไขรูปภาพ และฟังเพลงได้โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนในปัจจุบัน 
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เว็บไซต์มีฟังก์ชันการท างานท่ีมีประสิทธิภาพหลากหลายที่จะได้รับจากแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียก
รายการเหล่านี้ว่า แอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "แอพ"  

  ปฐมพงษ์ ฤกษ์สมุทร และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิต ส าหรับท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนในช้ันเรียนท้ังในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักการเรียนรู้ด้วยเกมมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเกม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 1) โมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิต ส าหรับท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิต สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิต ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เขตหนองแขม จานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวนสุภาษิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.25 จาก 5 ระดับ  อยู่ใน
ระดับดีมาก แบ่งเป็นด้านความสวยงามของรูปแบบเกมและการแสดงผล มีค่าเฉลี่ย 4.56 จาก 5 ระดับ และด้าน
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ส านวนสุภาษิตไทยและอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย 3.94 จาก 5 ระดับ กลุ่มที่ 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดโรงเรียนในเขตหนองแขม จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อโมบายเกมแอปพลิเคชันส านวน
สุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 จาก 5 ระดับ อยู่ในระดับดีมาก แบ่งเป็นด้านความ
สวยงามของรูปแบบเกมและการแสดงผล มีค่าเฉลี่ย 4.51 จาก 5 ระดับ และด้านประสิทธิภาพการเรียนรู้ส านวนสุภาษิต
ไทยและอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย 4.17 จาก 5 ระดับ โดยอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม
จ านวนค าถามในการเล่นเกมแต่ละด่านให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมส านวนสุภาษิตที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ 
 สายฝน พรมเทพ และคณะ (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา 
แบดมินตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน 2) เพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชันการศึกษาหาความรู้ เรื่องแบดมินตัน และ 3) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องแบดมินตัน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิตสาขาพลศึกษาจ านวน 30 คน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบในการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง แบดมินตัน ด้านการออกแบบสื่อ และด้าน
เนื้อหามีความเหมาะสม ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเท่ากับ 2.26 ซึ่งสูงกว่า 1.00 จึงถือว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ และผู้ใช้มีความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี 
 ระวิวร ฮงมา และคณะ (2560) ได้ศึกษา ASEAN Quiz : เกมแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกมแอปพลิเคชันบนสมาร์โฟน ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศในอาเซียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ทั้งด้านความสวยงามของการออกแบบ ด้านข้อมูล และด้านการทางานของระบบ โดยแอปพลิเคชันนี้พัฒนามาจาก
โปรแกรม Eclipse ใช้ภาษา JAVA ช่วยในการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ บุคคลทั่วไปท่ีใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ท
โฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจการใช้งาน
โดยรวมต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดี Hinze A., Vanderschantz N., Timpany C., Cunningham 
S.J. and Wilkinson C. (2007). ได้ศึกษา โปรแกรม (Apps) เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับอุปกรณ์มือถือ 
บทความนี้รายงานผลของการส ารวจออนไลน์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการสอนและการวิจัย โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่
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วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

มหาวิทยาลัย Waikato ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุที่ระหว่างแอปพลิเคชันเป็นหลักที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล กระเป๋า 
และท างานร่วมกันเกือบหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการเกือบ
ครึ่งหนึ่งที่อ้างไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เป็นไปได้ การสอนภาคปฏิบัติ มีแอปพลิเคชัน ใช้เป็นวิธีการให้ข้อมูลแก่นักเรียน 
เช่น ส าหรับการอ่าน วัสดุและทรัพยากรการสอนอื่น ๆ ในการวิจัย 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

  

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาคณุภาพ

แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การวิจัยนี้มีความสอดคล้องกบัขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) 

และการพัฒนา (D e v e l o p m e n t) ตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ A D D I E  M o d e l      

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบประเมินคณุภาพแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตัิการ 

แอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พัฒนาและหาคณุภาพแอปพลิเคชนับนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เร่ือง การ

โปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย

ภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

เสียง วิดีโอและการปฏิสัมพันธ์ การท างานของแอปพลิเคชันประกอบด้วย 8 เมนูหลัก ตัวอย่างดังภาพท่ี 2 

              

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

  2. คุณภาพแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรม

ด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ 

   ค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายการ x  S.D. ระดับ 

ด้านตัวอักษร 
ด้านภาพน่ิง 
ด้านภาพเคลื่อนไหว 
ด้านเสียง 
ด้านปฏิสัมพันธ์ 
ด้านอื่น ๆ 

4.72 

4.56 

4.24 

4.30 

4.20 

4.53 

0.30 

0.26 

0.26 

0.38 

0.20 

0.42 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.42 0.33 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( x  = 

4.42)  เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านตัวอักษรมีคุณภาพมากที่สุด ( x  = 4.72) รองลงมาได้แก่ ด้านภาพนิ่ง  ( x  = 
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4.56) ด้านอ่ืน ๆ ( x  = 4.53) ด้านเสียง ( x  = 4.30) ด้านปฏิสัมพันธ์ ( x  = 4.20) และด้านภาพเคลื่อนไหว ( x  = 4.24) 

ตามล าดับ  

 การที่แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย

ภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ แอปพลิเคชันที่

พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้รายวิชา อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้เนื้อหาวิชาได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัดสรรเวลาเรียนรู้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งแอปพลิเคชันยัง

ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ และการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ช่วนกระตุ้นความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้ 

ซึ่งน่าจะช่วยให้ผลการเรียนรู้มีระดับท่ีสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ally (2009) ที่ศึกษาพบว่า M-learning ยอม

ให้ผู้ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือไร้สาย (Wireless Mobile Technology) สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ 

ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ และ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Avenoolu (2005) ศึกษาพบว่า เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใ นทุกที่ทุกเวลา (Anytime, 

Anywhere Learning) ช่วยเปลี่ยนองค์ประกอบของการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการท างานทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งน้ีได้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ
โปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 8 เมนูหลัก 
จัดเป็นแอปพลิเคชันท่ีออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีทั้งข้อความ ภาพน่ิง เสียง วิดีโอ และการปฏิสัมพันธ์  
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ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Types of Social Media Contributing to Upper Secondary Students’ Oral Proficiency 

โรสลีน่า สมุาลี1*, รศ.ดร.ธัญภา  พลานุกูลวงศ์2  

Roslina Sumalee1*, Assoc.Prof.Dr.Thanyapa Palanukulwong 2  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 35 คนโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในระดับ 
6 ขึ้นไปจาก 8 ระดับ ประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบทดสอบทักษะด้านการพูดของ Test 
of English for International Communication (TOEIC) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามประเภท
ของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผ ล
การศึกษาพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้พัฒนาทักษะด้านการพูดมี 4 ประเภทเรียงล าดับตามความนิยมใช้ 
ได้แก่ สื่อประเภทวิดีโอ (YouTube และ Netflix)  สื่อประเภทข้อความและภาพ (Facebook  Instagram และ Twitter) 
สื่อประเภทเสียง (JOOX  TED Talk และ Podcast) และสื่อประเภทสนทนา (Messenger  WhatsApp  Skype และ 
Line)   โดย YouTube คือสื่ออันดับหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 35 คนใช้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์ รองลงมาคือ 
Facebook โดยกลุ่มตัวอย่างอ่านและฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษบน Facebook กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ท าให้มีโอกาสได้พบการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายจากทั่วโลก อีกทั้งเนื้อหาภาษาอังกฤษบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีความน่าสนใจ จนท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ค าส าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, การพูดภาษาอังกฤษ, การพัฒนาทักษะด้านการพูด 
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Abstract  
This research aimed to study the types of social media contributing to upper secondary 

participants’  oral proficiency.  The participants were 35 upper secondary level students from an extra-
large sized secondary school in Songkhla, selected by purposive sampling.  Their oral proficiency was 
rated above Band 6 out of 8 based on TOEIC assessment criteria. A questionnaire and a semi-structured 
interview were used to collect data.  The four types of social media were found, in order of popularity, 
to help the participants develop their oral abilities: video media (YouTube and Netfix), texts with pictures 
(Facebook, Instagam and Twitter), audio media (JOOX, TED Talk and Podcast), and voice and video calls 
( Messenger, WhatsApp, Skype and Line) .  The most used media was Youtube; all the 3 5  participants 
learned English by watching movies on YouTube.   Facebook came second; the participants read and 
learned to write on the Facebook. The least used media was Line. The participants reported that social 
media offered them a variety of English used around the world and that the contents on social media 
were interesting so they were motivated to develop their own speaking skills. 
Keywords: social media, English oral proficiency,  speaking skills development 
 

บทน า  
ในศตวรรษที่ 21 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก จาก

สถิติของการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่าประชากรไทยมากกว่า 51 ล้านคน ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารเป็น
วัตถุประสงค์หลักเป็นจ านวนมาก (Hootsuite, 2018) นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้หลายรายใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีสื่อจ านวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและการใช้ภาษาโดยเจ้าของ
ภาษา (Alfaki & Alharthy, 2014) 
 ปัจจุบันมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้
ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL Learners) อาทิ Salmon and Edirisnghe (2008) ศึกษาเรื่องการใช้ 
Podcast เพื่อฝึกทักษะการฟัง Bashom et al. (2006) ศึกษาเรื่องแอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
Abdulateef (2013 อ้างอิงใน Elega and Ozad, 2017) ศึกษาเรื่องการใช้เฟซบุ๊กเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน และ De 
Izquierdo and Reyes (2009) ศึกษาการใช้บล็อกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน งานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้ในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้เรียน
ภาษาที่มีความสนใจ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียนได้   

จากการศึกษางานวิจัยของ Rodpradit (2012) พบว่า การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ แม้ว่านักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่นักเรียนจ านวนมากยังมีปัญหาด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษานานาชาติ ผู้เรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้องหา
วิธีการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง (Black, 2009)  

ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้น้อย (Kodae, 2009)  นักเรียนมีโอกาสได้
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ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียนแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Khamkhien, 2010)  ข้อจ ากัดเรื่องช่ัวโมงเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง - พูด โดยครูต่างชาติ ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติน้อย (Murhawa, 
2009) จากสาเหตุข้างต้นท าให้การเรียนรู้ การฝึกฝน และการหาโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วยตนเองเป็น
สิ่งส าคัญ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยที่
สูงที่สุดในกลุ่มโรงเรียนสังกัดรัฐบาลในภาคใต้ และมีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่โดดเด่น โดย
นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศมาก่อน โดยนักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนความสามารถด้าน
การพูดตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป จาก 8 ระดับ จากการวัดจากข้อสอบ Test of English for International Communication 
(TOEIC) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นว่านักเรียนกลุ่มนี้พัฒนาทักษะการพูดด้วยตนเองโดยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์   

ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการพูดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดของนักเรียนกลุ่มนี้ โดยต้องการศึกษา ประเภทและวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีนักเรียนซึ่งมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในระดับดีใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าแก่นักเรียนท่ีสนใจ
พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของตนเองผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประเภทและวิธีการใช้สือ่สังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะด้านการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีทักษะด้านการพดูในระดับดี โดยศึกษาเพื่อตอบค าถามวิจัย ดังนี้ 
1.นักเรียนท่ีมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ประเภทใด 
2.นักเรียนมีทกัษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี มีวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างไร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา จ านวน 1,995 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี จ านวน 35 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยสอบถามรายช่ือ
นักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษจากครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน จากนั้นจึงให้นักเรียนท า
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อคัดกรองเฉพาะนักเรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยนักเรียน
จะต้องไม่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ ไม่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศ เนื่องจาก
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อทักษะการพูดของนักเรียน หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
โดยวัดจากแบบทดสอบที่ปรับใช้จากแบบทดสอบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ หรือ Test of English for 
International Communication (TOEIC) โดยผู้ประเมินคือครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและมีประสบการณ์ในการสอน
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ภาษาอังกฤษในการคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีคือ ระดับ 6 ขึ้นไป (จาก 8 
ระดับ) เท่านั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบสอบถามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการพูด

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด ถามถึงประเภทและวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์
จากผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน 

แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– Coefficient) เท่ากับ .87 
แปลผลว่า มีความเช่ือมั่นในระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับประเภทและวิธีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 นักเรียนที่ได้รับการเสนอช่ือว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี 

และผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ ไม่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และไม่เคยใช้
ชีวิตในต่างประเทศ เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับเกณฑ์การให้คะแนน
ของการทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ TOEIC โดยครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาและมีประสบการณ์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 คน เป็นผู้ประเมิน โดยใช้เวลาคนละประมาณ 7-10 นาทีต่อคน 

       3.2. ผู้วิจัยใช้ข้อมูลคะแนนทดสอบทักษะการพูดมาคัดกรองนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มี
ความสามารถระดับการพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป จาก 8 ระดับ ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 35 คน 

3.3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน ท าแบบสอบถามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดทั้ง 2 ตอน ได้แก่ ได้แก่ ตอนที่ 1 คือ สอบถามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 คือ สอบถามวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ  

3.4. ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสูงสุด
จ านวน 10 คนแรก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกนอกเหนือจากแบบสอบถาม 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูลเป็นรายประเด็น สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการพูดสูงสุดจ านวน 10 คน 
ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา  
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษา 
ค าถามวิจัยที่ 1 นักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษประเภทใด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ประเภทสื่อสังคมออนไลน ์ ทักษะที่ฝึกฝน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1.สื่อประเภทวิดีโอ (Video Media) หรือ
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ 
        1.1)  YouTube  
        1.2) Netflix  

 
 
การฟัง การพูด การออกเสยีง 
ค าศัพท์ และส าเนียง  

 
 

35 (100%) 
20 (57.14%) 

2.สื่อประเภทข้อความประกอบรูปภาพ (Texts with 
Pictures Media) 
       2.1) Facebook  
       2.2) Instagram  
       2.3) Twitter  

 
 
การอ่าน การเขียน และค าศัพท์  

 
 

25 (71.42%) 
23 (65.71%) 
18 (51.42%) 

3.สื่อประเภทเสียง (Audio Media) 
        3.1) JOOX  
        3.2) TED Talk  
        3.3) Podcast  

 

การฟัง การพูด การออกเสยีง 

ค าศพัท์ และส าเนียง 

 
20 (57.14%) 
12 (34.28%) 
10 (28.57%) 

4.สื่อประเภทการสนทนา ได้แก่ การโทรเสียง และการ
โทรแบบเห็นภาพ (Voice and Video Call Media) 
       4.1) Messenger  
       4.2) WhatsApp  
       4.3) Skype  
       4.4) Line  

 
 
 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

การออกเสียง ค าศัพท์ และส าเนียง 

 
 

6 (17.14%) 
4 (11.42%) 
4 (11.42%) 
2 (5.71%) 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4 ประเภท เรียงตามล าดับความนิยมในการใช้ ดังนี้ 1. 
สื่อประเภทวิดีโอ (Video Media) 2. สื่อประเภทข้อความประกอบภาพ (Texts with Pictures Media)  3. สื่อประเภท
เสียง (Audio Media)  และ 4. สื่อประเภทการสนทนา ได้แก่ การโทรและการโทรแบบเห็นภาพ (Voice and Video Call 
Media)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทวีดิโอ พบว่า YouTube คือสื่อที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 35 คนใช้
มากที่สุด รองลงมา คือ Netflix ซึ่งใช้โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน (57.14%)   กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสองอย่างนี้เพื่อเรียนรู้
ทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง ส าเนียง และค าศัพท์  
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สื่ออันดับรองลงมาจากประเภทวีดิโอคือสื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความประกอบภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 25 
คน (71.42%) ใช้ Facebook เพื่ออ่านข้อความภาษาอังกฤษและเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อน ามาฝึกฝนในการเขียน กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 23 คน (65.71%) ใช้ Instagram โดยอ่านค าบรรยายใต้ภาพซึ่งเขียนโดยผู้ใช้จากทั่วโลก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 
คน (51.42%) ใช้ Twitter เพื่อฝึกเขียนข้อความภาษาอังกฤษหรือ Retweet ข้อความภาษาอังกฤษที่น่าสนใจของผู้ใช้บัญชี
อื่น ๆ สู่ Twitter ของตนเอง  

ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเสียง JOOX เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างใช้ฟังเพลงภาษาอังกฤษมากที่สุด (20 
คน หรือ 57.14%) อันดับที่ 2 คือ TED Talk โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 12 คน (34.28%) ฟังสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษสร้างแรง
บันดาลใจ และอันดับที่ 3 คือ Podcast กลุ่มตัวอย่าง 10 คน (28.57%)ใช้ฟังสื่อภาษาอังกฤษตามหัวข้อท่ีตนเองสนใจ เช่น 
กีฬา การเมือง เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
 สื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษน้อยที่สุดคือ สื่อสังคมประเภทการสนทนา 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อประเภทดังกล่าวเพื่อพูดภาษาอังกฤษและส่งข้อความ   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน (17.14%) ใช้ 
Messenger กลุ่มตัวอย่างจ านวนเพียง 4 คน (11.42%) ใช้ WhatsApp และ Skype  โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างใช้น้อยที่สุด 
คือ Line ซึ่งมีผู้ใช้เพียง 2 คน (5.71%)  
 

ค าถามวิจัยที่ 2 นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี มีวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษของตนเองอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนการพูดภาษาอังกฤษสูงสุดจ านวน 10 คน โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทวีดิโอ (Facebook  Instagram และ Twitter)  
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เนื่องจากภาษาอังกฤษในภาพยนตร์เป็นภาษาที่ใช้ จริงใน

ชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ใช้สื่อสามารถฟังและเรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษหลากหลายส าเนียงทั้งจากเจ้าของภาษา (Native 
Speakers) และไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speakers)  นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถปรับระดับความเร็วของวีดิโอตาม
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของตนเอง สามารถตั้งค่าและเลือกภาษาของค าบรรยาย สามารถเลือกชมสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทวีดิโอได้จากอุปกรณ์ต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต สามารถเลือกชมรายการ
ภาษาอังกฤษได้ทุกหัวข้อจากช่องหรือรายการที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น รายการสอนภาษาอังกฤษทาง YouTube เช่น ช่อง 
Loukgolf’s English Room  ช่อง UNFOX English  ช่อง PEACHII และดู Vlog โดยนอกจาก YouTube แล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างยังใช้ Netflix ในการดูภาพยนตร์และละครภาษาอังกฤษ แต่ใช้น้อยกว่า YouTube เนื่องจาก Netflix มีค่าบริการ
รายเดือน  

วิธีพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของกลุ่มตัวอย่าง คือ การถ่ายรูปหรือจดบันทึกบทสนทนาจากฉากที่ตนช่ืน
ชอบ เพื่อน ามาฝึกพูดและหาโอกาสใช้ รวมถึง ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามที่ได้ยินจากภาพยนตร์ โดยในช่วงแรกของการ
ฝึกฝน กลุ่มตัวอย่างได้ปรับระดับความเร็วของวีดิโอให้ช้า เพื่อความชัดเจนของการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ ต่อมาเมื่อ
เกิดความช านาญมากขึ้นจึงปรับระดับเป็นความเร็วระดับปกติ เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าค าบรรยาย โดยในช่วงแรกของการ
ฝึกฝน กลุ่มตัวอย่างตั้งค่าค าบรรยายเป็นภาษาไทยก่อน หลังจากน้ันจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และเมื่อมีความช านาญ
จึงฟังเฉพาะเสียงภาษาอังกฤษโดยปราศจากค าบรรยาย 
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สื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความและรูปภาพ (Facebook  Instagram  และ Twitter) 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อประเภทนี้ เนื่องจากช่วยในการเรียนรู้ประโยคข้อความภาษาอังกฤษ การใช้ค าและโครงสร้าง

ทางภาษา ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถฝึกเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้อย่างเสรี  รวมถึงการที่กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าหาก
สามารถเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ จะส่งผลให้มีความสามารถในการคิดค าพูดไปจนสามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ
ได้ วิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อประเภทนี้ในการฝึกฝน คือ การเขียนข้อความภาษาอังกฤษบน Twitter และ Retweet ค าพูด
ภาษาอังกฤษท่ีน่าสนใจของผู้ใช้บัญชี Twitter อื่น ๆ  

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเสียง (JOOX   TED Talk  และ Podcast) 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อประเภทน้ีเพราะ เป็นสื่อท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างสามารถฝึกฟังการออก

เสียงค าศัพท์ที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้โทนเสียงในการพูดภาษาอังกฤษในรูปแบบประโยคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถอ่านค า
บรรยายประกอบการฟังเพื่อน าไปฝึกฝนด้วยตนเอง ข้อดีของสื่อประเภทเสียงเหล่านี้คือไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยขั้นตอนการ
ฝึกฝนของกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ ในช่วงแรกกลุ่มตัวอย่างยังคงเปิดบทบรรยายประกอบการฟังเนื่องจากยังไม่ช านาญฟัง
ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้จดบันทึกค าศัพท์ท่ีน่าสนใจและไม่เคยเจอมาก่อน เพื่อหาโอกาสน ามาใช้จริง   

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทการสนทนา (Messenger  WhatsApp  Skype  และ Line) 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อประเภทนี้เพราะ สามารถตอบสนองต่อโอกาสพูดคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนที่มีความสนใจ

เหมือนกันจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างเริ่มจากการเข้าร่วมกลุ่มตามความสนใจของตนเองบน 
Facebook เช่น กลุ่มฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อท าความรู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจและต้องการฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อท าความรู้จัก นัดเวลาเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษในเวลาว่าง และหากไม่
เข้าใจในส่วนหนึ่งส่วนใดของบทสนทนาก็สามารถขอให้เพื่อนชาวต่างชาติพูดอธิบาย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี ใช้ในการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามความถี่ ดังนี้ สื่อประเภทวิดีโอ (YouTube และ Netflix)  
สื่อประเภทภาพและข้อความ (Facebook Instagram และ Twitter)  สื่อประเภทเสียง (JOOX  TED Talk  และ 
Podcast)  และสื่อประเภทสนทนา (Messenger  WhatsApp  Skype  และ Line) โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้มากที่สุด คือ YouTube อันดับที่ 2 คือ Facebook อันดับที่ 3 คือ Messenger และอันดับสุดท้าย คือ Line 

2. วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดด้วยตนเอง  
สื่อสังคมออนไลน์ประเภทวีดิโอ (YouTube และ Netflix) 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษมากท่ีสุดทั้ง 10 คน 

ทุกคนใช้ YouTube โดยให้เหตุผลว่า YouTube เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีสื่อประเภทวีดิโอที่ เป็น
ภาษาอังกฤษมากมาย ท าให้สามารถฝึกทักษะการฟังส าเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากในการ
ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ์นรี ฤทธิรัตน์ (2557) ซึ่งพบว่านักศึกษาที่มีทักษะด้าน
การพูดภาษาอังกฤษในระดับสูงพัฒนาทักษะการพูดโดยการดูภาพยนตร์เป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากนักศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะการพูดโดยการดูภาพยนตร์และฟังเสียงภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติ 
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นอกจากนี้ข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทวิดีโอคือ ผู้ใช้สื่อสามารถตั้งค่าระดับความเร็ว และตั้งค่าเปิดปิด
ข้อความบรรยายเสียงขณะที่ดูวิดีโอได้ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dizon 
(2016) ที่มีผลการศึกษาว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษใช้ Netflix ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยผู้เรียนภาษานิยมดูภาพยนตร์โดยใช้ค าบรรยายเสียงภาษาอังกฤษแทนภาษาแม่ของตน และเมื่อเกิดความช านาญในการ
ฟังภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ผู้เรียนสามารถปิดการตั้งค่าระบบค าบรรยายเสียง 

นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทวีดิโอท าให้นักเรียนได้ประโยชน์ในรูปแบบบทสนทนาที่ใช้พูดใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีความแตกต่างจากบทสนทนาในหนังสือเรียน เนื่องจากบทสนทนาในชีวิตจริงมีหลายรูปแบบและหลาย
ระดับ นักเรียนได้ฟังการออกเสียงค าศัพท์ที่ถูกต้อง ระดับโทนเสียงที่ใช้พูดในรูปแบบประโยคต่าง ๆ รวมถึงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dixon (2015) ท่ีมีผลการศึกษาว่า สื่อสังคมออนไลน์
ประเภทวีดิโอท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีผู้คนใช้สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากบางครั้งภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในห้องเรียนมีความแตกต่างกับภาษาที่ใช้พูดจริงในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shrum and Glisa 
(2015 อ้างอิงใน Mhamdi, 2017) ซึ่งกล่าวว่า ภาษาอังกฤษที่ผู้สนทนาพูดในสื่อประเภทวีดิโอมีความแตกต่างจากภาษาที่
อยู่ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการใช้สื่อประเภทวีดิโอเป็นตัวอย่างสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและก ารพูด
ภาษาอังกฤษท่ัวไปในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความและภาพ (Facebook  Instagram  และ Twitter) 
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ประเภทข้อความและภาพช่วยให้ได้เรียนรู้ค าศัพท์มากมาย 

เช่น ค าพูดของบุคคลที่มีช่ือเสียง ในลักษณะภาพประกอบข้อความดังกล่าว ท าให้เกิดการเรียนรู้ค าศัพท์และตัวอย่างการใช้
ในประโยค การที่กลุ่มตัวอย่างสามารถค้นพบศัพท์ค าว่า coup ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะจากการรับชมข่าวเลือกตั้งภาษาอังกฤษ 
นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้การเรียงค าศัพท์ในประโยค โครงสร้างทางภาษา เพื่อน ามาฝึกทักษะการพูดได้ 

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเสียง (JOOX TED Talk และ Podcast)  
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การฟังสื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การออกเสียง และ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่สื่อเสียงประเภทเพลงช่วยพัฒนาเฉพาะด้านค าศัพท์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Romero 
et al. (2012) ที่ศึกษาการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ พบว่าสื่อเสียงประเภทเพลงสามารถช่วย
พัฒนานักเรียนได้ในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การออกเสียงและค าศัพท์ นอกจากนี้ ณัฎฐ์นรี ฤทธิรัตน์ (2557) กล่าวว่า การฟัง
เพลงอาจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการพูดได้น้อยกว่าสื่อประเภทวิดิโอ เนื่องจากเพลงมีการร้องออกเสียงที่
หลากหลาย เช่น การออกเสียงเป็นจังหวะ ดังนั้นสื่อประเภทเสียงอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการพูดใน
ชีวิตประจ าวันได้ อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์แปลกใหม่จากเนื้อเพลงได้  

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทสนทนา (Messenger  WhatsApp  Skype และ Line) 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ในการสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟังและการพูด แต่กลุ่มตัวอย่างชอบคุยกับคู่สนทนาที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทย เนื่องจาก
ชาวต่างชาติมักมีความสามารถทางภาษาที่สูงกว่า ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นผ่านการสนทนาโต้ตอบซึ่งมีข้อดี  เช่น การขอให้คู่สนทนาต่างชาติอธิบายหรือตอบค าถาม กรณีที่ไม่
เข้าใจในเนื้อหาของการสนทนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bin Tahir (2015) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยการโทรเสียงสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในด้านการ
พูดและความเข้าใจในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim (2017) ที่พบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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ประเภทโทรเสียงช่วยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และทักษะการเจรจาเพื่ออธิบายในกรณีที่เกิดการสื่อสารไม่เข้าใจ 
ซึ่งการเจรจานี้จะเป็นการช่วยให้ฝึกฝนการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง YouTube และ Facebook สามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้  
 นอกจากนี้พบว่า สื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจ ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึง
ควรน าสื่อจากสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการสอนในช้ันเรียน รวมถึงแนะน าให้นักเรียนไปฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียนที่มีปัญหาในการสื่อสารและมีความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษในระดับต่ าว่าได้มีการศึกษาด้วยตนเองวิธีใดบ้าง เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้าน
การพูดของผู้เรียน 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ า เพื่อศึกษาว่าผู้เรียนกลุ่มนี้มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านและการเขียนอย่างไร 
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การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

Using The Learning Activity Package to Develop Physics Learning Achievement on 
Mechanical Wave of Mathayomsuksa 5 Students in Chaeng Ron Witthaya School. 

จรัญ ขันทองค า1*, อัมพร วัจนะ2 

Jaran  Khangtongkhom1*, Amphon Watjana2 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแจงร้อนวิทยา คลื่นกลเป็นเรื่องที่นักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับพอใช้ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ(3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคลื่นกล กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1)แผนการ
จัดการเรียนรู้ (2)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ (4)แบบประเมินความพึงพอใจ โดยการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบ จากนั้นท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
คลื่นกล และท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียนวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใช้ค่า 
t-test dependent จากนั้นประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า (1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2)ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
(3)ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ระดับมากท่ีสุด ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คลื่นกล จึง
สามารถน าไปใช้กับวิชาฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;คลื่นกล ความพึงพอใจ;รายวิชาฟิสิกส์ 
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Abstract  
 The purpose of this research is (1)  In order to create and find the efficiency of learning activity 

package on matthayomsuksa 5 for efficiency according to the criteria 80/80 (2)  to compare the Physics 

learning achievement on waves of mathayomsuksa 5 students who manage learning by using learning 

activity packages before and after using learning activity packages.  And the purpose of this study is to 

evaluate the satisfaction of mechanical wave learning activity set.  The samples used in this research 

were 30 mathayomsuksa 5/ 1 students in Chaeng Ron Witthaya School by purposive sampling.  The 

research instruments consisted of (1) lesson plan (2) learning activity package (3) learning achievement 

test (4) satisfaction assessment form. There are steps in conducting research as follows the samples were 

tested before learning by using the achievement test.  The sample group was taught by using a 

Mechanical Wave learning activity package and Take the post- test test using the same test set as the 

pre-learning achievement test. After that, assess the satisfaction with learning by using a learning activity 

package.  Analyze the result of pretest and posttest after using the learning activity package by finding 

the average standard deviation, t- test dependent.  The findings can be summarized as follows ( 1)  the 

learning activity package about mechanical waves is effective according to the criteria 80/ 80.  ( 2)  The 

learning achievement of students after using the learning activity package was higher than before using 

it with statistical significance at the level of .05. And the satisfaction of learning activities is at the highest 

level (4.50).Therefore, mechanical wave learning activity set is applied to Physics to improve achievement 

study. 

Keywords: learning activity set, learning achievement, Satisfaction 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบทส าคัญอย่างมากทั้งต่อปัจจุบันและอนาคต เพราะมนุษย์ใช้วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านอาชีพเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยในการอ านวยความสะดวกสบายก็ล้วนเป็นผลมาจาก

ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทาง

กลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยส าคัญในการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้ง(กรมวิชาการ 

2544:1) 

จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอนรายวิชาฟิสิกส์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

พบว่าเรื่องคลื่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหากับผู้เรียน  พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์อยู่ระดับต่ ากว่า

ระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดค่าไว้ โดยผู้เรียนส่วนมากไม่เข้าใจในธรรมชาติของคลื่นกล 
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รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของคลื่น เมื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ใช้

เวลาในการแก้โจทย์ปัญหานาน ไม่เข้าใจในสิ่งที่โจทย์ถามหรือวิเคราะห์ขั้นตอนการแสดงวิธีคิดหาค าตอบได้ ซึ่งอาจจะเป็น

ผลมาจากบทเรียนมีเนื้อหาเยอะและมีความยาก เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้มีอย่างจ ากัด ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา

หลังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ลงมือปฏิบัติในตัวกิจกรรมและฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหามากพอ โดยผู้เรียนมักจะใช้การ

ท่องจ าเนื้อหามากกว่าการฝึกท าโจทย์ปัญหาไม่มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจหลักการของเรื่องที่เรียนและทักษะในการวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาไม่เพียงพอส าหรับการทดสอบในแต่ละครั้ง 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน  

จากการศึกษารูปแบบการสอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน (สุคนธ์ สินธพานนท์,2551) เป็นนวัตกรรมที่

ครูใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่างๆ ในชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ชุด

การเรียนการสอนเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ 

ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาและน ามาปรับใช้กับรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล กับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล โดยใช้โดยใช้ ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็น

แบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้
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รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์

การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสาระการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามล าดับขั้นตอน 3 ข้ันตอน 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(230 คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์
(40 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E2) E1/E2 
รายบุคคล 3 182.00 79.13 33.00 82.50 79.13/82.50 
กลุ่มย่อย 9 189.17 82.17 32.67 81.67 82.17/81.67 
ภาคสนาม 30 190.63 82.88 32.10 80.25 82.88/80.25 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล 

ตามล าดับขั้นตอนของการการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ท้ัง 3 ข้ันตอน พบว่า 

การหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.13/82.50 ข้ันที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82.17/81.67 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/80.25 นั่นคือ ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล 

นักเรียน n x ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 8.40 2.238 
23.030* .000 

หลังเรียน 30 24.30 3.207 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 

เรื่อง คลื่นกล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการจดัการเรียนรู ้ X  SD  ระดับ อันดับ 

1.  ด้านสาระการเรียนรู ้ 4.38 .63 มาก 4 

2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.53 .37 มากท่ีสุด 2 

3.  ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู ้ 4.67 .23 มากที่สุด 1 

4.  ด้านการวัดและประเมินผล 4.43 .58 มาก 3 

รวม 4.50 .45 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยรวม มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่านักเรียนมีความพึ่งพอใจในด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ เรียงล าดับจากมากไปมากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล สูงกว่าก่อนชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ หลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น
กล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  โดยได้ E1/E2 
เท่ากับ 82.88/80.25 สอดคล้องกับเกณฑ์การหาค่าประสิทธิภาพของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) 

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล พบว่า ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรีชา ฤทธิ์เดช  (2554) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์แบบสาระบันเทิงหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล นอกจากจะเป็น
การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี แล้วยังเป็นแรงจูงใจและเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนเรียนรู้ด้วย ความตั้งใจ ต้องการที่จะเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งน าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีในวิชาฟิสิกส์ซึ่งสอดคล้องกลับสายฝน พูลผล(2554) ในการใช้ชุดทองลองเรื่องคลื่นเสียง เป็นรูปแบบการ
สอนที่มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสรูปแบบงานจริงที่เป็นรูปธรรม โดยการถ่ายทอดด้วย
สื่อท่ีเป็นนวัตกรรม เป็นการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติช่วยสร้างความชัดเจนในการสร้างความเข้าใจอันง่ายขึ้น
ในบทเรียน  นอกจากนี้แล้วยังเป็นแนวทางหนึ่งที่มีคุณภาพในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในปัจจุบันอีกด้วย 
ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการท าวิจัยครั้งนี้  จึงช่วยสร้างภาพในการน าเสนอแนวคิดทาง ด้าน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 
2550) ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการจินตนาการ เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์   สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ ท าให้นักเรียนมีอิสระในการคิด เกิดภาพแห่งองค์ความรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสรุปความคิด
รวบยอดด้วยตนเองได้อีกด้วย 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา  โดยรวมและรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสาระการเรียนรู้ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ท าให้  การเรียนรู้มีความหลากหลาย และเนื้อหามีล าดับ
ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วต่อการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่น่า
เบื่อ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในด้านต่างๆ  เมื่อจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วัชรี อาภรณ์พงษ์ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่โดยรูปแบบการ
สร้างสรรค์ความรู้ และพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา 

FORECASTING MODEL FOR THE NUMBER OF UNEMPLOYED PERSON  

IN SONGKHLA PROVINCE. 

ดวงหฤทัย พรหมเรือง1, วีระยุทธ หนูแหลม1, ธีระพงค์ คงเกื้อ2* 

Duangharuthai Promrueang1, Weerayut Nooleam1, Teerapong Kongkue2* 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของจ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา 
และตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ที่สร้างจากวิธีทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2549 ถึง
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 จ านวน 144 ค่า ส าหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีทางสถิติ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบ
แบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก และวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ ข้อมูลตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 จ านวน 12 ค่า ส าหรับการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบ
พยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ที่ต่ าที่สุด ผลการวิจัยพบว่า วิธีการปรับให้เรียบแบบ
เอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองครั้งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองครั้ง , วิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก , วิธี
บอกซ-์เจนกินส์, ตัวแบบการพยากรณ์ 

Abstract 
The objective of this research was to created the suitable forecasting models for the number of 

unemployed person in Songkhla province and were used determining the accuracy of forecasting models. 
Data from January, 2006 to December, 2017 consist of 144 constants were used to create the forecasting 
model by three types of methods which are double exponential smoothing, Winter’s smoothing method 
and Box- jenkins method.  Data from January to December, 2018 consist of 12 constants were used for 
determining the accuracy of forecasting models with mean absolute percentage error ( MAPE) . The 
research found that, double exponential smoothing forecasting was the most suitable. 

Keywords: Double exponential smoothing, Winter’s smoothing method, Box-jenkins method, forecasting 
Models 
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บทน า  
ในปัจจุบันปัญหาการว่างงานในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาทางการ

เมืองภายในประเทศท่ีเกิดขึ้น เป็นการเพิ่มอัตราการว่างงานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึง
ด้านแรงงาน รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายใน และนอกประเทศ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การส่งออก 
ในหลายประเทศที่มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็เกิดปัญหาตามมาติด ๆ  บรรดาบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ท่ีเปิดเป็น
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กหลาย ๆ แห่งต่างก็ได้รับผลกระทบ ต่างก็ทยอยปิดตัวลง ท าให้อัตราการว่างงานยิ่ง
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้คนที่ถูกให้ออกจากงาน หรือไม่มีงานท า โรงงานปิดตัว ไม่มีค่าจ้าง ลดชั่วโมงการท างาน ลดปริมาณการ
ผลิต ลดวันเวลาท างาน จึงมีผลกระทบตามมาในหลาย ๆ ด้าน 

และประเทศไทยยังมีจ านวนผู้ว่างงานถึง 3 แสนคน โดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละภูมภิาค ได้ดังนี ้
- ภาคกลาง   12.5  หมื่นคน 
- ภาคใต้    8.04  หมื่นคน 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5.17  หมื่นคน 
- ภาคเหนือ  4.29  หมื่นคน ตามล าดับ 

จากท้ัง 4 ภูมิภาค จะได้เห็นได้ว่า ภาคใต้มีจ านวนผู้ว่างงานเป็นอันดบั 2 ของประเทศ [6] 

 เมื่อพิจารณาในระยะเวลาที่ผ่านมาภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีภาวะเศรษฐกิจดีเป็นอันดับที่ 1 
จ านวนโรงงานเปิดกิจการมากท่ีสุด ท าให้มีการจ้างงานมาก แต่ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมมี
การหดตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ลดลง ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว จึงท าให้จังหวัดสงขลามีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยลดลงเช่นกัน ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อย ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหด
ตัวตามการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นส าคัญ จึงท าให้จังหวัดสงขลามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[1] 

ดังนั้น จากการที่ได้ทราบผลกระทบหลาย ๆ ด้านแล้ว ท าให้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะพยากรณ์จ านวนผู้ ว่างงาน
ของจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร ตลาดแรงงาน ก าลังคน การมีงานและความ
เป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดสงขลา จึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การสร้างตัวแบบการพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลาเป็นการหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อพยากรณ์

จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์การพยากรณ์คือ จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2549 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 ที่ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลาเป็นข้อมูล
รายเดือน [5] โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด ดังนี ้

ชุดที ่ 1 จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2549 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 
จ านวน 144 ค่า ส าหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์ทางสถติิ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบแบบ
เอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอรแ์บบบวก และวิธีบอกซ์-เจนกินส ์

ชุดที่ 2 จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 
จ านวน 12 ค่า ส าหรับทดสอบตัวแบบพยากรณ์ 
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1. การสร้างตัวแบบการพยากรณ์แบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองคร้ัง  
เกิดขึ้นจากแนวความคิดเดียวกับการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเเนนเชียลอย่างง่าย แต่เนื่องจากอนุกรมเวลามี

ลักษณะแนวโน้มเป็นเส้นตรง จึงใช้การเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ าอีกครั้งเพื่อปรับให้อนุกรมเวลามีลักษณะเรียบขึ้น  [2] ซึ่งมีสมการ
การพยากรณ์ดังนี้  

    1
ˆ
tY a bm    เมื่อ  1m      (1) 

หาค่า ,a b  จาก 

1

1

(1 )

(1 )

2

( )
1

t t t

t t t

t t

t t

A Y A

A A A

a A A

b A A

  

เมื่อ 1
ˆ
tY     แทนคา่การพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลา  1t   

 a         แทนค่าคงที ่

 b         แทนค่าแนวโน้ม 

 tY        แทนข้อมูลจริง ณ เวลา t   

 tA        แทนค่าปรับเรียบเอ็กซ์โปเเนนเชียลครั้งที่ 1  ณ เวลา t   

 tA        แทนค่าปรับเรียบเอ็กซ์โปเเนนเชียลครั้งที่ 2  ณ เวลา t   

          แทนตัวแบบพารามิเตอร์ 

           m        แทนจ านวนเดือนที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า 

2. การสร้างตัวแบบการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก 

การปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกจัดเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าอนุกรมเวลาจากอดีตมา
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อก าหนดตัวแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ค่าในอนาคต วิธีการนี้มีความเหมาะสมกับอนุกรม
เวลาที่มีแนวโน้มเชิงเส้นและมีความผันแปรตามฤดูกาล การปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกควรใช้กับการ
พยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลคงที่ กล่าวคือ ความผันแปรตามฤดูกาลมีค่าไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงตาม
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป [4] ซึ่งมีสมการการพยากรณ์ดังนี้ 

ˆ ˆ( )t k t t t k PY E kT S           (2) 
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หาค่า ,t tE T  และ ˆtS   จาก 

2

1 1

1 1

(1 )( )

( ) (1 )( )
t t t t

t t P t t

Y

E Y E T

Y S E T

    
2

3, 4,..., 2

2

t

t P

t P

  

2 1

1 1( ) (1 )t
t t t

Y Y
T

E E T
  2

2

t

t
   

ˆ
ˆ( ) (1 )S

t t
t

t t t P

Y E
S

Y E
  2, 3,..., 2

2

t P

t P
 

เมื่อ tY          แทนข้อมูลจริง ณ เวลา t   

     ˆt kY     แทนค่าการพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลา t k   

      t          แทนช่วงเวลาซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n   โดยที่ n   แทน จ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

              แทนค่าพารามิเตอร์ปรับให้เรียบของค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ 1 

               แทนค่าพารามิเตอร์ปรับให้เรียบของแนวโน้ม ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ 1 

               แทนค่าพารามิเตอร์ปรับให้เรียบของฤดูกาล ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 และ 1 

    P           แทนจ านวนฤดูกาล 

    ,Tt tE  และ ˆtS   คือ ค่าประมาณ ณ เวลา t  ของพารามิเตอร์ 

    k            แทนจ านวนเดือนที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า  

 3. การสร้างตัวแบบการพยากรณ์โดยวิธีบอกซ-์เจนกินส์ 

 วิธีบอกซ์-เจนกินส์ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง เนื่องจากได้ก าหนดตัวแบบโดยการตรวจสอบ
คุณสมบัติของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation function:ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน 
(patial autocorrelation function:PACF) ซึ่งพิจารณาภายใต้อนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มี
ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่ ตัวแบบทั่วไปของวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ คือ seasonal autoregressive integrated 

moving average : ( , , )( , , )sSARIMA p d q P D Q  [3]  แสดงดังสมการ 
     

 

( ) ( )(1 B) (1 ) ( ) ( )s d s D s
p P t q Q tB B B Y B B   (3) 
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เมื่อ tY       แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t   

 t       แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อน 

       แทนค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่คงที่ 

( )p B      แทนตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p  ( non-seasonal  

     autoregressive operator of order : ( )p AR p )   

( )sP B    แทนตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาลที่ P  ( seasonal autoregressive  

    operator of order : ( )P SAR P )   

 ( )q B       แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่  q ( non-seasonal moving  

    average operator of order : ( )q MAq )  

( )sQ B    แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ Q  ( seasonal moving 

     average operator of order  : ( )Q SMAQ )  

t              แทนช่วงเวลาซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1   ถึง n  โดยที่ n  แทน จ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1    

s       แทนจ านวนฤดูกาล 

d  และD    แทนล าดับท่ีของการหาผลต่างฤดูกาลตามล าดับ 

B             แทนตัวด าเนินการถอยหลัง (backward operator) โดยที่ s t t sB Y Y และ  

               
s
t t sB   

โดยที ่     ( ) ( )sp PB B   

 ( )p B    2
1 21 ... p

pB B B    

 ( )sP B   2
1 21 ...s s Ps

PB B B   

  ( )q B    2
1 21 ... q

qB B B   
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  ( )sQ B   2
1 21 ...s s Qs

QB B B   

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาของจ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา  ตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี พ.ศ.2549  ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560  จ านวน 144 ค่า ดังรูปท่ี 1 พบว่า อนุกรมเวลาชุดนี้มีส่วนประกอบ
ของแนวโน้มและความแปรผันตามฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมีการเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันของข้อมูลในทุก ๆ 12 ค่า แสดงว่ามี
จ านวนฤดูกาล เท่ากับ 12 (S = 12) 

 

รูปที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาจ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา  

ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2549 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560  

1. ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองคร้ัง 

 จากข้อมูลอนุกรมเวลาพบว่า มีแนวโน้ม จึงท าการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปแนน
เชียลซ้ าสองครั้ง เมื่อก าหนด 0.3  ดังนั้นจะได้ตัวแบบการพยากรณ์คือ 

       1
ˆ 20,470.02 510.10tY m      (4) 

2. ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก 

จากข้อมูลอนุกรมเวลาพบว่า อนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มเชิงเส้นและมีความผันแปรตามฤดูกาลการปรับคงที่ เวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงท าการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก 0.9999 , 

0.0010  และ 0.0002  
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ดังนั้นจะได้ตัวแบบการพยากรณ์คือ 

       ( 1 7,543.14  1 ,199.ˆ ˆ15 )t k t k PkY S              (5) 

 3. ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส ์

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าสหสมัพันธ์ในตัวเองและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนของอนุกรมเวลา 

จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าสหสมัพันธ์ในตัวเองและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนของอนุกรมเวลา  

จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา เมื่อแปลงข้อมูลการหาผลต่างและผลตา่งฤดูกาลล าดับที่ 1 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
930 

 
 

 

ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ ,d,(p )(Pq ,D,Q)sSARIMA   

ค่าประมาณ 
พารามิเตอร์ 

,d,(p )(Pq ,D,Q)sSARIMA  

121,2(1, )( ,1,10 )

SARIMA
 

12,1,2(1 )(0,1,2)

SARIMA
 

12,1,2(1 )(1,1,1)

SARIMA
 

ค่าคงท่ี 

  

ค่าประมาณ 
p-value 

107.028 
0.617 

162.100 
0.336 

158.877 
0.413 

AR(1) 

1   
ค่าประมาณ 
p-value 

-0.674 
<0.001 

-0.682 
<0.001 

-0.675 
<0.001 

MA(1) 

1  
MA(2)  

2  

ค่าประมาณ 
p-value 

ค่าประมาณ 
p-value 

-1.001 
<0.001 
-0.642 
<0.001 

-1.001 
<0.001 
-0.653 
<0.001 

-0.999 
<0.001 
-0.648 
<0.001 

SAR(1) 

1   
ค่าประมาณ 
p-value 

- 
- 

- 
- 

0.113 
0.360 

SMA(1) 

1   
SMA(2) 

2  

ค่าประมาณ 
p-value 

ค่าประมาณ 
p-value 

0.974 
0.299 

- 
- 

1.229 
0.349 
-0.247 
0.365 

0.992 
0.788 

- 
- 

BIC 16.679 16.707 16.714 
Ljung-Box Q 

p-value 
21.408 
0.092 

20.957 
0.074 

20.334 
0.087 

 จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาชุดที่ 1 พบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเชิงเส้น และมีความผันแปรตามฤดูกาลมีลักษณะการเคลื่อนไหวซ้ า ๆ กันของทุก ๆ 12 เดือน จาก
กราฟแสดงค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน ดังรูปที่ 2 พบว่า อนุกรมเวลายังไม่คงท่ี ดังนั้นผู้วิจัย
จึงแปลงข้อมูลโดยการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาลล าดับที่ 1 ( 1, 1, 12)d D s เพื่อให้อนุกรมเวลามีความ
แปรปรวนคงที่และค่าเฉลี่ยคงที่ก่อนน าไปใช้ในการก าหนดตัวแบบที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของ
จังหวัดสงขลาต่อไป จะได้กราฟแสดงค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วนของอนุกรมเวลาที่แปลง
ข้อมูลแล้ว แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งพบว่าอนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ จึงก าหนดตัวแบบการพยากรณ์ที่เป็นไปได้พร้อมกับ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์  ดั ง ต า ร า ง ที่  1 โ ด ย ตั ว แ บ บ พ ย า ก ร ณ์ ที่ มี ค่ า  BIC ต่ า ที่ สุ ด  คื อ  ตั ว แ บ บ 

12,1,2(1 )(0,1,1)SARIMA  ซึ่งมีความเหมาะสม สามารถเขียนตัวแบบการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
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12 2 12
1 1 2 1(1 )(1 )(1 ) (1 )(1 )t tB B B Y B B B              

       12 13 13 2 14
1 1 1 1(1 ) tB B B B B B B Y             

                                    12 13 2 14
1 1 1 1 2 2 1(1 ) tB B B B B                

        12 1 13 1 1 1 13 1 2 1 14t t t t t t t tY Y Y Y Y Y Y Y                  

   1 12 1 1 1 1 13 2 2 2 1 14t t t t t t                         

        12 1 1 1 13 1 2 1 14(1 ) (1 )t t t t t tY Y Y Y Y Y                

   1 12 1 1 1 1 13 2 2 2 1 14t t t t t t                         

        1 12 1 1 1 13 2 2 1 14 12( ) ( )t t t t t t t tY Y                      

          1 1 1 13 1 2 14(1 ) (1 ) ( )t t t tY Y Y Y             

เมื่อแทนค่าพารามเิตอร์ จากตารางที่ 1 จะได้    

12 1 13 2 14 12107.028 0.974 1.001( 0.974 ) ( 0.974ˆ .642 )0t t t t t ttY Y    

          1 13 2 140.326 0.326 0.674( )t t t t tY Y Y Y                                   (6)        

จากสมการตัวแบบการพยากรณ์ ทั้ง 3 วิธี จะไดผ้ลดังต่อไปนี ้

  4. ผลการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ 

 จากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสองครั้งเป็นวิธีที่มีความ
แม่นย าในการพยากรณ์มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าพยากรณ์ที่มีความแตกต่างจากข้อมูลจริงน้อยที่สุดหรือเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE = 24.35) ซึ่งมีค่าต่ าทีสุ่ด ดังตารางที่ 2 
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     ตารางที่ 2 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของจ านวนผู้ว่างงานจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 
       ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 และค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) 

ช่วงเวลา  พ.ศ.
2561 

จ านวนผู้ว่างงาน 
จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลาจากการพยากรณ ์

เอกซ์โปแนนเชียล 
ซ้ าสองคร้ัง 

วินเทอร์แบบบวก บอกซ-์เจนกินส ์

  มกราคม     
  กุมภาพันธ์   
  มีนาคม       
  เมษายน      
  พฤษภาคม   
  มิถุนายน     
  กรกฎาคม    
  สิงหาคม      
  กันยายน      
  ตุลาคม          
  พฤศจิกายน  
  ธันวาคม      

17,544 
28,106 
21,814 
20,498 
22,972 
23,532 
19,883 
10,033 
10,919 
14,639 
19,217 
19,097 

19,960 
21,583 
20,419 
20,781 
20,333 
20,338 
20,111 
20,023 
19,872 
19,767 
19,648 
19,547 

18,745  
 23,441  
 19,941  
 24,638  
 21,136  
 25,830  
 22,327  
 27,022  
 23,517  
 28,211  
 24,703  
 29,397 

16,576  
 16,162  
 16,792  
 17,330  
 18,926  
 16,502  
 16,843  
 15,465  
 15,576  
 14,881  
 12,978  
 14,754 

 MAPE 24.35 45.18 25.24 

5. ผลการพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานในจังหวัดสงขลา 
 จากการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ ซึ่งพบว่า วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียลซ้ าสอง
ครั้งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ครั้งนี้มากที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีดังกล่าวในการพยากรณ์ผู้ว่างงานของ
จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าพยากรณ์ของจ านวนผู้ว่างงานจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562  
          ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563  

 ช่วงเวลา พ.ศ.2562     ค่าพยากรณ์ ช่วงเวลา พ.ศ.2563   ค่าพยากรณ์ 

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

19,445 

19,353 

19,265 

19,182 

19,104 

19,031 

มกราคม 

กุมภาพันธ์ 

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

18,624 

18,579 

18,536 

18,496 

18,458 

18,423 
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กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

18,962 

18,897 

18,836 

18,778 

18,724 

18,672 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

18,389 

18,357 

18,328 

18,300 

18,273 

18,248 

กิตติกรรมประกาศ   

 ขอขอบคุณข้อมูลจ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลาจากส านักงานสถิติจังหวัดสงขลาที่เผยแพร่ข้อมูลส าหรับการ
ท าวิจัยครั้งนี ้
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การพัฒนาชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

Development of DC Glow Discharge Plasma Educational Tools for Undergraduate 

อาณัฐ พริกเล็ก1*และธวัฒนช์ัย เทพนวล2  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้า

กระแสตรงอย่างง่ายส าหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
เบรกดาวน์ สมบัติทางไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม และผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อพลาสมา ใช้อากาศเป็นแก๊สท างานที่ความ
ดัน 0.01-1 บาร์ และอัตราการไหล 0.1-3 ลิตรต่อนาที ส่วนของตัวท าปฏิกิริยาประกอบด้วยห้องสุญญากาศออกแบบ โดย
ใช้หลอดแก้วไพเร็กทรงกระบอกยาว 400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.7 มิลลิเมตร ขณะที่ภายในท่อแก้วไพ
เร็กบรรจุด้วยขั้วไฟฟ้าอะลูมิเนียมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่า  ค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ เป็นฟังก์ชันของความดันและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับกฏของ Paschen  สมบัติ
ทางไฟฟ้าเนื่องจากการสูญเสียความต้านทานเป็นไปตามกฎของโอห์ม และสนามแม่เหล็กมีผลต่อการดิสชาร์จเรืองแสง ใน
ทุกช่วงอ้ตราการไหลของอากาศและความเข้มของสนามแม่เหล็ก 
ค าส าคัญ: ดิสชาร์จเรืองแสง, กฏของ Paschen, กฎของโอห์ม  

Abstract  
 The objective of this experimental research was to design and construct a simple dc glow discharge 

plasma for teaching and learning practice course undergraduate.  Study the breakdown voltage potential 

electrical properties according to Ohm's law and the effect of the magnetic field on plasma.  Air as a working 

gas in the pressure range of 0.01-1 bar and the flow rate ranges from 0.1-3 liters per minute were used. Reactor 

part, consists of  vacuum chamber was designed by using a pyrex cylindrical glass tubes, 400 millimeters in length, 19.7 millimeters in outer 

diameter, while a pyrex tube contained with the electrode making by aluminium material with 14 millimeters in diameter and, 5 millimeters 

in thickness.  The results showed that the value of breakdown electric potential Is a function of pressure and 

distance between the electrodes.  Its were complies with Paschen's rules.  Electrical properties for the loss of 

resistance were in accordance with Ohm's law.  And the magnetic field affects the glow discharge in every air 

flow rate and magnetic intensity.  

Keywords: Glow discharge, Paschen’s law, Ohm’s law 
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บทน า  
“ดิสชาร์ทเรืองแสง” ถูกตั้งช่ือจากการเรืองแสงของพลาสมาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานและความหนาแน่นของ

อิเล็กตรอนที่มากจนก่อให้เกิดแสงที่มองเห็น ส าหรับการดิสชาร์ทเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงมีประวัติที่ส าคัญทั้ง

การศึกษาสมบัติของตัวกลางที่เป็นพลาสม่าและการประยุกต์ใช้งาน การศึกษาดิสชาร์ทเรืองแสงด้วยการใช้ท่อแก้ว

ทรงกระบอกยาวซึ่งมีขั้วไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบริเวณปลายของท่อ ตัวอย่างเช่น Stephanie A. Wissel et al. (2013)  

ได้ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองใน 3 รูปแบบ เพื่อศึกษาพารามิเตอร์และคุณลักษณะของพลาสมา, Abdul Qader 

Dawood Faisal และ Mohammed Odda Dawood (2014) ได้ออกแบบและสร้างพลาสมาดิสชาร์เรืองแสงด้วยไฟฟ้า

กระแสด้วยแก๊สอาร์กอน เพื่อศึกษากฏของ Paschen ความต่างศักย์เบรกดาวน์  และ M.F. Bekkara et al.  (2017)  ได้

ท าการศึกษาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบเครื่องก าเนิดพลาสมาดิสชาร์เรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงความ

ดันนต่ า เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะของการเปล่งแสง การดิสชาร์ทเรืองแสงได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีการ

น ามาสร้างหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดนีออน   ทีวีพลาสมาจอแบนขนาดใหญ่ ตลอดจนงานในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์  

เทคโนโลยีทางด้านวัสดุ  และพลาสมาในงานโพลิเมอร์ เป็นต้น (SS Low.  2010: 1-24)  

การดิสชาร์ทเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงเป็นรูปแบบหนึ่งของพลาสมา  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ร่วมกันของ

กลศาสตร์ควันตัม และแม่เหล็กไฟฟ้าแม้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่น่าค้นหาสามารถด าเนินการได้ด้วยอุปกรณ์พลาสมาง่ายๆ 

ราคาไม่แพง ตัวอย่างปรากฏการณ์ทางกลศาสตร์ควันตัม ซึ่งสามารถศึกษาได้จากหลอดสเปกตรัมดิสชาร์ท หลอดสุญญากาศ  

การศึกษาการน าไฟฟ้าของแก๊สที่แตกตัวไอออน  โดยสามารถสังเกตได้จาก สเปกโตรมิเตอร์ หรือการจัดการด้วยแม่เหล็ก 

เป็นต้น การศึกษาคุณลักษณะของพลาสมาแบบดิสชาร์ทเรืองแสง โดยอาศัยการศึกษาลักษณะของหลอดดิสชาร์ทเรืองแสง

ตามหัวข้อ electric breakdown, spectroscopy magnetism และอื่นๆ สามารถใช้สอนแนวคิดทางฟิสิกส์ ซึ่งอยู่ใน

หลักสูตรมาตรฐานระดับปริญญาตรี นอกจากน้ียังใช้ในการสาธิตแนวคิดเฉพาะ และเป็นอุปกรณ์วิจัยในปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้น

สูงได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างวิธีการแก้ปัญหา เป็นการทดลองที่ช่วยเสริมเนื้อหาบรรยายให้แก่

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (Wisse et al.  2013: 663-669) 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

อย่างง่าย ส าหรับเป็นชุดทดลองในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ สมบัติทางไฟฟ้าตามกฎ

ของโอห์ม และผลของสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 
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วิธีด าเนินการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผังวีธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 แผนผังวีธีด าเนินการวิจัย 

ออกแบบ สร้าง และตดิตั้งชุดทดลอง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

-  ช่วงความดันของระบบอยู่ระหวา่ง 0 - 1,000 มิลลิบาร์  

-  ความเข้มสนามแม่เหล็กไม่เกิน 250 มิลลิเทสลา 

-  แก๊สท างานเป็นอากาศ 

ทดสอบระบบของชุดทดลอง 

ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน 

วิเคราะหผ์ล 

ค่าความต่างศักยไ์ฟฟ้า

เบรกดาวน ์
ผลของสนามแม่เหล็ก 

ที่มีต่อพลาสมา 

สมบัติทางไฟฟ้า 

ตามกฎของโอห์ม 
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รูปที ่2 แผนภาพไดอะแกรมการออกแบบชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ชุดพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าท า
จากอะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร โลหะเช่ือมต่อขั้ว ไฟฟ้าเป็นทองแดงหุ้มด้วยท่อ
แก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มิลลิเมตร บรรจุในหลอดแก้วไพเร็กซึ่งใช้เป็นห้องสุญญากาศยาว 400 มิลลิเมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.7 มิลลิเมตร แสดงดังรูปที่ 3 เช่ือมต่อด้วยมาตรวัดความดันขนาด 1,000 มิลลิบาร์ 
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 5 กิโลโวลต์ 2 มิลลิแอมแปร์ ตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มาตรวัด
อัตราการไหล ปั๊มลมขนาด 3 แรงม้า 50 ลิตร แสดงดังรูปที่ 2 โดยท าการศึกษาดังนี้   
 1. ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความดันและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า  ก าหนด

ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ 0.5-3.5 เซนติเมตร ปรับอัตราการไหลของอากาศคงที่ที่ 3 ลิตรต่อนาที ปั๊มอากาศจนได้ความ

ดันอากาศเริ่มต้นที่ 30 มิลลิบาร์ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขั้วไฟฟ้าจนกระทั้งเกิดการดิสชาร์จ บันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 

ทุกๆ การเพิ่มค่าความดันอากาศและระยะห่างระหว่างข้ัวไฟฟ้าจนไม่ปรากฏการดิสชาร์จ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์

เป็นไปตามกฎของ Paschen  สมการดังนี้  (Merrium-Webster. 2017; Wikipedia. 2018) 

           
   

b 1
se

Bpd
V

ln Apd ln ln 1 


    

                                         1) 

 โดย   A, B = คา่คงท่ีขึ้นกับชนิดของแก๊ส (มิลลิบาร์-เซ็นติเมตร)-1 

            p = ความดันแกส๊ (มิลลิบาร์)  

            d = ระยะห่างระหวา่งขั้ว (เซนติเมตร) 

                          se = สัมประสิทธ์ิการแตกตัวเป็นไอออนทุติยภมูิ (โวลต์/มลิลิบาร์-เซ็นติเมตร) 

Pressure 

gauge 

Vacuum pump 

100 

ohm 

00 A 

Tesla 

meter 

0-5 kV, 0-2 mA 

00 A 

Flow 

meter 
Air 

pump 

DM

M 

00 A 

0-18 V, 0-5 A 

C A 
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อาศัยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิอันดับที่หนึ่งของ Townsend คือ 

           


 
Bp

EApe         2) 

 โดย       = สมัประสิทธ์ิอันดับที่หนึง่ของ Townsend (เซนติเมตร –1)  

E = สนามไฟฟ้า (โวลต์/เซ็นติเมตร) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการแตกตัวเป็นไอออนทุติยภูมิ คือ (Siah; & Wen Ivan.  2010: 1-6) 

             de 1 1         3)
 

 2. สมบัติทางไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม ท าการศึกษาการสูญเสียความต้านทาน ของพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรง ดังสมการ   

   I V / R                                          4)     

 โดย       I = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 

            V = ความต่างศักยไ์ฟฟ้า (โวลต์) 

            R = ความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)     

ก าหนดความดันอากาศคงที่ที่ 30 มิลลิบาร์ อัตราการไหลของอากาศคงที่ที่ 3 ลิตรต่อนาที  ปรับระยะห่าง

ระหว่างขั้วไฟฟ้า บันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานที่ทราบค่า 

ค านวณค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรของระบบซึ่งเป็นวงจรอนุกรม และค่าความต้านทานของระบบ  ทุกๆ การเพิ่มระยะห่าง

ระหว่างขั้วไฟฟ้าจนไม่ปรากฏการดิสชาร์จ 

3. ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อพลาสมา ก าหนดความดันอากาศคงที่ที่ 30 มิลลิบาร์ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ 

10 เซนติเมตร ปรับอัตราการไหลของอากาศที่ระดับ 0.2-1.0 ลิตรต่อนาที และให้ความเข้มสนามแม่เหล็กแตกต่างกัน 3 

ระดับได้แก่ 38, 80 , 122 มิลลิเทสลา บันทึกภาพของหลอดดิสชาร์จ เพื่อเปรียบเทียบผลในแต่ละเง่ือนไขการทดลอง  

ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ ก าหนดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ 

0.5 เซนติเมตร อัตราการไหลคงที่ที่ 0.2 ลิตรต่อนาที ท าการเพิ่มระดับความดันอากาศจาก 40-420 มิลลิบาร์ บันทึกค่า

ความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ ค านวณค่ากระแสไฟฟ้าทั้งกรณีไม่มีสนามแม่เหล็ก และให้ความเข้มสนามแม่เหล็กที่ 26 

มิลลิเทสลา   
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ห้องสุญญากาศท่ีได้ท าการออกแบบ ส าหรับใช้ในการทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ ชุดการศึกษาพลาสมาดสิชาร์จเรืองแสงดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง 

 
การทดลองเพื่อศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์  สมบัติทางไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม และผลของ

สนามแม่เหล็กท่ีมีต่อพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นพบว่า 

1. การศึกษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์  ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความดันและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ตาม

กฎของ Paschen จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ แปรผันตรงกับค่าความดันและระยะห่าง

ระหว่างขั้วไฟฟ้า เมื่อผลคูณของความดันและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้แก๊สท างานต้องใช้พลังงานใน

กระบวนการไอออนไนเซชันสูงขึ้น เป็นผลให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์สูงข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ตัวน าทองแดง             ขั้วโลหะอลูมิเนยีม       หลอดแก้วไพเร็ก 

ดิจิตอลมัลติมิเตอร ์

เกจวัดความดัน 

ปั๊มลม 

ห้องสุญญากาศ 

ขดลวด 

ปั๊มสุญญากาศ 

มิเตอร์วดัอัตราการไหล 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 
กระแสตรง 

ชุดเทสลามิเตอร ์
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความตา่งศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ กับค่าความดัน 

และระยะหา่งระหว่างขั้วไฟฟ้า 

2. การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรงตามกฎของโอห์ม จากรูปที่ 6 

ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานกับค่ากระแสไฟฟ้า พบว่าค่าความต้านทานมีค่าสูงในช่วงเริ่มต้น

ของการทดลองที่มีกระแสต่ า เมื่ออะตอมของแก๊สท างานเกิดการแตกตัวเป็นไอออนเพิ่มขึ้น การน าไฟฟ้าในพลาสมาจึงเพิ่ม

มากขึ้น ท าให้สูญเสียความต้านทาน ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรข้างต้นเป็นไปตามสมการ  

y = 21842.71e-x/0.42578-278.94945  สอดคล้องกับผลการทดลองของ Stephanie A. Wissel et al (2013)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความตา้นทานไฟฟ้า กับค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับพลาสมา (อากาศ) 

 ที่ความดัน 30 มิลลิบาร ์
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3. การศึกษาผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง จากรูปที่ 7 ซึ่งเป็นภาพ

แสดงพลาสมาที่เกิดขึ้นจากการทดลองที่อัตราการไหลของอากาศที่แตกต่างกัน 5 ระดับ และความเข้มสนามแม่เหล็กที่

แตกต่างกัน 3 ระดับ แสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อลักษณะของพลาสมาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มความเข้มของ

สนามแม่เหล็กแต่อัตราการไหลของอากาศลดลง โดยการเรืองแสงของแก๊สท างานภายในห้องสุญญากาศมีการเพิ่มขึ้นเป็น

แนวยาวจากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด และมีความหนาแน่นบริเวณขั้วแอโนดสูงจนมีลักษณะของเปลวสีขาวทอดยาวมาก

ขึ้น อันเนื่องมาจากการให้สนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุจะเกิดแรงกระท าจาก

สนามแม่เหล็กทันที ซึ่งเรียกว่า แรงลอเรนซ์ 
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รูปที่ 7 ภาพแสดงพลาสมาที่อัตราการไหลของอากาศที่แตกต่างกัน 5 ระดับ 
และความเข้มสนามแมเ่หล็กที่แตกต่างกัน 3 ระดับ  
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 ความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้ากับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ ทั้งกรณีที่ไม่มีสนามแม่เหล็กและมี

สนามแม่เหล็กแสดงดังรูปที่ 8 และ รูปที่ 9 กราฟที่ได้มีความใกล้เคียงกัน แต่พบว่าข้อมูลที่ ได้จากการทดลองในระดับค่า

ความต่างศักย์เบรกดาวน์ที่สูงขึ้น พบว่าข้อมูลในกรณีมีสนามแม่เหล็กมีความสม่ าเสมอมากขึ้น โดยค่ากระแสไฟฟ้ามีค่า

เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ ท่ีใช้ในการดิสชาร์จนั้นมีค่าลดลง  แสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กส่งผล

ให้การแตกตัวเป็นไอออนของแก๊สท างานดีขึ้นกว่ากรณีที่ไม่มีสนามแม่เหล็ก เพราะอนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ในแนวท ามุมใด 

ๆ ที่ไม่ขนานกับทิศของสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระท าจากสนามแม่เหล็กทันที  ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรข้างต้นเป็นไป

ตามสมการ y = -0.39808x + 1.72817 และy = -0.3973x + 1.72542 ตามล าดับ   

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับคา่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน ์
 กรณีที่ไม่มีสนามแมเ่หล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับคา่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์ กรณีมสีนามแม่เหล็ก 
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สรุปผล 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการศึกษาพลาสมาดิสชาร์จเรืองแสงด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

อย่างง่าย โดยได้ชุดทดลองที่มีห้องสุญญากาศเป็นหลอดแก้ว บรรจุขั้วไฟฟ้าอะลูมิเนียม และใช้อากาศเป็นแก๊สท างาน ผล
การทดลองพบว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์เป็นฟังก์ชันของระยะห่างระหว่างขั้วและความดัน สอดคล้องตามกฎของ 
Paschen สมบัติทางไฟฟ้า พบว่าความต้านทานไฟฟ้าแปรผกผันกับกระแสไฟฟ้า เนื่องจากการสูญเสียความต้านทานตาม
กฎของโอห์ม และผลของสนามแม่เหล็กความเข้ม 26 มิลลิเทสลาที่มีต่อพลาสมาดิสชาร์ท พบว่าข้อมูลมีความสม่ าเสมอมาก
ขึ้น โดยค่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเบรกดาวน์มีค่าลดลง จากผลการออกแบบและพัฒนา
ชุดทดลองซึ่งใช้ต้นทุนต่ าและยืดหยุ่นในการทดลองให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับหลักการตามทฤษฎี จึงเหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับแก๊สท างานชนิดอื่นๆ  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน 

ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

DEVELOPING MATHEMATICS ACHIEVEMENT ON THE N-TH ROOTS OF COMPLEX NUMBERS THROUGH ACTIVE 

LEARNING EMPHASIZING HANDS-ON ACTIVITIES USING ONE UNIT CIRCLE MEDIA OF GRADE 11 STUDENTS 

ซอพียะห์  โต๊ะตียอ1*, ลิลลา อดุลยศาสน์2, วรพจน์ แซ่หลี3 

Sorfeeyah  Tohtiyor1*, Lilla Adulyasas2, Vorrapot Saelee3 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ที่เรียนด้วยการ

เรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2562  ของโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา ท้ังหมด 2 ห้องเรียน ห้องละ 28 คน ให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง อีกกลุ่ม

เป็นกลุ่มควบคุม ผู้เรียนมีระดับความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใกล้เคียงกัน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

เวลาที่ใช้ในการทดลอง 6 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน, การเรียนรู้เชิงรุก, กิจกรรมปฏิบัติ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

Abstract  
This research aimed to study on mathematics students’  achievement on the n- th roots of complex 

numbers through active learning emphasizing on hands- on activities using one unit circle media then attitude 

towards teaching and learning created by the researcher.  The representative sample is students’  of Satree Yala 

School, Secondary Educational Service Area Office 15 in the second semester of 2019  academic year.  The 

samples of this consisted Two classrooms are selected by purposive technigue, each has 28 students’. Students’ 

in class Mathayom Suksa 5/ 2 are experimental group and students’  in class Mathayom Suksa 5/ 1 are control 

group. Both groups have the same level of competence. Time duration using in the experiment are 6 hours. The 

research found that the learning achievement of students’  from both groups are different at 0.05 level of 

significant and attitude of the students’ towards learning is in the high level.  

Keywords: N-th Roots of Complex Numbers, Active Learning, Hands-on Activities, Learning Achievement, 
Satisfaction 
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บทน า  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ โดยเป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อ
การแข่งขันและยืนหยัดในเวที่โลกภายใต้ระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญ
และทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ตามมาตรา 22 ให้หลักการว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และมีจิตใต้ส านึกในการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความส าคัญส าหรับการพัฒนาความคิดและการให้เหตุผลของมนุษย์ และมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเที่ยมกับนานาชาติ การที่ประเทศใดจะสามารถพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ ประเทศนั้นต้องมีการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์แล้วเป็นอย่างดี (วิสุทธิ์ , 2558) ความรู้และทักษะของ
คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยและสนองความต้องการในสังคมโลก 
(อัมพร, 2546) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก ที่
เน้นกิจกรรมปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) เป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 21 
โดยเป็นรูปแบบที่เน้นความมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดให้
ผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับธรรมชาติการท างานของสมอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน กระตุ้น
ทักษะการคิด มากกว่าการสอนแบบบรรยาย ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงและเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องนอกห้องเรียน กิจกรรมปฏิบัติ  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้สัมผัส และเรียนรู้จากการทดลองท า
จริง ท าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ทั้งนี้การใช้กิจกรรมปฏิบัติยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่
ลึกซึ้ง มากกว่าการสอนแบบเดิม นอกจากนี้ช่วยกระตุ้นนักเรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน
มากขึ้นอีกด้วย (Santoro, 2004) 
 สื่อการเรียนรู้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและกระบวนการ ไปสู่ผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้เรียน เรียนรู้จาก
สิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)  
 รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูง ผู้เรียนส่วนใหญ่หารากที่ n ของจ านวน
เชิงซ้อนได้เฉพาะรากที่เป็นจ านวนจริงเท่านั้น และต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในหลายเรื่อง จากการสอบถามนักเรียนพบว่า 
เนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมนักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมได้ แนวทางการจัดการเรียนรู้
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ปัญหาดังกล่าวพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ และเน้นการปฏิบัติจริง จะท าให้นักเรียนเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอด
ในเรื่องที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน  
  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเรื่อง 
รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติจากชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น มีครูเป็นผู้แนะแนวทาง และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2562  ของโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา ท้ังหมด 5 ห้องเรียน จ านวน 122 คน  
 1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562  ของโรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา ท้ังหมด 2 ห้องเรียน ห้องละ 28 คน ให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
อีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม ผู้เรียนมีระดับความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใกล้เคียงกัน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยเลือกห้องเรียนที่นักศึกษาผู้วิจัยท าการสอนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2.  ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

 การเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ท่ีเรียนเรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  
         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย และความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่ง
หน่วย 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

3.1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย จ านวน 4 แผน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ  

3.2   สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ที่ใช้ในการเรียนเรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 

3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รากที่ n ของ
จ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งมี
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ค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนก  และความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย

การเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 4.1 ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบรายละเอียดของการทดลอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ

วิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design  
 4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้กลุ่มทดลองเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้น

กิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนรู้ด้วยวิธีปกติใช้เวลาในการสอน 4 ช่ัวโมง  
 4.4 เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 4.5 ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย  

  

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน 

และจากแบบสอบความความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี ้

  5.1   ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน และการทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ก่อนเรียนและหลังเรียน  

  5.2  ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาค่าความพึงพอใจในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่ง

หน่วย แปลตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

      วิธีแปลผลใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

     ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจมาก 

     ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจน้อย 

      ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายความว่า  มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
948 

 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

     ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มทดลองจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

9 

19 

32.10 

67.90 

รวม 28 100 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสตรียะลา ที่เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง  

จ านวนทั้งสิ้น 28 คน มีจ านวน 19 คนที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.90 และมี 9 คนที่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 

32.10  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย 

แบบทดสอบ จ านวนนักเรียน Mean S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 28 4.61 1.343 
-26.06 <0.001 

หลังเรียน 28 12.43 1.317 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน

และหลังเรียน เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้น

กิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 

โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วยกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

กลุ่ม จ านวนนักเรียน Mean S.D. t p-value 

ทดลอง 28 12.43 1.317 
6.558 <0.001 

ควบคุม 28 10.46 0.881 

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วยกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติมีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) โดยกลุ่มที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรม

ปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วยมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

 ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิง

รุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย 

รายการประเมิน 
n = 28 ระดับความพึง

พอใจ Mean S.D. 

ด้านเนื้อหาวิชาและการสอน 

 1. ความชัดเจนในการก าหนดเค้าโครงในการสอน 
4.22 0.60 มาก 

 2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เรียน 4.11 0.51 มาก 

 3. ความชัดเจนในการวัดและประเมินผลการเรียน 4.04 0.88 มาก 

 4. เนื้อหาการสอนครบถ้วนและตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน 4.04 0.50 มาก 

 5. การสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ 4.07 0.47 มาก 

 6. เทคนิคการสอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4.00 0.71 มาก 

 7. ความน่าสนใจและความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 3.96 0.67 มาก 

 8. ความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการเรียนการสอน 3.96 0.72 มาก 

ด้านการใช้สื่อในการเรียนการสอน 

 1. มีการชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

4.00 0.93 มาก 

 2. นักเรียนสามารถท าความเข้าใจและทบทวนเพื่อเรียนรู้เนื้อหาได้ด้วยตนเอง 3.81 0.67 มาก 

 3. กิจกรรมในห้องเรียนมีความหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.85 0.60 มาก 

 4. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนมีความสนุกในการ

เรียน 
4.00 0.65 มาก 

 5. การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อ

วงกลมหนึ่งหน่วย ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในช้ันเรียน 
4.15 0.67 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.02 0.14 มาก 

 ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน

ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02, S.D. = 

0.14)  โดยประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ความชัดเจนในการก าหนดเค้าโครงในการสอน 

(Mean = 4.22, S.D. = 0.64) ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรม
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ปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในช้ันเรียน (Mean = 4.15, S.D. = 0.67) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

และความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เรียน (Mean = 4.11, S.D. = 0.51)  ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

 สรุปผลการวิจัย  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสตรียะลา ที่เป็นกลุ่มทดลองจ านวนทั้งสิ้น 28 คน เป็นเพศหญิง 19 

คน และเป็นเพศชาย 9 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 28 คนนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนเรื่อง รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนแตกต่างกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่ง

หน่วย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ความชัดเจนในการ

ก าหนดเค้าโครงในการสอน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ 

โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในช้ันเรียน และความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เรียน โดย

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากในแต่ละประเด็นการประเมิน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีเรียนด้วยการ

เรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย สามารถท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  

อีกทั้งยังก่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ด้วย 

 อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้  อีกทั้งยังก่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติ แล้วสรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ์ศรี สุภาษร และ รุงนภา สายัญ (2554) ที่

พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู เนนการปฏิบัติจริง (Hands – on) เพิ่มจากผลสัมฤทธิ์กอนเรียนรอยละ 46.67 

นอกจากนี้ นักเรียนยังมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรในระดับสูง งานวิจัยของภัทรพล  เมฆอากาศ (2554) ที่พบว่า การใช

กิจกรรมปฏิบัติชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในการใหเหตุผลเชิงความนาจะเปน โดยภาพรวม หลังเรียน มีจ านวนนักเรียนท่ีมี

การใหเหตุผลเชิงความนาจะเปนอยูในระดับที่สูงขึ้นในทุกเนื้อหา งานวิจัยของเจริญศักดิ์ ชูวงษ์และคณะ (2557) ที่พบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี งานวิจัยของสุภาพร พรไตร (2559) ที่พบว่า 

ห้องเรียนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 81.79/80.48 และ 

0.7462 ตามล าดับ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.62 (<g> = 0.74) จัดเป็นความก้าวหน้าใน

ระดับสูง และนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (22.38%) ไปสู่ระดับดี เยี่ยม 
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(80.48%) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนห้องเรียนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่า E1/E2 

และค่า E.I. เท่ากับ 81.43/80.95 และ 0.7452 ตามล าดับ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.52 

(<g> = 0.74) จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง ท าให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น

ต่ า (21.90%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (80.95%) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้นครูจึงควรจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้สัมผัส และเรียนรู้จากการทดลองท าจริง ท าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดจาก

รูปธรรมไปสู่นามธรรม ทั้งนี้การใช้กิจกรรมปฏิบัติยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ลึกซึ้ง มากกว่าการสอนแบบเดิม 

นอกจากน้ีช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนมากขึ้นอีกด้วย  
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เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว. 

เจริญศักดิ์ ชูวงษ์ และคณะ. (2557). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่อง ความ น่าจะเป็น ท่ีมี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 8 (2), 169-180.  

ภัทรพล เมฆอากาศ. (2554). การใช้กิจกรรมปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการให้เหตุผลเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รุงนภา สายัญ. (2554). “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติตอวิทยาศาสตร

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงสารและการแยกสาร”. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคเหนือ. 3, 155-162. 

สุภาพร พรไตร. (2559). “การเรียนรู้วัฏจักรเครบส์ในการสลายสารอาหารระดับเซลล์ด้วยการสืบเสาะวิทยาศาสตร์: 
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ (hands-on) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. 7 (2), 265-284. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2555). ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความส าเร็จ. 

กรุงเทพมหานคร : 3-คิว มีเดีย. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
952 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติแห่งชาติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน

กราฟฟิค. 

อัมพร มาคนอง. (2546). คณิตศาสตร การสอนและการเรียนรู  กรุงเทพมหานคร : ศูนยต าราและเอกสารทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

Santoro, A. M. (2004). Manipulatives : A Hands-on Approach to Math (Online). 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2004/N-Dp28.pdf,  November 27, 

2019. 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
953 

 
 

การพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง 

Forecasting for the prices of gros michel banana. 

นันทวัน ชมุทอง1, รัตติกาล หีมมะหมัด1, ธีระพงค์ คงเกื้อ2*  

Nanthawan Chunthong1, Ruttikal Heemmamad1, Teerapong Kongkue2*  

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของราคากล้วยหอมทอง โดยใช้ข้อมูล

จากเว็บไซต์กรมการค้าภายใน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 จ านวน 264 ค่า ซึ่งแบ่ง

ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 จ านวน 252 ค่า ใช้

ส าหรับสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์

แบบบวกและวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 จ านวน 12 

ค่า ส าหรับทดสอบความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่ า

ที่สุด ผลการวิจัยพบว่าวิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดในการสร้างตัวแบบ

พยากรณ์ของราคากล้วยหอมทองและมีตัวแบบพยากรณ์เป็น 

5ˆ ˆ( 1.806 57 1 ). 0t m t m sY m S  

ค าส าคัญ : วิธีการปรับให้ เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ ง , วิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก ,                         
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Abstract 
The objective of this research was to find the suitable forecasting model of gros michel banana. 

The data gathered from the website of department of internal trade during january, 1997                             

to december, 2019 ( 264 values)  which divided data into two set.  The first set of data during january, 

1997 to december, 2018 quantity 252 values for the modeling by the method of double exponential 

smoothing method, Winter’ additive smoothing method and Box–Jenkins method. The second of data 

during  january, 2019 to december, 2019 quantity 12 values quantity 12 values for determining the 

accuracy of forecasting model with mean absolute percentage error ( MAPE) .  The research found that, 

the Winter’  additive smoothing method forecasting was the most suitable to create a forecast price of 

gros michel banana and the forecasting model is; 

5ˆ ˆ( 1.806 57 1 ). 0t m t m sY m S  

Keywords : double exponential smoothing method, Winter’ additive smoothing method, 
Box–Jenkins method, forecasting model 
 

บทน า 
 จากการที่วิถีชีวิตของประชากรประเทศไทยในจังหวัดต่าง ๆ ยังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อการจ าหน่าย

อยู่มากและราคาสินค้าเกษตรมีการปรับขึ้นลงไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรต้องขาดทุนเมื่อราคาพืชผลตกต่ า แต่มีพืชผลบาง

ชนิดที่ราคาและปริมาณความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ

กล้วยหอมทอง ส่งผลให้ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มี

แนวโน้มความต้องการปลูกและน าผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยเป็น

อย่างมาก 

 กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย          

สหกรณ์การเกษตรท่ายางเป็นแหล่งผลิตกล้วยหอมขนาดใหญ่สามารถผลิตกล้วยหอมทองได้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเน้นความสะดวก รับประทานครั้ งละ 1 ลูก และชอบที่สุกก าลังพอดี               

เปลือกมีสีเหลืองมากกว่าเขียว การจ าหน่ายกล้วยลูกเดียวจึงกลายเป็นกระแสนิยมของคนไทย สังเกตได้จากปริมาณ    

กล้วยหอมทองที่จ าหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยปัจจุบันร้านสะดวกซื้อขายได้วันละเกือบ 

100,000 ลูก ในราคาลูกละ 8 บาท เกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ [1] จากข้อความข้างต้นเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงไปเน้นคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและพร้อมรับประทานได้ทันที การซื้อกล้วยเป็นหวีท าให้ผู้บริโภคหลายคน

รับประทานไม่ทัน ดังนั้นผู้บริโภคจึงหันมาซื้อกล้วยไปรับประทานครั้งล่ะ 1 ลูก แทนการซื้อกล้วยเป็นหวี 
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 จากการศึกษาข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทองมีผลประโยชน์เพื่อที่จะ

เตรียมพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและด้านการตลาด จึงท าการศึกษาเกี่ย วกับการพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง          

โดยใช้วิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ ง  วิธีการปรับให้ เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก                     

และวิธีบอกซ-์เจนกินส์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคากล้วยหอมทอง โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการค้าภายใน [2] 

เป็นอนุกรมเวลาราคากล้วยหอมทองตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 จ านวน 264 ค่า โดย

ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 จ านวน 

252 ค่า ใช้ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ทางสถิติที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้ ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบ

แบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกและวิธีบอกซ์ -เจนกินส์ เมื่อพิจารณาค่า

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ของข้อมูลชุดที่ 1 พบว่าทั้ง 3 วิธีเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุด

นี้ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 จ านวน 12 ค่า ใช้ส าหรับตรวจสอบความ

แม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่ าที่สุด วิธีการสร้างตัวแบบ

พยากรณ์ด้วยวิธีทางสถิติทั้ง 3 วิธี แสดงรายละเอียดดังนี้ 

1. การสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองคร้ัง 

เนื่องจากอนุกรมเวลามีแนวโนม้เปน็เส้นตรง จึงหาตัวแบบพยากรณด์้วยวิธีการปรับใหเ้รียบแบบเอกซโ์พเนนเชียล

ซ้ าสองครั้ง โดย  คือตัวแบบพารามิเตอร์ [3] ขั้นตอนในการสร้างตัวแบบพยากรณ์แสดงรายละเอียดได้ดังนี้   

         
t m t tF a bm    เมื่อ 1m                                       

(1) 

โดยที่     2t t ta A A  

 
1t t tb A A  

 
1(1 )t t tA Y A  

 
1(1 )t t tA A A  

เมื่อ      1tF        แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t m  

ta         แทนค่าคงที่ 

tb          แทนค่าแนวโน้ม 
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tY  แทนข้อมูลจริง ณ เวลา t   

tA   แทนค่าปรับเรยีบเอกซ์โพเนนเชียลครั้งท่ี 1 ณ เวลา t   

tA   แทนค่าปรับเรยีบเอกซ์โพเนนเชียลครั้งท่ี 2 ณ เวลา t   

  แทนตัวแบบพารามิเตอร์  

 

       2. การสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก 

        วิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกจัดเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าอนุกรมเวลาจากอดีต           มา

วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อก าหนดตัวแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ค่าในอนาคต วิธีการนี้มีความเหมาะสมกับ  อนุกรม

เวลาที่มีแนวโน้มเชิงเส้นและมีความผันแปรตามฤดูกาล การปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกควรใช้กับ  การ

พยากรณ์อนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลคงที่ กล่าวคือความผันแปรตามฤดูกาลมีค่าไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงตาม

เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป [4] ซึ่งมีตัวแบบการพยากรณ์ดังนี้        

 ˆ ˆ( )t m t t t m sY a bm S         (2) 

โดยที่     
1 1

ˆ( ) (1 )( )t t t s t ta Y S a b  

 
1 1( ) (1 )t t t tb a a b   

             
1 2

; 1,2,..., s
( ... ) /

ˆ

ˆ( ) (1 ) ; 1

t

s

t

t t t s

Y
t

Y Y Y n
S

Y a S t s
   

เมื่อ 
tY                   แทนข้อมูลจริง ณ เวลา t   

 ˆ
t mY                   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t m   

 t                        แทนช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตามจ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

 m               แทนจ านวนเดือนที่ต้องการพยากรณ ์

 ,t ta b  และ ˆ
t m sS     คือคา่ประมาณ ณ เวลา t  ของพารามิเตอร ์

            แทนค่าพารามิเตอร์ปรับใหเ้รียบของค่าเฉลี่ย โดยที่ 0 1  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
957 

 
 

            แทนค่าพารามิเตอร์ปรับใหเ้รียบของแนวโน้ม โดยที่ 0 1  

            แทนค่าพารามิเตอร์ปรับใหเ้รียบของฤดูกาล โดยที่ 0 1  

 s            แทนจ านวนฤดูกาล 

       3. การสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส ์

        วิธีบอกซ์-เจนกินส์เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูงเนื่องจากได้ก าหนดตัวแบบโดยการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation function : ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (patial 

autocorrelation function : PACF) ซึ่งพิจารณาภายใต้อนุกรมเวลาที่คงที่ (stationary) หรืออนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและ

ความแปรปรวนคงที่ ตัวแบบทั่วไปของวิธีบอกซ์-เจนกินส์ คือ seasonal autoregressive integrated moving average: 

( , , )( , , )sSARIMA p d q P D Q   [4] แสดงดังสมการ  

 ( ) ( )(1 ) (1 ) ( ) ( )s d s D s
p P t q Q tB B B B Y B B         (3) 

เมื่อ 
tY        แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t   

 
t
       แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อน 

        แทนค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่คงที่ 

 (B)p
       แทนตัวด าเนินการสหสมัพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p (non-seasonal 

autoregressive operator of order : ( )p AR p ) 

 ( )sP B     แทนตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P  (seasonal autoregressive 

operator of order : ( )P SAR P ) 

 ( )q B        แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ q  (non-seasonal moving average 

operator of order : ( )q MAq ) 

( )sQ B    แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ Q  (seasonal moving average operator 

of order : ( )Q SMAQ ) 

 t       แทนช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n  โดยที่ n  แทน จ านวนข้อมูลอนุกรมเวลาชุดที่ 1 

 s        แทนจ านวนฤดูกาล 
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 d  และ D   แทนล าดับท่ีของการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาล ตามล าดับ 

 B       แทนตัวด าเนินการถอยหลัง (backward operator) โดยที่ s
t t sB Y Y และ s

t t sB   

โดยที ่ ( ) ( )sp PB B   

 

2
1 2

2
1 2

2
1 2

2
1 2

( ) 1 ...

( ) 1 ...

( ) 1 ...

( ) 1 ...

p
p p

s s s Ps
P P

q
q q

s s s Qs
Q Q

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

   

           4. การตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ 

           การวิจัยในครั้งนี้ได้ตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์จากวิธีการทั้งหมด 3 วิธีคือ วิธีการปรับให้เรียบ

แบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ง วิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกและวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยท าการพยากรณ์

ราคากล้วยหอมทองของข้อมูลชุดที่ 2 คืออนุกรมเวลาตั้งแต่เดือนมกรคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561 

จ านวน 12 ค่า ได้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ ( : e )tError  เพื่อค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความคาด

เคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ( )MAPE  แสดงดังสมการที่ (4) โดยวิธีการพยากรณ์ใดมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์

เฉลี่ย ( )MAPE  ต่ าที่สุด จะเป็นวิธีท่ีมีความแม่นย าในการพยากรณ์มากที่สุด [4]         

 
2

12

100
n

t

t t

e
MAPE

n Y
                         (4) 

เมื่อ    ˆ
t t te Y Y  แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t   

        tY                        แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t   

        ˆtY                        แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t  

         t                     แทนช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 2n โดยที่ 2n แทนจ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 2 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

 

รูปที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาแสดงราคาของกล้วยหอมทอง  

ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 

 1. ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองคร้ัง   

 จากอนุกรมเวลาพบว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามีแนวโน้มและมีความสัมพันธ์ในรู ปแบบเชิงเส้น  

จึงท าการสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคากล้วยหอมทองด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ าสองครั้ง               

เมื่อก าหนดให้ 0.5  และค่าแรกของ ,t tA A  สมมติให้มีค่าเท่ากับราคาจริง ดังนั้นตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้มีความ

เหมาะสม แสดงตัวแบบพยากรณ์ดังนี้ 

 1 7.32 0.20tF m                (5) 

 2. ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของวินเทอร์แบบบวก 

 วิธีการพยากรณ์จะก าหนดค่า  ,  และ  ซึ่งจะเป็นการปรับค่าเฉลี่ยและแนวโน้ม โดยวิธีการนี้                

มีความเหมาะสมเนื่องจากข้อมูลเป็นอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มเชิงเส้นและความผันแปรตามฤดูกาลและสามารถ                

หาค่าพยากรณ์ โดยใ ช้สมการการพยากรณ์ข้อมูลและสร้างตัวแบบจะท าได้  เมื่ อก าหนดให้  0.604 , 

64.16 10 , 0.000  แสดงตัวแบบพยากรณ์ดังนี ้

 5 ˆˆ (6.57 1.08 10 )t m t m sY m S

           (6) 
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3. ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส ์

 

รูปที่ 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคากล้วยหอมทอง  

ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540  ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 

 

รูปที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคากล้วยหอมทอง  

เมื่อแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างและผลตา่งฤดูกาลล าดับที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามเิตอร์ ค่า BIC และคา่สถิต ิLjung-Box Q ของตัวแบบ ( , , )( , , )sSARIMA p d q P D Q  

ค่าประมาณพารามิเตอร์ 

( , , )( , , )sSARIMA p d q P D Q  

SARIMA 

12(0,1,2)(0,1,1)  

SARIMA 

12(1,1,1)(0,1,1)  

SARIMA 

12(2,1,1)(0,1,1)  

(1)AR  

1  

ค่าประมาณ 

p - value 

- 

- 

0.505 

0.000 

0.499 

0.000 

(2)AR  

2  

ค่าประมาณ 

p - value 

- 

- 

- 

- 

-0.048 

0.524 

(1)MA  

1  

ค่าประมาณ 

p - value 

0.392 

0.000 

0.877 

0.000 

0.854 

0.000 

(2)MA  

2  

ค่าประมาณ 

p - value 

0.267 

0.000 

- 

- 

- 

- 

(1)SMA  

1  

ค่าประมาณ 

p - value 

0.895 

0.000 

0.900 

0.000 

0.900 

0.000 

BIC  -1.785 -1.803 -1.777 

Ljung-Box Q 

p-value 

17.629 

0.283 

12.892 

0.611 

12.803 

0.542 

 จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคากล้วยหอมทอง จากข้อมูลชุดที่ 1                 ตั้งแต่

เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 จ านวน 252 ค่า ดังรูปที่ 1 พบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นและมีความผันแปรตามฤดูกาล จากนั้นน าข้อมูลราคากล้วยหอมทองจ านวน 252 ค่า มาค านวณหรือทดลองค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเอง ( )kr  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน ( )kkr  จะได้กราฟ ACF  และ 

PACF ดังรูปที่ 2 พบว่าอนุกรมเวลายังไม่คงที่เนื่องจากกราฟ ACF มีการเคลื่อนไหวแบบลดลงอย่างช้า ๆ แสดงว่าอนุกรม

เวลามีแนวโน้ม ดังนั้นจึงแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาลล าดับท่ี 1 เมื่อจ านวนฤดูกาลเท่ากับ 12 (d = 1, 

D = 1, s = 12)  ได้กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลงข้อมูลแล้วดังรูปที่ 3 พบว่า    อนุกรมเวลามีลักษณะ

คงที่ จึงก าหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้ พร้อมกับประมาณค่าพารามิเตอร์แสดงในตารางที่ 1 โดยตัวแบบพยากรณ์ที่มี

ค่า BIC ต่ าที่สุดและมีค่าสถิติ LjungBox Q =12.892 โดยค่า p-value = 0.611 มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 คือตัวแบบ 

12(1,1,1)(0,1,1)SARIMA  จากสมการที่ 3 สามารถเขียนตัวแบบการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
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เมื่อแทนค่าประมาณพารามเิตอรจ์ากตารางที่ 1 จะได้ตัวแบบพยากรณ์ ดังนี้

 12 1 13 2 14

12 1 13

ˆ 1.505 1.505 0.505 0.505

0.900 0.877 0.789
t t t t t t

t t t t

Y Y Y Y Y Y
                          (7) 

 4. ผลการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ 

 จากการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบ 

โดยวิธีของวินเทอร์แบบบวกมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าพยากรณ์ที่มีความแตกต่างกับ

ข้อมูลจริงน้อยที่สุดหรือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่ าที่สุด แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของราคากล้วยหอมทอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.

2561 และค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) 

ช่วงเวลา ราคากล้วยหอมทอง 
ราคากล้วยหอมทองจากการพยากรณ์โดยวิธี 

เอกซ์โพเนนเชียล วินเทอร์แบบบวก บอกซ-์เจนกินส ์

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

กรกฏาคม 

7.60 

9.50 

7.98 

6.50 

6.50 

6.50 

7.03 

7.12 

7.34 

7.02 

7.19 

6.95 

7.07 

6.89 

7.44 

7.85 

7.74 

7.66 

7.66 

7.66 

7.62 

7.77 

8.25 

7.73 

7.75 

7.85 

8.12 

8.42 
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ช่วงเวลา ราคากล้วยหอมทอง 
ราคากล้วยหอมทองจากการพยากรณ์โดยวิธี 

เอกซ์โพเนนเชียล วินเทอร์แบบบวก บอกซ-์เจนกินส ์

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

7.50 

8.09 

8.00 

7.95 

7.50 

6.98 

6.85 

6.92 

6.82 

6.87 

7.66 

7.49 

7.61 

7.50 

7.57 

8.88 

8.68 

8.54 

8.46 

8.50 

MAPE 10.63 8.80 12.95 

 5. ผลการพยากรณ์ราคากล้วยหอมทอง 

 จากการตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณ์ พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบโดยวิธีของ

วินเทอร์แบบบวกมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ครั้งนี้มากที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีการดังกล่าวในการพยากรณ์ราคา

กล้วยหอมทอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ค่าพยากรณ์ราคากล้วยหอมทอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 

ช่วงเวลา พ.ศ.2562 ราคากล้วยหอมทอง ช่วงเวลา พ.ศ.2563 ราคากล้วยหอมทอง 

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

กรกฏาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

7.85 

8.18 

7.68 

7.64 

7.69 

7.84 

8.03 

8.40 

8.28 

8.01 

7.86 

7.84 

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

กรกฏาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

8.07 

8.40 

7.90 

7.86 

7.91  

8.07 

8.25 

8.62 

8.51 

8.23 

8.08 

8.06 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

 เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development of Electronic Book on Scratch programming in Technology 

 (Computing Science) subject for Mathayomsuksa 1 students 

อารีฟีน มะแอ1, ธีรภัทร ปิยะเขตร2*, อิมรอน  แวมง3 

Areefin maae1, Teerapat piyaket2*, Imron Waemong3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ

โปรแกรมด้วย Scratch 2) เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) 
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
เปรียบเทียบผลสัมถทธ์ิ  

 โดยได้ผลการวิจัยคือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย 
Scratch พัฒนา มีเนื้อหาครอบคลุมส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 5 หัวข้อ และ
มีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายความรู้ ขั้นขยายความรู้  ขั้น
ประเมิน  2.) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านการออกแบบระดับมากท่ีสุด ( =4.73 , S.D.=0.38) และด้าน
เนื้อหาอยู่ในกณฑ์ระดับมากที่สุด ( =4.62 , S.D.=0.49)  และมีประสิทธิภาพ 81.67/81.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ก าหนดไว้ 3) พบว่าหลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.44, S.D.=0.57) 
ค าส าคัญ: สแครช, วิทยาการค านวณ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, อีบุ๊ค 
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Abstract 

The purpose of this research were: 1) to develop the electronic book on Scratch Programming 

in Technology ( Computing Science)  subject 2)  to assess the developed electronic book's quality and 

efficiency after using the developed electronic book 3)  to compare the learning achievement of the 

students before and after learning with the developed electronic book 4) to study the satisfaction of the 

students toward learning with the developed electronic book for Mathayomsuksa 1 students. The sample 

of this research were 40 students of Betong " Wiraratprasan" , First semester in Mathayom 1/ 2 Academic 

Year 2019.  The instruments of this research were 1)  the quality and efficiency assessment form of the 

developed electronic book  2)  the achievement test 3)  the satisfaction questionnaire of the students. 

The data were analyzed statistically using mean (x), standard deviation (S.D. and t-test dependent. 

The result of this research revealed as the following:  1)  the developed electronic book on 

Scratch Programming was covered with 5 matters and 5 steps of learning activities 2)  the quality of the 

developed electronic book for Mathayomsuksa 1 students was at highest level in design (  = 4.73, S.D. 

= 038) and content was at the highest level ( = 4.62, S.D. = 0.49). The efficiency was 81.67/81.33 higher 

than the set criteria. 3) The value indicated was appropriate, Post- test learning achievement of students 

who learnt via the developed electronic book was higher than pre-test with statically signficant level .05 

4)  The students' satisfaction towards learning with the developed electronic book on Scratch 

programming in Technology (Computing Science) subject for Mathayomsuksa 1 students was at the high 

level in general  ( = 4.44, S.D. = 0.57) 

Keywords: Scratch, Computing Science, Electronic book, E-book 

บทน า 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 

และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควร

ปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็น
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รากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูร

ณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมที่น าไปสู่การคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิด

เชิงค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยีในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งต่อมาได้ผนวกรวมอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ

, 2560) โดยรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เป็นรายวิชาที่มีความจ าเป็นต่อผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการ

คิดเชิงค านวณ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วย และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

พัฒนาแอปพลิเคชัน หรือโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  สร้างทักษะ

ในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างาน ให้

สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทกัษะ

ดังกล่าวนี้ล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความ

พร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2561) การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21 จากการสร้างห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอด

ให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกลับคลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียนแผนที่ความคิด 

(mind map) ก าหนดให้ตั้งค าถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงท่ีครูต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐาน

แน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง 

พร้อมที่จะถ่ายทอดการยอมรับสองด้านทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศ

การเรียนรู้ (พรชัย เจดามาน และคณะ, 2560)  

 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของฮอฟแมน (Hoffman) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องการออกแบบพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจมีการบอกวัตถุประสงค์ก่อนเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ล่วงหน้าถึงประเด็นส าคัญ

ของเนื้อหาและเป็นการบอกถึงเค้าโครงของเนื้อหาซึ่งจะเป็นผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพขึ้นอาจบอกเป็นวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์ดังที่อเลสซีและ ทรอลลิป (Alessi and Trollip. 1991) อ้างถึงใน ถนอมพร (ตัณพิพัฒน์ 

เลาหจรัสแสง. 2541, หน้า 31-39) ได้กล่าวถึงการออกแบบการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการ

ออกแบบ 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการเตรียม (Preparation) ขั้นตอนที่2 : ขั้นตอนการออกแบบ
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บทเรียน (Design Instruction) ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการ

สร้างสตอร์รี่บอร์ด (Create Storyboard) ข้ันตอนที่ 5 : ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) ขั้นตอนที่ 

6 : ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน (Produce Supporting Materials) ขั้นตอนที่7 : ขั้นตอนการประเมินและ

แก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise) ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี

ลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยปกติจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งใน

ระบบออฟไลน์และออนไลน์  คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บ

ไซด์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งเอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า , 2551) เป็นการ

สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21 ที่เริ่มด้วยการ

ฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลท าให้ผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Amanda J.Rockinson-Szapkiw, Jillian Wendt และ Rebecca Lunde (2013)  ได้ศึกษาการ

เปรียบเทียบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาอิทธิพลของรูปแบบต าราเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง การสร้างแรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการเรียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์ด้านความคิดและการควบคุมตัวเองมากกว่านักศึกษาที่ใช้ต าราเรียนแบบดั้งเดิมใน

การเรียน และงานวิจัยของ ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน (2559) ได้

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยทักษิณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้มีการผลิตสื่อการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) เรื่อง  

การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้

ผู้เรียนสนใจในการเขียนโปรแกรม และช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนแต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ไม่

สามารถเรียนรู้ได้เท่ากันในเวลาเดียวกัน สามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยัง

ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน และยังสามารถฝึกฝนและพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง

เสริมนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความสุขกับการเรียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการศึกษาอย่างมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
       ประชากรและตัวอย่าง  

 1. ประชากรคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 7 ห้อง จ านวน 260 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
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  2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ

โปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเบตง “วีระ

ราษฎร์ประสาน” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน  

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง 

       ขั้นตอนการวิจัย มีดังนี ้

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี ้

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 1.1 วิเคราะห์ (Analysis)   

                  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) จากนั้นก็ท าการศึกษากระบวนการในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

             

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ ประเมินผล

การพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ วิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การ

โปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

- คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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              1.2 การออกแบบ (Design)  

                 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และการวิเคราะห์ในข้ันตอนที่ 1 มาประกอบในการออกแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาเริ่มออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) โดยจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการน าเสนอเนื้อหา 

ภาพ และส่วนประกอบอ่ืนๆ มีดังนี้  

                   1. การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution)  

                   2. การจัดพื้นท่ีแต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ  

                   3. การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

        4. การก าหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง (Background) สีของส่วนอ่ืนๆ  

                   5. การก าหนดส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บทเรียน 
 

   1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการออกแบบมาด าเนินการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขั้นตอนการ

พัฒนา ดังภาพที่ 3 และได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 4 และให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย 

และด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน 

           

 

                   

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์
 

การก าหนดองค์ประกอบเนื้อหา ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู ้ การออกแบบภาพ 

การตัดต่อภาพ การบันทึกวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ 

จัดรูปเล่ม 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

           1.4 การน าไปใช้ (Implementation)  

                  14.1 ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

   1.4.2 ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนสอนให้แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โดยใชวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง และหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

             1.5 การประเมินผล (Evaluation)  

                 1.5.1 คณะผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียและด้านเนื้อหาของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหาประสิทธิภาพของหนังอิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาแบบเจาะจง 

เพื่อท าการสรุปผลการศึกษาพร้อมกับจัดท ารายงานการศึกษา 

   1.5.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่าน

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม IOC     

  1.5.3 ประเมินความพึงพอใจที่ใช้ในการสอบถามนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย 

  1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch พัฒนา มีเนื้อหา

ครอบคลุมส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 5 หัวข้อ ได้แก่  1.รู้จักโปรแกรม 

Scratch  2.การท างานแบบวนซ้ า  3.ตัวแปร  4.การท างานแบบมีทางเลือก  และ 5.ค าสั่งวนซ้ าแบบมีเง่ือนไข  และมี

ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ข้ันส ารวจและค้นหา ข้ันอธิบายความรู้ ขั้นขยายความรู้  ขั้นประเมิน 

  2. ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย 

Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านมัลติมีเดีย และด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เชื่ยวชาญ 3 
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ท่าน โดยมีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ( =4.73 , S.D.=0.38) และมีคุณภาพด้านเนื้ออยู่ใน

เกณฑ์ระดับมากที่สุด ( =4.62 , S.D.=0.49) และ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.67 และผลการปฏิบัติ

กิจกรรมหลังจากเรียน (E2)  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.33  ซึ่งเป็นไปประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที่  1 การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  วิชา เทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) เรื่ อง 

การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

หนวยการเรียนรู คะแนนเต็ม  รอยละ 

1. รู้จักกับโปรแกรม Scratch 10 8.17 81.70 

2.การท างานแบบวนซ้ าและตัวแปร 20 16.17 80.85 

3.การท างานแบบมีทางเลือก 20 16.50 82.50 

4.ค าสั่งวนซ้ าแบบมีเง่ือนไข 20 16.33 81.65 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 70 57.17 81.67 

ประสิทธิภาพผลลัพธ E2) 20 16.27 81.35 
   

  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรม

ด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ านวน 40 คน มีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 

8.45 คะแนน และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 18.43 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง

เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย 

Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

การทดสอบ n  S.D. df t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 40 8.45 1.71  
39 

 
31.85* 

 
.0000 

หลังเรียน 40 18.43 1.20 
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  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 

จ านวน 40 คน ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องการโปรแกรมด้วย 

Scratch ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.44, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายหัวข้อ พบวา การเช่ือมโยงบทเรียนไปยัง

เนื้อหาส่วนต่างๆ มีความเหมาะสม ( =4.70, S.D.=0.50)  การใช้งานบทเรียนง่ายและสะดวก ( =4.65, S.D.=0.49)  

ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน ( =4.57, S.D.=0.51)  มีการสรุปให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น ( =4.57, 

S.D.=0.51)  และเสียงบรรยายมีความคมชัด ฟังแล้วเข้าใจ ( =4.52, S.D.=0.47)  อยูในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ดัง

ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ที่มีต่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch               (N = 40) 

ข้อประเมินความพึงพอใจ  S.D. การแปลผล 

1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.35 0.49 มาก 

2. การแบ่งหัวข้อเนื้อหามีความชัดเจน ไม่สับสน 3.96 0.77 มาก 

3. มีขนาดตัวอักษรชัดเจน และสีตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย 4.22 0.90 มาก 

4. การน าเสนอเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 4.48 0.59 มาก 

5. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.57 0.51 มากที่สุด 

6. มีการสรุปให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากข้ึน 4.57 0.51 มากที่สุด 

7. เสียงบรรยายมีความคมชัด ฟังแล้วเข้าใจ 4.52 0.47 มากที่สุด 

8. การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆมีความเหมาะสม 4.70 0.50 มากที่สุด 

9. มีแบบทดสอบที่ให้ขอ้มลูย้อนกลับและเกมที่น่าสนใจ 4.39 0.49 มาก 

10. การใช้งานบทเรียนง่ายและสะดวก 4.65 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.57 มาก 
      

 สรุปผลการวิจัย 

               1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch พัฒนา มี

เนื้อหาครอบคลุมส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของ

เนื้อหา 5 หัวข้อ 1.รู้จักโปรแกรม Scratch  2.การท างานแบบวนซ้ า  3.ตัวแปร  4.การท างานแบบมีทางเลือก  และ 5.

ค าสั่งวนซ้ าแบบมีเง่ือนไข และมีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย

ความรู้ ข้ันขยายความรู้ ข้ันประเมิน              

               2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับมากที่สุด ( =4.73 , S.D.=0.38) และมีมีประสิทธิภาพ 

81.67/81.33 เป็นสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
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               3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าหลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ ในระดับมาก 
 ( =4.44, S.D.=0.57) 

 อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย 

Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch พัฒนา มีเนื้อหา

ครอบคลุมส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 1 โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 1 

โดยมีองค์ประกอบหลักของเนื้อหา 5 หัวข้อ 1.รู้จักโปรแกรม Scratch  2.การท างานแบบวนซ้ า  3.ตัวแปร  4.การท างาน

แบบมีทางเลือก และ 5.ค าสั่งวนซ้ าแบบมีเง่ือนไข และขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คือขั้นสร้างความสนใจ ข้ันส ารวจและ

ค้นหา ขั้นอธิบายความรู้ ข้ันขยายความรู้ ขั้นประเมิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตาม

แผนการเรียนรู้ในรายวิชาวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch ได้เป็นอย่างดี 

2.  ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  วิชา เทคโนโลยี  (วิทยาการค านวณ) เรื่ อง  

การโปรแกรมด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้านมัลติมีเดีย และด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ของผู้เช่ืยวชาญ 3 ท่าน โดยมีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (  = 4.73 , S.D. = 0.38) และมี

คุณภาพด้านเนื้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (  = 4.62 , S.D. = 0.49) สอดคล้องกับ สุทิน ทองไสว (2547) ให้ความว่า 

ปัจจัยส าคัญในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพก็คือกระบวนการจัดท าที่เป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนการวางแผน 

และการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเลือกสื่อ และ

วิธีการน าเสนอสื่ออย่างเหมาะสมจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี และประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.67/81.33 ท าให้ผลการหาประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการน าเสนอ

บทเรียนนั้นมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจ มีการน ามัลติมีเดียมาใช้ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เสียงดนตรี เสียง

บรรยาย ที่สวยงาม น่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเนื้อหา

บทเรียนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จรัสสม ปานบุตร (2557) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 84.88/82.27 

งานวิจัยของอรรถ อารีรอบ (2557) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปกรรมไทย ส าหรับนักเรียน

ระดับช่วงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 87.56/87.11 และงานวิจัยของ 

ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน (2559) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี

ประสิทธิภาพ 88.00/89.11 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การโปรแกรม

ด้วย Scratch ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ านวน 40 คน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน ทบทวนและเรียนรู้ได้ตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยลดความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amanda J.Rockinson-Szapkiw, 

Jillian Wendt และ Rebecca Lunde (2013) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือแบบดั้งเดิม : 

กรณีศึกษาอิทธิพลของรูปแบบต าราเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการ

เรียนของนักศึกษาผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์ด้านความคิดและการ

ควบคุมตัวเองมากกว่านักศึกษาที่ใช้ต าราเรียนแบบดั้งเดิมในการเรียน งานวิจัยของ ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส, กัลยาณี เจริญช่าง 

นุชมี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน (2559) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สูงกว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และงานวิจัยของ อรรถ อารีรอบ (2557) ได้

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปกรรมไทย ส าหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ านวน 40 คน ที่

มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องการโปรแกรมด้วย Scratch ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( =4.44, S.D.=0.57) อาจมีสาเหตุมาจากใช้งานง่าย เนื้อหามีความ ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย มีการใช้

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่น่าสนใจ สีของตัวอักษรมีความสวยงาม มีการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสสม ปานบุตร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด  และงานวิจัยของ ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี และ วัลลยา 

ธรรมอภิบาล อินทนิน (2559) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับนิสิต            

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์อิมรอน  แวมง ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าแก่คณะผู้วิจัย เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่าง
ยิ่ง จนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ลุล่วงได้ด้วยดีคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้จากใจจริง และ
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ขอขอบคุณสถาบันที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญ ขอขอบคุณกลุ่มประชากร และสุดท้ายนี้ขออุทิศความดีที่มีใน
การศึกษาวิจัยนี้แด่บิดา มารดา ครอบครัวของคณะผู้วิจัย ท่ีสนุนในทุกด้าน และก าลังใจจากมิตรแท้ทุกท่าน 
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เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพของสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดเด่น คือ ภาพใน
หนังสือจะนูนขึ้นมาเหมือนเป็นภาพสามมิติ มีความเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบ ท าให้มีความน่าสนใจใน
ตัวหนังสือมากข้ึน สื่อเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในครั้งนี้มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ:  สื่อเทคโนโลยีความเปน็จริงเสริม, การใช้งานอินเทอร์เนต็, ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
 

Abstract 
The Development of Augmented Reality Supplement Technology in the Technology (Computing 

Science) Subject on the Internet Using Title for Elementary School Grade 4 were to study how to develop 
the Augmented Reality Supplement Technology in the Technology (Computing Science) Subject on the 
Internet Using Title for Elementary School Grade 4 and to evaluate the quality of the Augmented Reality 
Supplement Technology.  The sample was 5 professionals.  The research tools were the content and 
multimedia quality evaluation form. The research statistics were mean and standard deviation. The study 
found that the Augmented Reality Supplement Technology in the Technology ( Computing Science) 
Subject on the Internet Using Title for Elementary School Grade 4 is the distinctive feature is that the 
images in the book are raised like a three-dimensional image. And animations with sound effects Helps 
                                                           
2 นักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรศ์ึกษา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
3 อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
12นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 
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to increase interest in the text. The Augmented Reality Supplement Technology quality of content and 
multimedia were the high level.  
Keyword: Augmented reality supplement technology, Internet using, Elementary School Grade 4 

บทน า 

     ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง  ICT  กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่า Digital 
Divide ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน  (Knowledge Based 
Society) จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้กับสังคมที่ด้อยความรู้ ที่เรียกว่า Knowledge 
Divide  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วย
พัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน 
และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการช่วยเพิ่มความรวดเร็ว แม่นย าในการจัดท า
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้ 
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา แทนท่ีจะยึดถือผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน
เป็นจุดหมาย ปรากฏการณ์ของการหลงทางจะพบเห็นในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์  
การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet สะดวก ผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และมีโอกาสใช้ได้เต็มที่ แต่ในบางสถานศึกษา
ผู้ เ รี ยนอาจ ใ ช้ เทค โน โลยี ไ ม่ คุ้ ม ค่ า  ขาด เป้ าหมาย ในการ เรี ยนรู้ ส าระส าคัญตามหลั กสู ต ร วิ ช าต่ า ง  ๆ    
และขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด าเนินการ ทบทวนหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 มาใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้
มีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งข้ึน ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระ ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และ
เ ป็ น ร า ก ฐ า น ส า คั ญ ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ม นุ ษ ย์ มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  คิ ด อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล  
เป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ และถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์   
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิง ค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
กระบวนการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อน าไปสู่การจัดการ และปรับใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์  
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ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  (สสวท.) 
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยีในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ซึ่ งต่อมาได้ผนวก รวมอยู่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2551 ฉ บั บ นี้  จั ด ท า ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็น แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

หนังสือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สามารถให้ความรู้ได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา และด้านความรู้รอบตัวที่
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ล้วนแต่เป็นความรู้ที่มาจากการอ่านหนังสือทั้งนั้น แต่คนในปัจจุบันไม่ได้ให้
ความส าคัญกับหนังสือ เนื่องจากมีสื่อ และสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้นพบว่าเด็กไทยอ่านหนังสือลดลงเกือบทุก
วัน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ความเป็นอยู่ การศึกษาและค่านิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย ในขณะเดียวกันการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสังคมนั้นไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือเพียงอย่าง
เ ดี ย ว  แ ต่ ห า ก จ ะ มี สื่ อ ชนิ ด อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล เ พิ่ ม ขึ้ น ม า ใ น สั ง ค ม อี ก ม า ก ม า ย  เ ช่ น  อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  อี เ ม ล์   
มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความสามารถสืบค้นหาความรู้จาก
สื่อนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิชาการ บันเทิง หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ทุกคนมีช่องทางในการค้นหา
ความรู้มากขึ้นเป็นผลให้เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง และหันมาศึกษาหาความรู้จากด้านอื่นมากขึ้น เพราะมีความ
สะดวกสบาย และประหยัดเวลา (วรพันธ์ โลกิตสถาพร, 2559) 
  ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันคือ ผู้เรียนไม่ค่อยจะสนใจในการสอนของครู 
ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร   ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  สาเหตุที่ส าคัญก็คือ เด็กเบื่อหน่ายในการ
เรียน   ซึ่งอาจเป็นเพราะการสอนของครูไม่มีอะไรแปลกใหม่ หรือน่าสนใจเลย  โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษาซึ่งมี
ช่วงเวลาของความสนใจในสิ่งต่าง ๆ สั้นมาก ถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาการไม่ตั้งใจเรียนของเด็กตั้งแต่ในระดับประถมแล้วจะท า
ให้เด็กเกิดความไม่เข้าใจและไม่ใส่ใจต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ซึ่งท าให้เราพบว่าบางครั้งเด็กไม่มีพัฒนาการทางสมอง การเรียน 
และความคิดเท่าระดับอายุที่ควรจะเป็นเลย ท้ังที่เด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้มีระดับสติปัญญาที่ต่ าจนเกินไปเลย และปัญหานี้ก็จะ
ยิ่งสะสมต่อกันมาเรื่อย ๆ  ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งท่ีคนในวงวิชาชีพครูจะต้องมาร่วมหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ (ปวีณา เกิด
แสวง และคณะ, 2554) 
 การน าเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติ ใหม่ทางด้าน
สื่อการศึกษา ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่ สร้าง ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น สร้างผลิตผลที่มีความหมายกับ ตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงเข้าสู่ห้องเรียน น าเอา
ประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงท่ีผสมผสาน กับสถานการณ์เสมือนจริง ได้เรียนรู้เรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของตนเอง เป็นชุมชนที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทของสังคมที่เป็นจริง เกิดการเรียนรู้จากกันและกันท่ีสังเกตได้ 
สร้างความรู้ และประสบการณ์ได้โดยตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยสังคมหรือการร่วมกันเรียนรู้ (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องการใช้
งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 
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2) การออกแบบ (Design) และ 3) การพัฒนา (Development) เพื่อให้ได้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่มีคุณภาพ 
ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อหาคุณภาพของสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้ง าน
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซึ่งจะท า

ให้ ภ าพ  ที่ เ ห็ น ในจอภาพกลาย เป็ น วั ตถุ  ล อยอยู่ เ หนื อพื้ นผิ ว จริ ง  Augmented Reality แบ่ งออก ได้ เ ป็ น  
2 ประเภท คือ 1) LocationBased ใช้งานผ่าน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR ส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโค้ด รหัสในการใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของเทคโนโลยี 
Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผ่าน ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ  เช่น เว็บแคม Webcam, Computer, 
Cloud Computing หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บนเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ (Projector) หรือบนโทรศัพท์อาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มี
เสียงประกอบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าจะให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย, 2556) 

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2556) ได้กล่าวว่า ด้านการศึกษา augmented Reality สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ท า
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง ผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ครูผู้สอนเสริมสร้างความรูข้อง
ผู้เรียนด้านการสาธิต การสนทนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมาย 
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กับสถานที่ หรือวัตถุด้วยภาพ 3 มิติเสมือนจริง ท าให้การเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดแต่ในห้องเรียนอีก
ต่อไปจะขยายศูนย์นอกห้องเรียนมากขึ้น 

เขมปริต ขุนราชเสนา (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง พัฒนาแอพพลิเคช่ันเสริมการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ 
ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลที่ได้จากการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรวมกับเทคโนโลยี ความ
จริงเสริม เทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เป็นการแสดงวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ และสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนจริงได้ในขณะเวลาจริง โดยผู้วิจัยบูรณาการรวมกับการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินหา
ประสิทธิภาพของสื่อและความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างชอบท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อท่ีพัฒนาขึ้นผ่านมาร์กเกอร์ โดยการหมุน การย่อ การขยาย วัตถุเสมือนจริง 3 มิติ ไปในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในสื่อเสมือนจริงมาก สื่อที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.40 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี (x̅ =4.45) การศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อร่วมกับเทคโนโลยีความจริง
เสริม และใช้เป็นทางเลือกส าหรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได้ 
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วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ
สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) และการพัฒนา 
(Development) ตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ ADDIE Model      
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 5 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบประเมินคณุภาพด้านเนื้อหาและดา้นสื่อมลัตมิีเดยีของสื่อ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดเด่น คือ ภาพในหนังสือจะนูนขึ้นมาเหมือนเป็นภาพสามมิติ มีความเคลื่อนไหวและมี
เสียงบรรยายประกอบ นั่นคือ เมื่อผู้ใช้งานเปิดหนังสือภาพในหนังสือ ภาพก็จะนูนข้ึนมาเหมือนเป็นภาพสามมิติ พร้อมกับมี
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายประกอบ 

2. สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 

  

พัฒนาและหาคณุภาพสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอรเ์น็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เร่ือง การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคุณภาพ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน 
   อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน x⃑  S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้ 4.80 0.45 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการน าเข้าสูบ่ทเรียน/เกมการศึกษา 4.20 0.45 ด ี

3. ความถูกต้องและความสมบรูณข์องเนื้อหาบทเรียน 4.60 0.55 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมในการล าดับเนือ้หา 4.60 0.55 ดีมาก 

5. เนื้อหาความต่อเนื่องและเรยีงจากง่ายไปยาก 4.60 0.55 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมในรูปแบบและวธิีการน าเสนอเนื้อหา 4.20 0.45 ด ี

7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาผ่านสื่อ AR 3.60 0.55 ด ี

8. ความเหมาะสมของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงกับเนื้อหา 4.00 0.71 ด ี

9. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเ้รียน 4.80 0.45 ดีมาก 

10. การใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.20 0.45 ด ี

11. ความเหมาะสมของเวลาเรียน 4.60 0.55 ดีมาก 
12. เนื้อหาและวิธีการน าเสนอบทเรียนสามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนและเกดิความรู้ได้จริง 4.00 0.71 ด ี

รวม 4.35 0.37 ดี 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี (x⃑  = 4.35) เมื่อพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  (x⃑  
= 4.80) และข้อ 9 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน (x⃑  = 4.80) ส าหรับข้อที่มีคุณภาพน้อยที่สุด คือ ความชัดเจน
ในการอธิบายเนื้อหาผ่านสื่อ AR (x⃑  = 3.60) 
  3. สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหส์ื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน 
   อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้านสื่อมัลตมิีเดีย 

รายการประเมิน x⃑  S.D. ความหมาย 

1. ตัวอักษรและภาษา 4.20 0.45 ด ี
2. ค าแนะน าการใช้งาน 4.20 0.45 ด ี
3. ภาพประกอบ 4.80 0.45 ดีมาก 
4. สื่อมัลตมิีเดยีส าหรับเทคโนโลย ีAR 3.60 0.55 ด ี
5. รูปแบบสื่อ 4.40 0.55 ด ี

รวม 4.24 0.43 ด ี
 

จากตารางที่ 2 พบว่า สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับดี (x⃑  = 4.24) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ภาพประกอบมีคุณภาพมากที่สุด (x⃑  = 4.80) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบสื่อ (x⃑  = 4.40) ตัวอักษร
และภาษา (x⃑  = 4.20) ค าแนะน าการใช้งาน (x⃑  = 4.20) และด้านสื่อมัลติมีเดียส าหรับเทคโนโลยี AR (x⃑  = 3.60)   

การที่สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งมีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับดี น่าจะเป็นเพราะ 
สื่อเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเป็นสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาอย่างตั้งใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วีระพงศ์ ล่องลอย (2556) ท่ีกล่าวว่า ผู้เรียนไม่ค่อยจะสนใจในการสอนของการ
เกิดความเบื่อหนา่ย และไม่ตั้งใจเรียนในการเรียน จึงออกแบบสื่อเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
  
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้มีจุดเด่น คือ ภาพในหนังสือจะนูนขึ้นมาเหมือนเป็นภาพสามมิติ มีความ

เคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบ ท าให้มีความน่าสนใจในตัวหนังสือมากข้ึน สื่อเทคโนโลยีที่ 

สร้างขึ้นในครั้งนี้มีคณุภาพด้านเนือ้หาและดา้นสื่อมลัตมิีเดยีอยู่ในระดับดมีาก  

  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยการน าสื่อ เทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
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 2. ควรพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ หรือรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
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การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปาของประชากรในอ าเภอเมืองสงขลา 
และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

WATER CONSUMPTION FORECAST: A CASE STUDY OF SONGKHLA AND HAT YAI 
DISTRICTS IN SONGKHLA PROVINCE. 

สุปรียา เรืองสง1, รุจิรา สันบากอ1
, จิราภรณ์ กวดขัน2*, มาศภินันท์   พันธ์พิพัฒไพบูลย์2 

Supreeya  Ruangsong1, Rujira Sanbako1
, Jiraporn Guadkhad2*, Maspinun  Punpipatpaiboon2 

บทคัดย่อ  
การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของปริมาณการใช้น้ าประปาของประชากรใน

อ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้ โดยใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปารายเดือนจากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา และสาขาหาดใหญ่ 
ตั้งแต่มกราคม 2551 ถึงตุลาคม 2562 ซึ่งข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่มกราคม 2551 ถึงธันวาคม 
2561 จ านวน 132 ค่า ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีทางสถิติ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบ
คูณ และวิธีบอกซ-์เจนกินส์ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่มกราคม 2562 ถึงตุลาคม2562 จ านวน 10 ค่า ส าหรับการตรวจสอบความ
แม่นย าของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ที่ต่ าที่สุด ผลการวิจัยพบว่า 
วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีบอกซ์ - เจนกินส์ ซึ่งได้ตัวแบบพยากรณ์ คือ 

12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  
ค าส าคัญ : ตัวแบบพยากรณ์, วิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ, วิธีบอกซ์ - เจนกินส์ 

Abstract  
This aim of this research was to create suitable forecasting model of the amout of water supply 

used by people in Mueang Songkhla District and Hat Yai District, Songkhla Province.  And checking the 

accuracy of the forecasting models. Time series data, monthly water supply volume from the Provincial 

Waterworks Authority website, from January , 2008 to October, 2019 were used and divided in to 2 sets. 

The first set had 132 values from January, 2008 to December, 2018 were used to create the forecasting 

model by two types of methods which are Winters multiplicative smoothing method and Box - Jenkins 

method. The second set had 10 values from January, 2019 to October, 2019 were used for checking the 

accuracy of forecasting models with mean absolute percentage error (MAPE) .  The research found that, 

the  Box - Jenkins method forecasting was the most suitable with  the lowest MAPE. The results showed 

that the most appropriate forecasting models is Box– Jenkins methods with the model 
12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  

Keywords : Forecasting Models, Winters Multiplicative Smoothing Method, Box - Jenkins Method 
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บทน า 

น้ าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งด้านการอุปโภค บริโภค ด้าน

กระบวนการผลิต ด้านการเกษตร และด้านคมนาคม แต่ด้วยประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ าท่ีมีอย่างจ ากัด ประกอบ

กับน้ ามีการปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร และครัวเรือน การประสบภัยแล้ง อุทกภัย ท าให้ปริมาณน้ าไ ม่

เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เพียงพอต่อประชากร ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาค 

จังหวัดสงขลา สาขาสงขลา และสาขาหาดใหญ่ ได้รับน้ าดิบจากคลองอู่ตะเภาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิตน้ าประปาให้แก่ประชากร ในอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง 2 อ าเภอ ดังกล่าว

เป็นอ าเภอที่มีประชากรอาศัยเป็นจ านวนมาก และเป็นเมืองท่องเที่ยว ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา เพื่อให้การ

บริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และไม่ขาด    เคลน จึงจ าเป็นต้องทราบแนวโน้มปริมาณการใช้น้ าใน

อนาคต 

จากข้อมูลการใช้น้ าของประชากรในอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปริมาณการใช้น้ าที่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวโน้มปริมาณการใช้น้ าประปาของทั้งสองอ าเภอ โดยใช้ข้อมูล

ปริมาณการใช้น้ าประปา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2562 [3] เพื่อมาพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปา 

ในปี 2563 ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ปริมาณน้ าประปา 2 วิธี ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์

แบบคูณและวิธีบอกซ์ - เจนกินส์ เพื่อให้ได้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม ส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการ

วางแผนในการผลิตและจักสรรน้ าประปาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าประปาในอนาคต  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์

ปริมาณการใช้น้ าประปาในอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยศึกษา

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าประปารายเดือนของอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากเว็บไซต์การ

ประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 142 ค่า ซึ่งแบ่งข้อมูล

ออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 คือข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 132 ค่า ส าหรับศึกษา

วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 2 วิธี ได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ และวิธีบอกซ์ - เจนกินส์ และข้อมูลชุดที่ 

2 คือข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 10 ค่าส าหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่า

พยากรณ์โดยใช้เกณฑ์ MAPE ที่ต่ าที่สุด จากนั้นน าวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมมาพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปาของทั้ง

สองอ าเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2562  ถึงเดือนธันวาคม 2563  ซึ่งในการพยากรณ์อนุกรมเวลาทั้ง 2 วิธี มีรายละเอียด

ดังนี ้
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1. วิธีปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ  

วิธีปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ส าหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหว
เนื่องจากแนวโน้มและมีอิทธิพลของฤดูกาลโดยมีการใช้ค่าปรับให้เรียบ 3 ค่า ได้แก่ , และ ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
โดยที่  เป็นค่าปรับให้เรียบส าหรับแนวโน้ม  เป็นค่าปรับให้เรียบส าหรับค่าความลาดชันและ เป็นค่าปรับให้เรียบ
ส าหรับฤดูกาล ซึ่งมีรูปแบบสมการพยากรณ์ [2] ดังน้ี 

 

t+m t t t-L+m
Ŷ = (S +b m)I     เมื่อ  m= 1,2,3……                                           (1) 

โดยที่  
t+m

Ŷ
 
คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลา t+ m  

         L       คือ จ านวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่นถ้าเป็นข้อมูลรายเดือน L  = 12 

          t       คือ เวลา 

          m     คือ ระยะเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า 

         t
S , 

t
b  และ

t
I  คือค่าประมาณ ณ เวลา t ของพารามิเตอร ์

 สามารถหาค่าปรับใหเ้รียบ  
t

S , 
t

b , 
t

I  ได้ดังนี้ 

2

t t t-1 t-1

t
t-1 t-1

t-L

Y ;t=2

S Y +(1 - )(S + b ) ; t = 3,4,...,L+ 2

Y
+(1 - )(S + b ) ; t > L+ 2

I

 

                     

2 1

t
t t-1 t-1

Y - Y ;t=2
b

(S - S ) + (1 - )b ; t>2
 

                      

t

t
t

t
t-L

t

Y
;t=2,3,...,L+ 2
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I

Y
+(1 - )I ; t>L+ 2
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2. วิธีบอกซ์  - เจนกินส์ 

การพยากรณ์โดย วิธีบอกซ์ - เจนกินส์ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง และมีการก าหนดตัวแบบโดยการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF ) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ใน

ตัวเองบางส่วน (Patial Autocorrelation Function : PACF ) พิจารณาจากอนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
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คงที่ มีตัวแบบในรูปทั่วไป คือ 
sSARIMA(p,d,q)(P,D,Q) ที่มี ช่ือเต็มว่า Seasonal Autoregressive integrated 

moving average model of order (p,d,q)(P,D,Q) [1] มีสมการตัวแบบดังน้ี 

S d S D S
p P t q Q t
(B) (B )(1 - B) (1 - B ) Y = + (B) (B )                  (2) 

เมื่อ   t
Y  คือ อนุกรมเวลา ณ เวลา t  

        s    คือ จ านวนฤดูกาล 

       d    และ D    คือ ล าดับที่ต้องการหาผลต่างและผลต่างฤดูกาล ตามล าดับ 

       B   คือ ตัวด าเนินการถอยหลัง (Backward Operator) โดยที่ S

t t-S
B Y = Y  และ s

t t-s
B =  

S

p p(B) (B )  คือ ค่าคงท่ี โดยที่  แทนค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่คงที ่

2 p

p 1 2 p(Β) Β Β Β1 ... คือ ตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p   (Non-

Seasonal Autoregressive Operator of Order p : AR ( p )) 

S S 2S PS
P 1 2 P(B ) 1 B B B...  คือ ตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตวัเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ P   

(Seasonal autoregressive operator of order P , SAR ( P )) 

2 q

q 1 2 q(Β) Β Β Β1 ... คือ ตัวด าเนินการเฉลีย่เคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดบัท่ี q   

(Non-Seasonal Moving Average Operator of Order q : MA ( q ))  

S S 2S QS
Q 1 2 Q(B ) 1 B B B... คือ ตัวด าเนินการเฉลีย่เคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ Q  

(Seasonal moving averge operator of order Q , SMA ( Q )) 

ขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณโ์ดยวิธีบอกซ์ - เจนกินส์ แสดงรายละเอียดดังนี ้

1. พิจารณาอนุกรมเวลาว่าคงที่หรือไม่ โดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF ของข้อมูลอนุกรมเวลาหาก

พบว่าอนุกรมเวลาไม่คงที่ (Non-Stationary) จะต้องแปลงอนุกรมเวลาให้คงที่ก่อนที่จะท าขั้นตอนต่อไป ด้วยการแปลง

ข้อมูลด้วยลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm)  และการหาผลต่าง ผลต่างฤดูกาลของข้อมูลที่ท าการแปลงแล้ว 

(Difference or Seasonal Difference)  

2. ก าหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้จากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่คงที่ คือก าหนดค่า p, q

พร้อมท้ังประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ 
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3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบท่ีก าหนดด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด 

4. คัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่มีเกณฑ์สารสนเทศเบย์เซียน (Bayesian Information Criterion: BIC) ที่ต่ าที่สุด 

มีค่าสถิติบอกซ์ - เจนกินส์ที่ไม่มีนัยส าคัญ 

5. พยากรณ์อนุกรมเวลาโดยตัวแบบพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  

 

การวัดความถูกต้องของค่าพยากรณ์  

ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Forecast Error) เป็นการวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ และยังเป็น

การตรวจสอบว่าค่าที่ได้จากการพยากรณ์แตกต่างจากค่าของข้อมูลจริงมากน้อยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t เดียวกันใด ๆ หาก

ค่าจริงแตกต่างจากค่าพยากรณ์มากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ก็จะมีค่าสูง ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณ์ ค านวณได้ดังสมการต่อไปนี้  

t t t
ˆe = Y -Y                                                    (3) 

เมื่อ   et  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t  

      t   คือ ช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 
2

n  โดยที่ 
2

n แทนจ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 2 

ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบรูณ์เฉลี่ย (Mean Abrolute Percentage Error: MAPE) มีสูตรในการค านวณดังนี้ 

t

t

e

y
MAPE = 100

n
                                              (4) 

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย หรือ MAPE เป็นการวัดความ

คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริง จึงสามารถท่ีจะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม [4] 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปาของประชากรในอ าเภอเมือง

สงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 132 ค่า ดังรูปท่ี 1 
และรูปที่ 2 พบว่า อนุกรมเวลาทั้งสองอ าเภอ มีส่วนประกอบของแนวโน้ม และความผันแปรตามฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมี
การเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันของข้อมูลทุก ๆ 12 ค่า นั้นคือ จ านวนฤดูกาลเท่ากับ 12 ( s=12) แล้วจึงท าการสร้างตัวแบบการ
พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วยวิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ และวิธีบอกซ์ - 
เจนกินส ์
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รูปที่ 1 ลักษณะเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปา (ลบ.ม/เดือน) ของประชากรในอ าเภอเมืองสงขลา 

 

รูปที่ 2 ลักษณะเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปา (ลบ.ม/เดือน) ของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่  

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์อนุกรมเวลา 

1. การพยากรณโ์ดยวิธีการปรับใหเ้รียบโดยวินเทอร์แบบคูณ 

จากการน าข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 

2561 ไปวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ในอ าเภอเมืองสงขลา ได้ค่า = 0.309, = 0.001 และ = 0.131 และในอ าเภอ

หาดใหญ่ ได้ค่า = 0.001, = 0.039 และ = 0.150 ในอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังตัว

แบบต่อไปนี ้

                                      t+m t-L+m
Ŷ = (1313240.650 +1248.146m)I                              (5) 

                                      t+m t-L+m
Ŷ = (971082.454 + 703.560m)I                                 (6) 
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2. การพยากรณโ์ดยวิธีบอกซ์ - เจนกินส ์

จากการพิจารณากราฟ ACF และ PACF ดังรูปที่ 3 และรูปท่ี 4 พบว่าค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของอนุกรม

เวลาปรมิาณการใช้น้ าประปา ท้ังสองอ าเภอยังไมค่งที่ เนื่องจากมีสว่นประกอบของแนวโน้ม และความผันแปรตามฤดูกาล 

ดังนั้น จึงท าการแปลงข้อมูลด้วยลอการิทึมธรรมชาติ โดยการหาผลต่างและหาผลต่างฤดูกาลล าดับท่ี 1 เมื่อฤดูกาลเท่ากับ 

12 ( d =1, D =1, s=12 ) และก่อนน าไปใช้ในการก าหนดตัวแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการพยากรณ์ พิจารณากราฟ ACF 

และ PACF ของอนุกรมเวลาที่ไดท้ าการแปลงข้อมูลแล้วดังรูปท่ี 5 และ 6 ซึ่งพบว่าอนุกรมเวลาที่ได้ท าการแปลงข้อมลูมี

ลักษณะคงที่ จึงท าการก าหนดตัวแบบการพยากรณ์ต่อไป 

 

รูปที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปาอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

รูปที่ 4 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

รูปที่ 5 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปาอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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เมื่อแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างและผลตา่งฤดูกาลล าดับที่1 และลอการิทึมธรรมชาติ

 

รูปที่ 6 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ าประปาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เมื่อแปลงข้อมูลด้วยการหาผลต่างและผลตา่งฤดูกาลล าดับที่1 และลอการิทึมธรรมชาต ิ

ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามเิตอร์แบบ ค่า BIC และค่าสถิติ Ljung - Box Q ของตัวแบบ 

sSARIMA(p,d,q)(P,D,Q) ของอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

ค่าประมาณพารามิเตอร ์

 

sSARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  

SARIMA   

12(0,1,1)(0,1,1)  
SARIMA   

12(0,1,2)(0,1,1)  
SARIMA   

12(1,1,1)(0,1,1)  

AR(1):
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

- - 0.203 

0.106 

MA(1):
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

0.690 

0.000 

- 0.832 

0.000 

MA(2): 
2
 ค่าประมาณ 

p-value 

- 0.634 

0.000 

- 

SMA(1):
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

0.961 

0.000 

0.955 

0.018 

0.973 

0.160 

BIC  21.866 21.903 21.902 

Ljung - Box Q 

p-value 

 12.034 

0.742 

13.335 

0.576 

15.011 

0.451 
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ตารางที่ 2 ค่าประมาณพารามเิตอร์แบบ ค่า BIC และค่าสถิติ Ljung - Box Q ของตัวแบบ 

sSARIMA(p,d,q)(P,D,Q) ของอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ค่าประมาณพารามิเตอร ์

 

sSARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  

SARIMA   

12(0,1,1)(0,1,1)  
SARIMA   

12(0,1,1)(0,1,2)  
SARIMA   

12(0,1,1)(1,1,1)  

MA(1):
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

0.870 

0.000 

0.820 

0.000 

0.809 

0.000 

SAR(1): 
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

- - 0.259 

0.073 

SMA(1):
1
 ค่าประมาณ 

p-value 

0.818 

0.000 

- 0.989 

0.677 

SMA(2):
2
 ค่าประมาณ 

p-value 

- 0.722 

0.993 

- 

BIC  23.651 23.668 23.675 

Ljung - Box Q 

p-value 

 23.121 

0.111 

20.951 

0.138 

20.933 

0.139 

การก าหนดตัวแบบการพยากรณ์ พิจารณาค่าพารามิเตอร์จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของอ าเภอเมืองสงขลาและ

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเลือกตัวแบบที่มีค่า BIC ต่ าสุด และมีค่าสถิติ Ljung - Box Q = 12.304,  23.121 โดย

ค่า p-value =0.742,  0.111 มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.005  จะได้ตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 2 อ าเภอ คือ ตัวแบบ 

12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  ดังนี ้     

   
12 12 12

0 0 t 1 1 t
(B) (B )(1 B)(1 B )Y (B) (B )  

12 12

t 1 1 t
(1 B)(1 B )Y (1 B)(1 B )  

      
12 13 12 13

1 1 1 1 t
(1 B B B )Y (1 B B B )

t
 

                     t-12 t-1 t-13 t 1 t-12 1 t-1 1 1 t-13
Y Y Y Y
t

 

                                                       t t-1 t-12 t-13 1 t-1
Y Y Y Y  

                                               1 t-12 1 1 t-13 t
                                 (7) 
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เมื่อท าการตรวจสอบ Model ค่า  ไม่มีนัยส าคัญ จึงได้ค่าประมาณพารามิเตอร์จากตารางที่ 1และตารางที่ 2 จะได้ตัว

แบบพยากรณ์อนุกรมเวลา ณ เวลา t  ของอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ ดังนี้ 

t t-1 t-12 t-13 t-1 t-12 t-13
Ŷ = Y + Y - Y - 0.690 - 0.961 +0.690(0.961)          (8) 

          
t t-1 t-12 t-13 t-1 t-12 t-13

Ŷ = Y + Y - Y - 0.870 - 0.818 +0.870(0.818)         (9) 

3. เลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม 

จากตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้ โดยวิธีการปรับให้เรียบโดยวินเทอร์แบบคูณ และวิธีบอกซ์ - เจนกินส์ 

12SARIMA(0,1,1)(0,1,1) ส าหรับการพยากรณ์ข้อมูลชุดที่ 2 คือปริมาณการใช้น้ าประปาในอ าเภอเมืองสงขลา และ

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 10 ค่า ซึ่งมีเปอร์เซ็นความ

คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) แสดงดังตารางที ่3  

ตารางที่ 3  ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบรูณเ์ฉลีย่ (MAPE) ปริมาณการใช้น้ าประปาในอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปี 2562 และค่าพยากรณ์แสดง 

MAPE อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอหาดใหญ ่

วิธีวินเทอร์แบบคูณ 2.313 3.385 

วิธีบอกซ์ - เจนกินส์ 

12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  

2.006 2.433 

 

จากผลการคัดเลือกตัวแบบการพยากรณ์ พบว่า วิธีบอกซ์เจนกินส์ 
12SARIMA(0,1,1)(0,1,1) มีความเหมาะสม

กับอนุกรมเวลาทั้ง 2 ชุดนี้ เนื่องจากมีค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต่ าที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

วิธีบอกซ์เจนกินส์ 12SARIMA(0,1,1)(0,1,1) ในการพยากรณ์ปริมาณน้ าประปาทั้งสองอ าเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ได้ดังตาราง 4 
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ตารางที่ 4 การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปาอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

เดือนพฤศจิกายน  2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ด้วยตัวแบบ 
12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  (หน่วย: ลบ.ม) 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ได้น าเสนอวิธีการสร้างและการคัดเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับปริมาณการ

ใช้น้ าประปาในเขตอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการน าข้อมูลปริมาณน้ าแบบรายเดือนจาก

เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา และสาขาหาดใหญ่ จ านวน 142 ค่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึ งเดือน

ตุลาคม 2562  ส าหรับคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ าสุด 

(MAPE) ผลการวิจัย พบว่าตัวแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ าประปาในเขตอ าเภอเมืองสงขลาและ

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ วิธีบอกซ์ - เจนกินส์ซึ่งมีตัวแบบพยากรณ์ 
12SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  

จากค่าพยากรณ์เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าประปาของอ าเภอหาดใหญ่มีการใช้น้ าประปามากกว่าอ าเภอเมือง

สงขลา และทั้ง 2 อ าเภอมีแนวโน้มการใช้น้ าประปาที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะมีค่าจริงเกิดขึ้นใหม่ จึ งต้อง

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบการพยากรณ์ และท าการพยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าตัวแบบเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้

ข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นร่วมด้วยในการตรวจสอบ เพื่อจะน าตัวแบบการพยากรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวางแผน

ตัดสินใจในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีสนับสนุนสถานที่ในการท าวิจัย 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

Development of Project Learning Management using Competency Based 

โสภิตา สุวุฒโฑ1*, ภราดร เสถียรไชยกิจ2 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้

สมรรถนะเป็นฐาน มีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนคือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
ตามกระบวนการวิธีระบบ มีผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.68 2) พัฒนาโมดูลการเรียนรู้ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การก าหนดแนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ 2) การออกแบบ
และจัดท าแบบร่าง 3) การจัดเตรียมต้นฉบับ 4) การจัดวางองค์ประกอบ และ 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสื่อ แต่
ละเรื่องประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ ใบเนื้อหา สื่อ ใบงาน และแบบวัดประเมินผล 3) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ และวัดผล
การเรียนรู้ เป็นการน าโมดูลและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาไปใช้กับผู้เรียนจ านวน 20 คน แล้ววัดผลหลังจบการ
เรียนรู้ ผลที่ได้คือ ผู้เรียนจ านวน 17 คน มีผลการเรียนสูงกว่า 80% โดยค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 20 คน เท่ากับ 
87.1% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แบ่งเป็นด้านความรู้ 84.1% ทักษะ84.8% และคุณลักษณะ 92.5% 4) ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในเกณฑ์ดี และทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 
และขั้นตอนที่ 5) ประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อของผู้เรียน โดยผู้
ประเมิน 3 ท่าน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนทั้ง 20 คน มีผล
การประเมินสมรรถนะ “ผ่าน”แสดงถึงผู้ เรียนทั้ง 20 คน มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานอาชีพ 
นักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อ  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, ฐานสมรรถนะ 

Abstract  
  The purpose of this research was to develop a model of learning management.  And study the 
results of project- based learning by using competencies as a base There are 5 steps of operations.  
1)  Develop the model of project- based learning by using competencies as a base According to the 
process, method, system There are 5 experts assess the suitability and make suggestions. The evaluation 
results are very good, with an average value of 4.68. 2) Develop learning modules consisting of 5 topics: 
1) Defining media concepts and characteristics 2) Designing and drafting 3) Preparation of manuscripts 4) 
Laying the composition and 5) checking and controlling the media quality Each story consists of Learning 
plans, content sheets, work sheets and evaluation forms. 3) Conduct learning management. And measure 
learning It is the implementation of modules and learning management models that have been 
developed for 20 students and measured after completion of the course. The result is 17 students with 
grades above 80% by the average grade point average. Knowledge of all 20 students, equal to 87.1% is 
very good. Divided into 84.1% knowledge, 84.8% skills and 92.5% characteristics. 4) Assess the Satisfaction 
of learners about learning management The evaluation results have an average of 4. 20, which is good. 
And every topic has a good average -  very good, and step 5)  assess the professional competency of 
medical education technologists The media design of learners In which 3 assessors consider the evidence 
from evidence of learning management The results show that all 20 learners have " pass"  performance 
assessments, indicating that all 20 students have met the criteria set by the professional standard. 
Medical education technologist Media design 
 

Keywords: Learning Management, Project Learning Management, Competency Based 
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บทน า  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ต้องเร่ง

ปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัย โดยเฉพาะด้านการศึกษา ต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเน้นสมรรถนะและความสามารถให้เป็น

การเช่ือมโยงทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเน้น

ประสบการณ์บุคคล อันหมายถึง ความสามารถและหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้จากการศึกษาด้วยตนเอง

ประสบการณ์จากการท างาน การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน หรือการฝึกอาชีพ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม, 2562)  

แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นปัญหา 

เนื่องจากผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะส าคัญที่จ าเป็น และขาดสมรรถนะในการท างานตามอาชีพ 

ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และผลิตภาพของงานเพื่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษา

จึงต้องให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน เน้นด้านเทคนิคและวิชาชีพมากขึ้น ควบคู่กับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้โครงการ

ต่างๆ ให้สอดรับกับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ และการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ออกแบบให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ รู้เท่าทันสารสนเทศ ใช้ความสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและ

ผู้ผลิต สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และไม่เพียงแค่การเรียนในห้อง แต่ควรใช้บริบทสภาพแวดล้อม

หรือชุมชนร่วมด้วย ทั้งนี้ควรอยู่บนฐานของสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพที่ได้ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติงานได้จริงและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานผลิตสื่อด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

วิชาชีพเฉพาะทางเพื่อสร้างสรรค์สื่อท่ีมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานที่ยึดสมรรถนะเป็นฐาน เนื่องจาก

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกขั้นตอน ใช้ เทคนิคหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน ได้แก่ 

กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนความคิด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงกับแหล่งความรู้ สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับหลักการพัฒนาการคิดของ บลูม (Boom) ทั้ง

ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2550) ผนวกกับการน าแนวคิดด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพของนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ที่มีการ

ก าหนดไว้แล้วมาเป็นแนวทาง (โสภิตา, 2555:168-177) เพื่อพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียน ผู้สอน และชุมชน สังคม โดยผู้สอนเป็น

ผู้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้ก าหนด และใช้กิจกรรมโครงงานมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่อยากรู้ เป็นการ

ตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสามารถน าผลไปใช้ได้ในชีวิตจริง ถือเป็นการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างแท้จริง  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  
1. การจัดการเรียนรู้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาสื่อทางการแพทย์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โครงงานมอบหมายการออกแบบ ผลิตสื่อด้านสุขภาพให้กับชุมชน สังคม 

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีลงทะเบียนรายวิชาสื่อทางการแพทย์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์ภาคการศึกษา 1/2562 
จ านวน 20 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง และใช้ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน มีกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ ผู้วิจัยได้สรุป

สาระส าคัญของแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน โดยระบุแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

แนวคิด 1. การน าแนวคิดดา้นสมรรถนะ ร่วมกับการเรยีนรู้แบบโครงงาน เป็นแนวทางก าหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพือ่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ส าคัญ จ าเป็น และมีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
3. พัฒนาผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่การท างานอาชีพให้มีสมรรถนะตามความต้องการที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน 

จุดมุ่งหมาย 1. ผู้เรยีนมีสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อตามที่ก าหนด 
2. ผู้เรยีนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลายจากการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามีความเหมาะสม ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และส่งเสริมผลการเรียนรู้ให้

ดีขึ้นได้  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา  

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะที่เหมาะสมตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
นักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อตามที่ก าหนด 

3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
1.2  ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน และจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน  
1.3  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตาม

ก าหนดเป็นผู้ประเมิน  
1.4  วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
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2. พัฒนาโมดูลการเรียนรู้ โดยยึดตามแนวทางสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทาง

การแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อตามที่ก าหนดไว้แล้ว และผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ จ านวน 32 ท่าน ประกอบด้วย 1 หน้าที่หลัก 5 หน่วยสมรรถนะ และ 15 สมรรถนะย่อย 

มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะที่ต้องการให้กับผู้เรียน (โสภิตา, 2555:168-177) เป็นการน ามาตรฐานอาชีพมา

แปลงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ มีขั้นตอนคือ  

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานอาชีพตามที่ก าหนด  

2.2 ก าหนดโมดูลการเรียนรู้ โดยดูจากหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยในมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยี
การศึกษาทางการแพทย์ที่ก าหนดไว้แล้ว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ได้
พิจารณาก าหนดโมดูลจ านวน 5 เรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการออกแบบสื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) การก าหนด
แนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ 2) การออกแบบและจัดท าแบบร่าง 3) การจัดเตรียมต้นฉบับ 4) การจัดวางองค์ประกอบ 
และ 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสื่อ 

2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมส าหรับใช้ในการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2.4 พัฒนาโมดูลการเรียนรู้ โดยแต่ละโมดูลประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ ใบเนื้อหา สื่อ ใบงาน และแบบวัด
ประเมินผลที่ยึดตามแนวทางฐานสมรรถนะ  

3.  ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานและวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ : ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน สังคม โดยผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ช้ีแนะ 
ส่งเสริม และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินโครงงาน และชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ความ
ต้องการด้านสื่อ และทดลองใช้สื่อท่ีผู้เรียนสร้างขึ้น โดยทั้ง 3 ส่วน ร่วมกันสร้างและบูรณาการความรู้  

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้และด าเนินการสอนในรายวิชาสื่อทางการแพทย์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังน้ี 

 3.1  จัดเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 3.2  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และมอบหมายโครงงานเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ 

        3.3  จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่

สร้างขึ้นมาจากการศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี ้

3.3.1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน : โดยผู้สอนให้ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง  

3.3.2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ : เป็นการดึงดูดให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ และเลือกโครงงานตามที่

สนใจ โดยใหศ้ึกษาสถานการณ์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เล่นเกม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน เชิญผู้มีประสบการณ์

บรรยาย หรือใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการเรียนรู้  

3.3.3 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ : เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันวางแผนด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียน

แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าท่ีเพื่อช่วยกันแสวงหาความรู้ ระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม  
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3.3.4 ขั้นแสวงหาความรู้ : เป็นการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการท ากิจกรรม ตามหัวข้อที่

กลุ่มสนใจ หลังจากท่ีได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้แล้ว 

3.3.5 ขั้นลงมือปฏิบัติ : การลงมือท าหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 

โดยขอค าปรึกษาจากผู้สอนเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น มักพบปัญหาที่ไม่คาดคิด ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด การค้นหาความรู้

เพิ่มเติม การบันทึกผลงาน การวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมทีม 

3.3.6 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้: เป็นการสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยผู้สอนใช้ค าถาม น าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

3.3.7 ขั้นน าเสนอผลงาน : การน าเสนอโครงงานต่อช้ันเรียนและการน าสื่อไปใช้ในชุมชน เป็นขั้นตอนท่ีให้การ

เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร ท าให้เกิดการทบทวนข้ันตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่

น่าสนใจ โดยมีสื่อน าเสนอ วีดิทัศน์ รายงาน ตามที่กลุ่มจะคิดสร้างสรรค์ 

3.4 วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยวัดทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และคุณลักษณะของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละโมดูล 

และในการปฏิบัติโครงงานที่มอบหมาย โดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 80 กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

4. ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

4.1 เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  

โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด รวมถึงใช้วิธีการที่

หลากหลายในการสอบถามความคิดเห็น ได้แก่ การให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด (reflection) แบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม

เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกในการน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

4.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียน 

5. ประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบสื่อสุขภาพของผู้เรียน 

 เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ครบตามโมดูลและแผนการเรียนรู้แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะ และมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการ

ออกแบบสื่อเพื่อเข้าใจบทบาท หน้าที่ของผู้ประเมิน วธิีการประเมินและการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานต่างๆ ในการประเมิน 

5.2 ศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องและตรงตามมาตรฐานอาชีพท่ีก าหนด 

5.3 ก าหนดคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้ประเมินสมรรถนะ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพโดยตรง และมี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

5.4 ก าหนดและสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะ โดยท าความเข้าใจร่วมกันก่อนประเมิน  

5.5 ผู้ประเมินท าการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบสื่อของผู้เรียนทั้ง 20 คน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่แสดง

ถึงสมรรถนะการปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้อตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ 

5.6 วิเคราะห์ ตัดสินผล และสรุปผลการประเมินสมรรถนะ โดยใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การประเมินค่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้การหาค่าเฉลี่ยของ

ข้อค าถามแต่ละข้อ และคิดผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งฉบับแล้วแปลความหมาย ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ของการแปล

ค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้เรียน เห็นด้วยมากที่สุด เห็นว่าดีมาก หรือมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญ / ผู้เรียน เห็นด้วยมาก เห็นว่าดี หรือมีความพึงพอใจมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญ / ผู้เรียน เห็นด้วยปานกลาง เห็นว่าพอใช้ หรือมีความพึงพอใจปานกลาง 

1.51  -  2.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญ / ผู้เรียน  เห็นด้วยน้อย เห็นว่าควรปรับปรุง หรือมีความพึงพอใจน้อย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญ / ผู้เรียน เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นว่าไม่ดี หรือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5.  การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผลการประเมิน คือ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด การให้ผู้เรียนสะท้อนคิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเปน็ฐาน 
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ด้านปัจจัยน าเข้า (INPUT) 

1)  มาตรฐานสมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย ์

2)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3)  โมดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  

ด้านกระบวนการ (PROCESS) 

4) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ได้แก่ ผู้สอน 

ผู้เรียน และชุมชน และมีขั้นตอนจัดการเรียนรู้ดังนี้ 4.1) ข้ันให้ความรู้พื้นฐาน 4.2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 4.3) ข้ันจัดกลุ่ม

ร่วมมือ 4.4) ขั้นแสวงหาความรู้ 4.5) ขั้นลงมือปฏิบัติ 4.6) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 4.7) ข้ันน าเสนอผลงาน  

5) การประเมินผลส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ 

5.1)  วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.2)  ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

5.3)  ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้าน

การออกแบบสื่อ 

ด้านปัจจัยน าออก (OUTPUT) 

6) สมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ที่ได้จากการเรยีนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  

ด้านข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK) 

7) ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน และรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ 

ผลการประเมินความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่มตี่อรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

โดยให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวเิคราะห์ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้

ด้าน x ̅ S.D. ความหมาย 
ด้านปัจจัยน าเข้า (INPUT) 
1. มาตรฐานสมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย ์ 5.00 0.00 ดีมาก 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4.80 0.44 ดีมาก 
3. โมดลูการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  4.40 0.54 ดี 

ด้านกระบวนการ (PROCESS) 

4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
4.1  ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 4.80 0.44 ดีมาก 
4.2  ขั้นกระตุ้นความสนใจ 4.40 0.54 ดี 
4.3  ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4.60 0.54 ดีมาก 

4.4  ขั้นแสวงหาความรู ้ 4.60 0.54 ดีมาก 
4.5 ขั้นลงมือปฏิบัต ิ 4.80 0.44 ดีมาก 
4.6 ขั้นสรุปสิ่งที่เรยีนรู ้ 4.80 0.44 ดีมาก 
4.7 ขั้นน าเสนอผลงาน 4.60 0.54 ดีมาก 

5. การประเมินผลส าเร็จของการจดัการเรียนรู ้
   

5.1 วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.40 0.54 ดี 
5.1         5.2 ประเมินความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มตี่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้

สมรรถนะเป็นฐาน  4.80 0.44 ดีมาก 
5.2         5.3 ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏบิัติงานมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา

ทางการแพทย์ 4.80 0.44 ดีมาก 
ด้านปัจจัยน าออก (OUTPUT) 

6  6. สมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ที่ได้จากการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้
สมรรถนะเป็นฐาน  4.80 0.44 ดีมาก 
ด้านข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK) 
7. ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.68 0.42 ดีมาก 

  จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 โดยทุกรายการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี – ดีมาก 

(4.40–5.00) ประเด็นที่ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ในหัวข้อ มาตรฐาน

สมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ และประเด็นด้านข้อมูลย้อนกลับ หัวข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้เพิ่มองค์ประกอบด้านปัจจัยน าออกอีก 2 หัวข้อ

คือ ผลการเรียนรู้ และ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ 

ในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ ใช้กระบวนการวิธีระบบที่ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมี

ความสัมพันธ์ในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะการน าเอามาตรฐานสมรรถนะมาเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน สามารถวัดและ

ประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่ก าหนด ซึ่งแนวทางของสมรรถนะถูกน ามาประยุกต์ใช้จัดการศึกษาระดับต่างๆ จนเป็น
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ที่ยอมรับจากผู้ก าหนดนโยบายและผู้น าด้านหลักสูตรของแต่ละประเทศทั่วโลก และการน าเอาข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการรับฟังเสียงของผู้เรียนและการพัฒนาการ

เรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน มีดังนี ้

2.1 ผลการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ 

 โมดูลที่พัฒนามีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การก าหนดแนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ 2) การออกแบบและจัดท า
แบบร่าง 3) การจัดเตรียมต้นฉบับ 4) การจัดวางองค์ประกอบ และ 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสื่อ แต่ละเรื่อง
ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ ใบเนื้อหา สื่อ ใบงาน และแบบวัดประเมินผลที่ยึดตามแนวทางฐานสมรรถนะ  

การพัฒนาเป็นโมดูลการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ ถือเป็นวิธีการในการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาแบบฐาน
สมรรถนะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด และ
ผู้สอนสามารถน าโมดูลการเรียนรู้ที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความเช่ือมั่นว่า การแปลงข้อก าหนดในมาตรฐานอาชีพไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่การออกแบบ
รายวิชาที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานมีความถูกต้อง สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2.2 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  

ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  ให้กับผู้เรียนจ านวน 20 คน เรียนตาม

แผนการรียนรู้และมอบหมายโครงงานออกแบบ ผลิตสื่อด้านสุขภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน สังคม เมื่อสิ้นสุดการจัดการ

เรียนรู้ ผู้วิจัยจัดให้มีการวัด ประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาคุณลักษณะด้านต่างๆ ท่ีผู้เรียนแสดงออก

จากการปฏิบัติงานมอบหมาย ผลที่ได้จากประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้ง 20 คน คือ ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ ที่ระดับ 

87.1% ซึ่งสามารถแยกเป็นด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ของผู้เรียนทั้ง 20 คน  

 ผลการประเมนิ ค่าคะแนนเฉลี่ยของ

ผู้เรียนทั้ง 20 คน ผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% (คน) ผู้มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 80% (คน) 

ด้านความรู้ 15 5 84.1% 

ด้านทักษะ 18 2 84.8% 

ด้านคุณลักษณะ 20 - 92.5% 

รวมทุกด้าน 17 3 87.1% 

(เกณฑผ์่านการประเมินในแต่ละรายการ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 80%) 

ผลที่ได้ แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในทุกด้านของผู้เรียนทั้ง 20 คน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 80% ตามที่

ก าหนดไว้ โดยด้านคุณลักษณะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 92.5% ด้านทักษะ 84.8% และด้านความรู้ 84.1% ตามล าดับ 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้วิธีการ และการประเมินท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี
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ที่สุด โดยบูรณาการการเรียนในช้ันเรียนร่วมกับการท าโครงงาน รวมถึงมีการใช้สื่อ กิจกรรม และช่องทางการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการเรียนในช้ันเรียน และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของฐาน

สมรรถนะที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ แต่ทั้งนี้มีผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

ด้านความรู้ 5 คน และด้านทักษะ 2 คน และเมื่อรวมคะแนนทุกด้านไม่ผ่านเกณฑ์ 80% จ านวน 3 คน เนื่องจากข้อมูลที่

ผู้เรียนน ามาแสดงในสื่อยังไม่ครบตามหัวข้อที่ก าหนดในการประเมิน ซึ่งภายหลังได้มีการแก้ไขและส่งงานจนครบ มีผลผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว 

2.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 16 คน ผลดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้าน x ̅ S.D. การแปลผล 
1. ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.04) 

1.1  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความเหมาะสม 4 0.63 ดี 
1.2  กิจกรรมในชั้นเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ 4.12 0.50 ดี 
1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 3.93 0.85 ดี 
1.4  กิจกรรมโครงงานส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาได้ 4.06 0.85 ดี 
1.5  กิจกรรมโครงงานส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานจริง 4.12 0.88 ดี 

2. ด้านเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.08) 
2.1  ผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 4 0.63 ดี 
2.2  ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนเข้าสู่การน าไปใช้หรือการประกอบวิชาชีพ 3.8 0.80 ดี 
2.3  ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนทราบชัดเจน 4.31 0.60 ดี 
2.4  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือซักถาม 4.56 0.62 ดีมาก 
2.5  ผู้สอนแนะน าแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 0.93 ดี 

3. ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.19) 
3.1  เนือ้หาสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3.87 0.80 ดี 
3.2  เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 4 1.03 ดี 
3.3  ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหัวเรื่องมีความเหมาะสม 4 0.89 ดี 
3.4  เนื้อหามีความถูกต้อง 4.62 0.61 ดีมาก 
3.5  เนื้อหาท่ีใช้เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็น 4.5 0.63 ดี 
3.6  เนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.37 0.61 ดี 
3.7  เน้ือหาสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงาน 4 0.89 ดี 

4. ด้านสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.29) 
4.1  เอกสาร ใบเนื้อหาท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.31 0.70 ดี 
4.2  สื่อประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.43 0.72 ดี 
4.3  สื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.06 1.12 ดี 
4.4  สื่อสอดคล้องกับเน้ือหา ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดียิ่งขึ้น 4.37 0.71 ดี 

5. ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.26) 
5.1  ผู้สอนแจ้งวิธี และเกณฑ์การวัด-ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน 4.31 0.87 ดี 
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ด้าน x ̅ S.D. การแปลผล 
5.2  วิธี และเกณฑ์การวัด ประเมินผลมีความเหมาะสม ยุติธรรม 4.43 0.62 ดี 
5 .3  การวัดประเมินผลมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 4.06 0.85 ดี 

6. ด้านความสัมฤทธิ์ผล (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.65) 
6.1  ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการจดัการเรยีนรู้แบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ 4.5 0.73 ดี 
6.2  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการเรยีนรู้ 4.81 0.54 ดีมาก 

7.  ด้านสภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ = 4.16) 
7.1  ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีความพร้อมส าหรับจัดการเรียนรู้ 4.18 0.91 ดี 
7.2  ห้องเรียนมีสภาพเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรม/ฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ 4.18 0.98 ดี 
7.3  การใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  4.12 1.08 ดี 

รวมผลคะแนนเฉลี่ย 4.20 0.78 ดี 

 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการจัดการเรียนรู้ ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยทุกรายการประเมินมีค่าเฉลี่ยระดับดี – ดีมาก (3.75-4.81) ประเด็นท่ีผู้เรียนพึงพอใจมากท่ีสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสัมฤทธ์ิผล : ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ 4.81 รองลงมาคือ เนื้อหามีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.62 และ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือซักถาม 

ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ทุกหัวข้ออยู่ในระดับดี เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากการได้ร่วมเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานดังนี้ การท า

กิจกรรมโครงงานท าให้ได้ฝึกทักษะหลายด้าน ได้ศึกษาและท างานจากประเด็นปัญหาที่แท้จริงที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจ

ความต้องการด้านสื่อกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้รับรู้ปัญหา ความต้องการโดยตรง ได้ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล 

การตั้งค าถาม การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน กล้าแสดงออก ได้ฝึกทักษะการสังเกต การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เพื่อคัดกรองข้อมุลที่ส าคัญและจ าเป็นน ามาท าสื่อ ได้ข้อมูลจริงเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตสื่อ ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ได้รู้บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตสื่อชัดเจนยิ่งขึ้น การท างานจริงได้เห็นสภาพปัญหาจริง ข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพและสื่อ 

ได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนแต่ละ generation เพื่อปรับมุมมองและใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบสื่อต่อไปได้  

ในส่วนข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้คือ ต้องการเวลาในการลงพื้นที่หรือเก็บข้อมูลมากกว่านี้ จะได้ไม่เร่งรีบ

ในการสอบถามหรือเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ไปสัมภาษณ์ และอยากมีโอกาสลงพื้นที่ในท่ีที่หลากหลาย จะได้เห็นสถาพปัญหาที่

แตกต่างกันมากกว่านี้ รวมถึงต้องการความรู้ที่จ าเป็นเพิ่มขึ้นเช่นเรื่อง วัสดุในการจัดท าสื่อ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น ามาพัฒนาและ

ปรับปรุงส าหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

2.4 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผู้รับการประเมินสรรถนะ 20 คน ได้รับการประเมินสมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการ

ออกแบบสื่อสุขภาพตามที่ได้ก าหนด โดยมีผู้ประเมินสมรรถนะจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินในแต่ละสมรรถนะ โดยใช้

แบบประเมินสมรรถนะที่ได้พัฒนาขึ้น ประเมินทั้งสิ้น 5 สมรรถนะคือ การก าหนดแนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ การ

ออกแบบและจัดท าแบบร่าง  การจัดเตรียมต้นฉบับ  การจัดวางองค์ประกอบ และการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสื่อ 
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ผลการประเมินคือ ผู้รับการประเมินสมรรถนะทั้ง 20 คน มีผล “ผ่าน”  ทุกหน่วยสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน  

  ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินสมรรถนะใช้แนวทางการปฏิบัติและด าเนินการตามขั้นตอน โดยผู้วิจัยศึกษาจาก

แนวทางของกลุ่มอาชีพท่ีได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะมาแล้ว ตามที่ ธีรพงษ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรฐาน

อาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และกล่าวว่าวิธีการประเมินสมรรถนะวิชาชีพน้ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานจริงในอาชีพ และช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการประเมินพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ รวมถึงมีความภาคภูมิใจใน

สมรรถนะของตนเอง และต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการวิจัย  
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ผลการ

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ย 4.68 มีความเหมาะสมในเกณฑ์ดีมาก  
2. โมดูลการเรียนรู้ที่พัฒนา มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การก าหนดแนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ 2) การออกแบบ

และจัดท าแบบร่าง 3) การจัดเตรียมต้นฉบับ 4) การจัดวางองค์ประกอบ และ 5) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสื่อแต่
ละเรื่องประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ ใบเนื้อหา สื่อ ใบงาน และแบบวัดประเมินผล  

3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 20 คน หลังจากเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน พบว่า ผู้เรียน
จ านวน 17 คน มีผลการเรียนสูงกว่า 80% โดยค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 20 คน เท่ากับ 87.1% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  
มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในเกณฑ์ดี และทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ ดี-ดีมาก  

5. ผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านการออกแบบสื่อของผู้เรียน โดยผู้
ประเมิน 3 ท่าน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนทั้ง 20 คน มีผลการประเมิน
สมรรถนะ “ผ่าน”  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

A Comparison of Learning Achievement in History Subject Entitled Neighboring 

Countries for Grade 6 Students through Learning by Programmed Instructions and 

Traditional Teaching Method 

ดาริกา  ขุนพิทักษ์1*, อรนุช ลิมตศิริ2  

Darika Khunpitak 1*, Oranuch Limtasiri 2  

บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป และการสอนแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 47 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก เป็นกลุ่มทดลอง 
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง ประเทศเพื่อนบ้าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 47 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก เป็นกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้แผนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูปประวัติศาสตร์ เร่ือง ประเทศ
เพื่อนบ้าน จ านวน 4 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 9 แผน  3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.824 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ dependent Sample t-test และ Independent 
Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนส าเร็จรูป ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.04/82.44 ซึ่งตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป หลังการจัดการเรียนการสอน สูง
กว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอนโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่า การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ การ
สร้างบทเรียนส าเร็จรูป เป็นการเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง ครูควรมีความรู้ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเป็นอย่างดี มีความ
แม่นย าในเนื้อหาและการจัดกิจกรรม มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรมจริง เพื่อให้ทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน เป็นการเตรียมแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมและเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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Abstract  
The purpose of this research were 1)  to develop and  examine the efficiency of Programmed 

Instructions to meet the criterion standard at 80/ 80  2)  to compare learning achievement in History 
Subject Entitled Neighboring Countries for Grade 6 Students between before and after learning by 
Programmed Instructions, 3)  to compare learning achievement in History Subject Entitled Neighboring 
Countries for Grade 6 Students between before and after learning by Traditional Teaching Method, 4) to 
compare learning achievement in History Subject Entitled Neighboring Countries for Grade 6 Students 
Learning by Programmed Instructions and Traditional Teaching Method. The sample of this research who 
was simple random sampling consisted of 47 students who studying in grade 6/4 in 2019 academic year, 
Anuban Ranong School, Ranong Province.  learning from Programmed Instructions and simple random 
sampling of 6/3 student who was  simple random sampling as a control group. The research instruments 
included 1)  four History Subject Programmed Instructions  entitled Neighboring Countries.  2)  Nine 
‘Neighboring Countries’ lesson plans 3) 30 items of learning achievement tests with 4 multiple choices. 
The test reliability value was 0.824. The statistic employ for data analysis were mean, standard deviation 
E1/E2, dependent Sample t-test and Independent Sample t-test . The research findings were as follow : 
1.  The efficiency criterion of  Programmed Instructions entitled Neighboring Countries for Grade 6 
Students were found at 81.04/82.44 based on the standardized efficiency criteria of 80/80. 2. The learning 
achievement in History subject entitled Neighboring Countries for Grade 6 students after learning by 
Programmed Instructions was significantly higher than before learning at . 05 level according with the 
hypothesis.  3.  The learning achievement in History subject entitled Neighboring Countries for Grade 6 
students after learning by traditional teaching method was significantly  higher than before learning at 
.05 level. 4. The learning achievement in History subject entitled Neighboring Countries for Grade 6 who 
learned by Programmed Instructions were significantly higher than the students who learned by 
Traditional Teaching Method at .05 level. 

Keywords: Programmed Instructions, learning achievement 

บทน า  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เช่ือว่าทุกคนมี

ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ท้ังความรู้และคุณธรรม โดยมีจุดเน้นส าคัญ
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตส านึกต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และรู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ให้สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการใช้ชีวิตให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รู้จักการ
ค้นคว้าจากทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิด การท างานเป็นทีม และ
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รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิม เปิดกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสาร บูรณาการการใช้เทคโนโลยี เน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีทักษะการคิดขั้นสูง โรงเรียนต้อง
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็นการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 การจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา 

ต้องจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษาตอน

ปลาย เป็นสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

จริยธรรม มีความสัมพันธ์กัน ช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การยอมรับความแตกต่างของบุคคล มี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 4)  วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ได้ก าหนดมาตรฐาน ส.4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ

สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บ้าน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน จนเกิดความรู้ความเข้าใจว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และมีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยต่างก็มีความหลากหลาย

ทางด้านประชากร ภาษา ศาสนา เราจะท าอย่างไรเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

ให้กับผู้เรียนเพียงด้านเดียว โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ได้ ซึ่งผลการปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

จากการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในปีท่ีผ่านมา ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คือ คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 65.67 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 (โรงเรียนอนุบาลระนอง, 2561 ) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียนรู้

โดยการท่องจ า ไม่ตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล มีผู้เรียนจ านวนน้อยมากที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน จึง

จ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละประเทศ และบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยในฐานะประเทศในสมาชิกอาเซียน 

ผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน รากฐานทางวัฒนธรรมที่เราต้องเรียนรู้ของแต่ละประเทศ ท าให้

ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหายากและไม่ค่อยให้ความสนใจเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในสาระประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศ

เพื่อนบ้านไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้ง ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย มีการวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนที่ยังไม่ดีพอ ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ น่าสนใจ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน

บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 บทเรียนส าเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง บทเรียนส าเร็จรูปเปรียบเสมือนครูผู้สอนที่สามารถช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดการค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ ผู้ศึกษาจึงน า
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บทเรียนส าเร็จรูปมาใช้ในการสอนเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน บทเรียนส าเร็จรูปนี้เป็นสื่อ  การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ เพราะเนื้อหาแต่ละขั้นมีขนาดสั้นและเป็นล าดับขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนตอบค าถามและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

เมื่อผู้เรียนตอบค าถามถูกต้อง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปด้วยตนเอง เป็นการตอบสนองความแตกต่างของแต่

ละบุคคลได้เป็นอย่างดี (ทิศนา แขมณี, 2552 : 16) และงานวิจัยของศรีเรือน ใกล้ชิด (2557 : 71) ได้พัฒนาบทเรียน

ส าเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียนส าเร็จรูป มี

ประสิทธิภาพ 87.93/86.78 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและ

ก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้แผนปกติ กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ใน

ด้านความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 

 ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดค วามเข้าใจและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองและประสิทธภิาพ 
  1.1.1 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส าหรับหาประสิทธิภาพของแบบเรียนส าเรจ็รูปและวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลระนอง ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระนอง ท่ีก าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 143 คน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ได้แก่ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 8 คน นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 41 คน นักเรียนชันประถมศึกษา

ปีท่ี 6/3 จ านวน 47 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/4 จ านวน 47 คน 

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
1.1.2.1 กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบเรียนส าเรจ็รูปสังคมศึกษา เรื่อง 

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก จ านวน 41 คน จากประชากร จ านวน 146 คน คือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนอนุบาลระนองโดยส ารวจผลการเรยีนรายวิชาประวัติศาสตร์ ในภาคเรยีนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

กลุ่มเก่ง คือ กลุ่มที่มคีะแนนผลการเรียนรู้ 70 คะแนนขึ้นไป 

กลุ่มปานกลาง คือ กลุ่มที่มีคะแนนผลการเรยีนรู้ 60 - 69 คะแนน 

กลุ่มอ่อน คือ กลุ่มที่มีคะแนนผลการเรยีนรู้ต่ ากว่า 60 คะแนน  
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การหาประสิทธิภาพ กลุ่มทดลองแบบรายบุคคล (1 : 1) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ส าเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ

สลาก แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มปานกลาง 2 คน และกลุ่มอ่อน 1 คน (คละกัน) 

การหาประสิทธิภาพ กลุ่มทดลองแบบกลุ่มย่อย (1 : 9) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ส าเร็จรูปประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก 

แบบกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน (คละกัน) 

การหาประสิทธิภาพ กลุ่มทดลองภาคสนาม (1 : 30) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ส าเรจ็รูปประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิและการสุม่อย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก 

แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุม่อ่อน 10 คน (คละ

กัน)  

1.1.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุม่ทดลองในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/4 

โรงเรียนอนุบาลระนอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2562 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปสังคมศึกษา เรื่อง ประเทศเพื่อน

บ้าน จ านวน 47 คน 

1.1.2.3 กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้เป็นกลุ่มควบคุมในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรยีนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6/3 

โรงเรียนอนุบาลระนอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2562 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 

47 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 
6.2.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย independent 

samples t-test 
6.2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ independent 

samples t-test 
6.2.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้ dependent 

samples t-test 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด ตามขั้นตอนดังนี้  

1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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2. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ที่สร้างขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ด้วยตนเอง โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ใช้กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6/4 จ านวน 47 คน 

3. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอนเอง โดย

ใช้การสอนแบบปกติ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ใช้กับกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน   47 คน 

จ านวน 9 แผน แผนละ 60 นาที 

4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิที่ได้ดังนี้ 

4.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

4.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

4.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1 ตัวแปรต้น ได้แก่วิธีการสอนสังคมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

1.1 การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรปู 
1.2 การเรียนด้วยวิธีแบบปกต ิ

2 ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาประวัตศิาสตร ์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 9 แผน 9 ช่ัวโมง 

2 บทเรียนส าเร็จรูปประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 4 เล่ม 
ดังนี ้

เล่มที่ 1 ที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เล่มที่ 2 อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ประเทศส่วนท่ีเป็นแผ่นดิน) 

เล่มที่ 3 อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ประเทศส่วนท่ีเป็นเกาะ) 

เล่มที่ 4 ความเหมือนและแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1.บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ81.04/82.44 ซึ่ง

เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 

ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับนักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามล าดับขั้นตอน 3 ข้ันตอน 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

คะแนนระหวา่งเรียน 
(190 คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

คา่เฉลี่ย ร้อยละ (E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E2) E1/E2 
รายบุคคล 3 152.00 80.00 24.00 80.00 80.00/80.00 
กลุ่มย่อย 9 152.44 80.23 24.44 81.48 80.23/81.48 
ภาคสนาม 30 154.03 81.04 24.73 82.44 81.04/82.44 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ตามล าดับ
ขั้นตอนของการการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า การหา
ประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.00 ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.23/81.48 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.04/82.44นั่นคือ ประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

2.ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนของนักเรียนกลุ่มทดลอง และนักเรียนกลุม่
ควบคุม 

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

กลุ่มทดลอง 47 12.34 3.066 1.219 .226* 
กลุ่มควบคุม 47 11.49 3.676   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม ของผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.34 คะแนน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
11.49 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง  

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

ก่อนเรียน  47 12.34 3.066 -8.670 .000* 
หลังเรียน 47 18.02 6.361   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 12.34 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 18.02 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป สูงกว่า การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนกลุ่มทดลอง และนักเรียนกลุ่มควบคุม 

 
นักเรียน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

กลุ่มทดลอง 47 18.02 6.361 2.437 .000* 
กลุ่มควบคุม 47 15.09 5.270   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของนักเรียนกลุม่
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.02 คะแนน กลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 15.09 คะแนน เมื่อเปรยีบเทียบแล้วมีความแตกต่าง
กันเท่ากับ 2.93 คะแนน ดังนั้น การทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนกลุม่ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

บทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพดังกล่าว เนื่องจากได้จัดท า พัฒนา บทเรียนส าเร็จรูปให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและระดับการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนกระบวนการ สร้างที่เป็นระบบ โดยการศึกษา
เอกสาร  เนื้อหาเพื่อจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป สอดคล้องกับ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ของ Thorndike (เกริก ท่วมกลาง 
และ จินตนา ท่วมกลาง 2555 : 23) ประกอบด้วย 1) กฎแห่งความพร้อม เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมก็จะเรียนรู้ เกิดความพึง
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พอใจเกิดความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 2) กฎแห่งการฝึกหัด  มีการเรียบเรียงเนื้อเป็นส่วนย่อย จัดล าดับ
การน าเสนอจากง่ายไปหายาก มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและแรงจูงใจในการท าบทเรียนส าเร็จรูปที่ท้าทายความสามารถในหลายรูปแบบ 3) หลักกฎแห่งผล เมื่อนักเรียน
ได้เรียนรู้ และท าแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจค าตอบและได้รับรู้ผลส าเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้ของตน ช่วยให้
นักเรียนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น และอยากเรียนรู้ในเรื่องต่อไป มีการเสริมแรงทางบวกเพื่อจูงใจให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตน ส่งผลให้เกิดความรู้ที่คงทน สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner ที่กล่าว ไว้
ว่า การเสริมแรงและกระตุ้นให้ก าลังใจท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (ถวัลย์ มาศจรัส 2546 :19) 
บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้น มีการผ่านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เป็น
กลุ่มทดลองรายบุคคล กลุ่มทดลองแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มทดลองภาคสนาม เพื่อปรับปรุงให้บทเรียนส าเร็จรูปมีคุณภาพ
และเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เนื่องจากบทเรียนส าเร็จรูป 
มีข้อดีคือ เป็นการศึกษาได้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอน จากเนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหาที่ยากข้ึนและทราบผลการ
เรียนรู้ ของตนเองทุกขั้นตอน นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดก็ได้  และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่า การสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เนื่องจากบทเรียนส าเร็จรูป เป็นการศึกษาด้วย
ตนเองตามขั้นตอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยากขึ้นตามล าดับ และเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกลับไปทบทวนแล้ว
ค่อยเรียนเนื้อหาต่อไป จึงเป็นการตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิ
ตา งามเพริดพริ้ง  (2561 : บทคัดย่อ หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่าบทเรียนส าเร็จรูปนั้นมีข้อดี คือ การส่งเสริมให้ นักเรียนได้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นขั้นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้ ของตนเองทุกขั้นตอนสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใด เมื่อไหร่ก็ได้ ตามความพอใจของ
นักเรียน  

จากผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบปกติ และนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสามารถ
ท าคะแนนได้ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน นักเรียนมีความสนุกกับการท ากิจกรรมใหม่ ๆ เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละเนื้อหาสาระเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ง่ายๆไปสู่เนื้อหาสาระที่ยากขึ้น
ตามล าดับ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เกิดความ
ภาคภูมิใจ เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง มีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน นักเรียนทราบคะแนนของตนเอง สามารถปรับปรุง
และพัฒนาตนเองได้ บทเรียนส าเร็จรูปนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้สอนได้อย่างดี 

โดยสรุปบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนสอน ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
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เพื่อนบ้านของไทย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นข้อมูลในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ต่อไป 
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การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

THE DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY MEDIA TO ENHANCE LEARNING 

ACHIEVEMENT ON TECHNOLOGY (COMPUTING SCIENCE) SUBJECT FOR PRATOMSUKSA 

STUDENTS IN SOUTHERN BORDER  

ยัสมูน สาและ1*, นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ2 , มูนีเร๊าะ ผดุง3* 

Yasmoon Salaeh1*, Nurulfarisa Binyakob2 , Muneeroh Phadung3 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมโดยประยุกต์กระบวนการแบบ ADDIE MODEL 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) AR จิ๊กซอว์
ปริศนา 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม           3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ผล
การศึกษาพบว่า 1) การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมโดยประยุกต์กระบวนการแบบ ADDIE 

MODEL ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด (X ̅ = 4.58, S.D. = 0.69) และด้านเนื้อหาอยู่

ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด (X ̅ = 4.67 และ S.D. = 0.58)  2) ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
หลังเรียนสูงกว่าและแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) การประเมินความพึงพอใจในการ

เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 2.71, S.D.= 0.42) 
ค าส าคัญ: สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, วิทยาการค านวณ, นักเรียน 
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Abstract 
The development of augmented reality media to enhance learning achievement on technology 

(Computing Science) subject for students in three southern border provinces, this study aims 1) to design 
and develop the augmented reality media that applied from The ADDIE instructional design model 2) to 
study learning achievement by using the augmented reality media and 3)  to study learning satisfaction 
of students toward the augmented reality media to enhance learning achievement on Technology 
(Computing Science) subject for students in three southern border provinces. The instuments employed 
in the study included 1) AR jigsaw puzzle 2) the augmented reality media quality survey 3) the pre-and-
post-testing and 4) the satisfaction surveys. The obtained data were analyzed in term of average, standard 
deviation and t-test dependent.  The results found that 1)  the quality of augmented reality media that 

applied from The ADDIE instructional design model was very high (X ̅ = 4.58, S.D. = 0.69) and the quality 

in the content design was very high (X ̅ = 4.67 และ S.D. = 0.58). 2) The students learning outcome gained  
after learning by the augmented reality media was higher and totally different than before learning at 
the 0.05 level of significance. And 3) the satisfaction of the students toward learning with the augmented 

reality media in overall aspects was at high level (X ̅ = 2.71, S.D.= 0.42). 
Keywords: Augmented Reality media, Computing Science, Students 

 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเป้าหมาย

ส าคัญเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์

นวัตกรรม เพือ่ให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ

ในการแข่งขันและการด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้เพิ่มเติมรายวิชาใหม่ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มีจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ

ทัดเทียมกับนานาชาติมีทักษะการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 
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การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ

ความต้องการทางสังคมและโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมการศึกษาไทย 4.0 ที่ส าคัญคือการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาผนวกเข้ากับการศึกษาสร้างเป็นเครื่องมือหรือสื่อทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนส าหรับการศึกษา 4.0 และ

รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีลักษณะ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าแบบ Active Learning (ยืน ภู่วรวรรณ, 2558) การใช้สื่อประเภทเกม

ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนถือเป็นการศึกษาบันเทิง (edutainment) ยกตัวอย่างเช่น เกมกระดาน การ์ด

ค าสั่ง เกมจิ๊กซอว์ เป็นต้น ล้วนสามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ เกมการศึกษาช่วยให้นักเรียน

เสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะในรายวิชา โดยนักเรียนจะสนุกสนานและได้ประโยชน์จากเกมการศึกษาไม่ว่าจะเป็น

สื่อคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตามต่างได้ผลลัพธ์ท่ีดีต่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

เป็นการน าเอาสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอภาพสองมิติหรือสามมิติให้ควบคู่กับสื่อต่าง ๆ เช่น เกมจิ๊กซอว์ เป็นการ

พัฒนาของสื่อการศึกษาที่แสดงการเช่ือมโยงระหว่างข้อความ ภาพสองมิติและสามมิติ โดยมีการน าเอารหัสสัญลักษณ์ 

Marker เข้ามาใช้เป็นตัวบันทึกข้อมูลของภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ท าให้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เป็นสื่อที่

ท าให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพได้หลากหลายมุมมองและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554)   

 การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างกับการจัดการศึกษาในภาคอื่น ๆ คือ ความ

แตกต่างของภาษา ศาสนา การสื่อสาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และความเช่ือ ซึ่งเต็มไปด้วยสภาพปัญหาที่ยากล าบาก 

ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก

คุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานและมีแนวโน้มตกต่ าลงกล่าวคือ จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลประเมินต่ ากว่าพื้นที่

อื่น ๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O - NET พบว่า โรงเรียนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในอันดับรั้งท้าย อีกทั้งผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ประเมินโดย

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทในพ้ืนที่

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มากจึงถือว่าด้านคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาหลักที่ต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นอันดับ

ต้น ๆ (ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และ เรชา ชูสุวรรณ, 2559) ปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการขาดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ปัญหาด้าน

ทักษะความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน และที่

ส าคัญคือปัญหาสภาพช้ันเรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน จ านวนนักเรียนที่มีต่อห้อง เป็นต้น สิ่ง

เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การน านวัตกรรมการศึกษามาใช้เพื่อยกระดับการ

จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรได้รับการศึกษาและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม (จารุ

วัจน์ สองเมือง, 2556)  

 จากสภาพการณ์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสรรค์
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นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเร้าความสนใจของนักเรียน สนองต่อเป้าประสงค์ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้สู่การศึกษาตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 21 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการ

สุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยประยุกต์ 5 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนแบบ ADDIE MODEL (ณัฐกร สงคราม, 2554) ดังนี ้

1) วิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

จากนั้นก็ท าการศึกษากระบวนการในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

2) การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบใน

การออกแบบสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ผู้วิจัยเริ่มออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ 

ได้แก่ การจัดพื้นท่ีของจอภาพเพื่อใช้ในการน าเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ  

3) ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการออกแบบมาด าเนินการต่อ เป็นการลงมือ

ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเป็นสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จากนั้นประเมินคุณภาพการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริมที่พัฒนาขึ้น 

4) การน าไปใช้ (Implementation) ผู้วิจัยได้น าสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ได้พัฒนาขึ้นและผ่านการแก้ไข

จากการประเมินคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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5) การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้ประเมินผลการศึกษาทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดย

น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแล้วจัดท ารายงาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1) AR จิ๊กซอว์ปริศนา: สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) แบบประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรประมาณค่า 5 ระดับ) 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรประมาณค่า 3 ระดับ) 

4) แบบประเมินความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรประมาณค่า 3 ระดับ) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (X ̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

1) การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสื่อการสอนและมัลติมีเดียของสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีคุณภาพในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.58, S.D. = 0.69) และผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาใน

สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.67 และ S.D. = 

0.58) 

ทั้งนี้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี พัฒนาขึ้นสอดคล้อง

ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีความเข้าใจ

ในเนื้อหามากขึ้น อีกท้ังยังสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและความตื่นเต้น ดังตัวอย่างในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสรมิ “AR จิ๊กซอว์ปรศินา” 

มัลติมีเดียที่ใช้ประกอบในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง

จากโปรแกรม Adobe Flash CS6 ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างมัลติมีเดียของสือ่เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม “AR จิ๊กซอว์ปริศนา” 
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การใช้งานสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็น

ต้น ช่วยในการน าเสนอภาพเคลื่อนไหวสองมิติ ดังตัวอย่างการใช้งานในภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่3 การใช้งานสื่อเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม “AR จิ๊กซอว์ปริศนา”  

 
2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ผลการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน   S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 21 3.48 0.93 
16.90** .000 

หลังเรียน 21 7.19 1.25 

** นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จากตารางพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.48 (S.D. = 

0.93) และ 7.19 (S.D. = 1.25) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง

เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

รายการประเมิน x⃑  S.D. แปลผล 

1. สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา ระบุจุดประสงค์การเรียนชัดเจน 2.52 0.68 มาก 

2. นักเรียนชอบเนื้อหาและภาพประกอบในสื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา 2.33 0.58 ปานกลาง 

3. นักเรียนชอบการน าเสนอภาพเคลื่อนไหวบนหนา้จอมือถือ/แท็บเล็ต 2.71 0.46 มาก 

4. นักเรียนชอบเสียงบรรยายประกอบ ผ่านหน้าจอมือถือ/แท็บเล็ต 2.43 0.51 มาก 

5. การเรียนด้วยสื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา ท าให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น 2.90 0.30 มาก 

6. สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา ช่วยให้นักเรียนเรยีนได้อย่างเพลิดเพลิน 2.76 0.62 มาก 

7. สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 2.76 0.44 มาก 

8. นักเรียนชอบการเรยีนรูผ้่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ และ แท็บเลต็ เป็นต้น 3.00 0.00 มาก 

9. นักเรียนอยากให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนานี้ในบทเรยีนนี้ 3.00 0.00 มาก 

10. นักเรียนอยากใช้สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา ในบทเรียนอืน่ๆด้วย 2.67 0.66 มาก 

รวม 2.71 0.42 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก (X ̅ = 2.71, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนชอบการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือ

ถือ และ แท็บเล็ต เป็นต้น และ นักเรียนอยากให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนานี้ในบทเรียนนี้ มากที่สุด ระดับความ

พึงพอใจมาก (X ̅ = 3.00, S.D.= 0.00)  ท้ังนี้นักเรียนชอบเนื้อหาและภาพประกอบในสื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์ปริศนา น้อย

ที่สุด ระดับความพึงพอใจปานกลาง (X ̅ = 2.33, S.D.= 0.58)  

อภิปรายผลการวิจัย 

การออกแบบสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2561) ได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในหนังสือวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามรูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้สะเต็มมีผลการประเมินคุณภาพ

ด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้สะเตม็อยู่

ในระดับมากที่สุดพร้อมในการน าไปใช้งานได้ ทั้งนี้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนสูงกว่าและแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ ปภาณิน สินโน (2558) ได้ศึกษา

พัฒนาชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เรื่อง ชนิดพรรณไม้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทิ์ทางการ
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดชายแด น

ภาคใต้อยู่ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนชอบการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอยากให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม AR จิ๊กซอว์

ปริศนานี้ในบทเรียนนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2560) ท่ีได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริมส่งเสริมความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริม

การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  

ในครั้งนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจเป็น ไปตามความจ าเป็นของการน า

เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สรุปผลการวิจัย 
 สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการประเมินคุณภาพการออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ในระดับคุณภาพมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหลังเรียนสูงกว่าและแตกต่างจาก

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้

นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงท าให้การด าเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
จารุวัจน์ สองเมือง. (2556). การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลาม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎบีัณฑติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ณัฐกร สงคราม. (2554). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

ปภาณิน สินโน. (2558). ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี. 

พจน์ศิรินทร์ ลมิปินันทน์. (2560). “เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมส่งเสรมิความคงทนในการจ าค าศัพท์ 

ภาษาอังกฤษ.” วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. 4(2), 7-16. 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1029 

 
 

 

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2554). “การเรียนรู้ด้วยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

   นเรศวร. 13(2), 119-127. 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์:  

  เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ ์

  มหาวิทยาลยั. 

สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ ปรัชญนนัท์ นิลสุข. (2561). “เทคโนโลยีความเป็นจริงเสรมิในหนังสือวิทยาศาสตร์ระดับ 

   มัธยมศึกษาตอนต้นตามรูปแบบการเรยีนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้สะเตม็.” E-Journal  

  of Media Innovation and Creative Education. 1(2), 38-47. 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 
 

 
1030 

 
 

ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

Problems in English Communication of Hawkers at Naithon Beach, Thalang District, 

Phuket Province 

ศิริยาภรณ์  เชื้อลางสาด1  พิจติรา  สรรพเพทยพิศาล2  ภัชญาภา  ทองใส3 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ ผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.18, S. D. = 0.96) เม่ือพิจารณาโดยจ าแนกเป็นด้าน

ทักษะการพูดและด้านทักษะการฟัง พบว่า มีปัญหาด้านทักษะการพูดอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.21, S. D. = 0.95) ซ่ึงด้าน

ทักษะการพูด ที่พบมากที่สุด คือปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเน่ืองจากขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่

สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้ หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ และมีปัญหาด้านทักษะการฟังอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 4.15, S. D. = 0.96) ซ่ึงด้านทักษะการฟังพบมากที่สุด คือปัญหาการฟังภาษาอังกฤษเน่ืองจากลูกค้าพูด

เร็วจับใจความไม่ทัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่มีปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติเน่ืองจากขาดความรู้

ด้านค าศัพท์ ทฤษฎีและหลักไวยากรณ์ จึงท าให้ผู้ค้าเกิดความสับสนในการเรียงประโยค ส่งผลให้ลูกค้าไม่เข้าใจประโยค 

และการแปลความหมาย ซ่ึงสรุปได้ว่า ผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะด้านการพูดและทักษะ

ด้านการฟัง ดังน้ัน ผู้ค้าแผงลอยจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมทักษะด้านฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการขาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate problems in using English for communication of 

hawkers.  The samples used in the study were 30 hawkers at Naithon beach, Thalang District, Phuket 

Province. This research was a quantitative research by purposive sampling method. The research instrument 

included a questionnaire and an interview. The statistics used in the research were percentage, means and 

standard deviations. The result showed that the hawkers had problems in English communication as overall 

at a high level (x̄ = 4.18, S. D. = 0.96). Speaking skill was at a high level (x̄ = 4.21, S. D. = 0.95). The most 

problematic of speaking skill was the problem of speaking English due to a lack of grammar; they were not 

able to speak English completely. The listening skill was at a high level (x̄ = 4.15, S. D. = 0.96). The most 

problematic listening skill was customers speak quickly, so they could not understand what customers say. 

From the interview was found that the hawkers had problems in communication with foreign customers 

due to a lack of vocabulary, theory and grammar and they were confused regarding sentences, so the 

customers could not understand and translate what they say.   In conclusion, the hawkers had problems 

in communication in both English speaking and listening skills. Therefore, the hawkers should be developed 

knowledge in several ways such as listening and speaking skill training, English manuals and so on in order to 

improve communication skill efficiently. 

Keywords: Hawkers, English Communication 

บทน า 

ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การมีความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการค้นหาความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ส าคัญมาก 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เพื่อเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและ

สังคมในเวทีสากล จุดอ่อนประการหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศน้อย เนื่องจาก

นักลงทุนไม่มีความมั่นใจในทักษะของแรงงานในประเทศ ซึ่งรวมถึงทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้วย 

(อุทัย ดุลยเกษม, 2559) และในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้มีอิทธิพลมากในเกือบทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพต่าง ๆ 

ในด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ การ

เติบโตของการท่องเที่ยวนับเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนี้รายได้จาก
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นักท่องเที่ยวรวมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และภูเก็ต นับเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ ในขณะ

ที่แนวโน้มในจังหวัดอื่น ๆ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าทั้งสองจังหวัดมาก (พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย, 2560) 

จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี 2559 มีนักท่องเที่ย ว

ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 9,641,703 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ทั้งหมด ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 9,488,956 คน ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 8,459,416 คน ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด

ภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2558 จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ทั้งสิ้น 

313,006 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้น 53,715 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 

22.26 ทั้งนี้การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในปี 2560 มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ต่างชาติ เช่น จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินใน

จังหวัดภูเก็ตจากการเปิดบริการส่วนขยายของสนามบินภูเก็ตในปี 2559 และ          การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

และความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ อย่างไรก็ดีจ านวนอุปทานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณชายหาดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวหลักและเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2559) ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

ได้สร้างอาชีพและมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นยังประสบปัญหาทางด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

เช่น ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ในการบริการลูกค้าไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า

เพราะรู้ค าศัพท์น้อย (พิมพ์จินดา อาการส และคณะ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ (2557) ที่พบว่าปัญหาและ

อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปัญหาด้านค าศัพท์ และขาดการฝึกฝน ท าให้เกิดความ

กังวลและความกลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ  

ส าหรับบริษัทที่มีชาวต่างชาติท างานร่วมกับคนไทย หรือบริษัทต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัท

ดังกล่าวจะพิจารณาบุคลากรที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเข้าท างาน โดยมี การทดสอบการ

วัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ค้าแผงลอยนั้น

เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีการบริหารแบบองค์กรจึงไม่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าท างาน หรือการวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่ผู้ค้าแผงลอยเป็นหนึ่งใน

ธุรกิจที่ต้องใช้ทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพผู้ค้าแผงลอยนั้น

ตอ้งมีการพูดคุย ต่อรอง และขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าแผงลอยในบริเวณสถานท่ีท่องเที่ยวที่

จ าเป็นต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหลากหลายเช้ือชาติ และจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ เช่น หาด

ป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน และหาดในทอน เป็นต้น  

จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีจ านวนผู้ค้าแผงลอยแบ่ง

ออกเป็นจ านวน 5 ประเภทประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ เสื้อผ้า และของที่ระลึก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็น
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จ านวนมาก แต่บางครั้งผู้ค้าไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปช่วยสื่อสารภาษาอังกฤษกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการซื้อขายสินค้านั้น ๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้นอกจากท าให้ทราบปัญหาที่ชัดเจนแล้วยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ

เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 

คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 

30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งจ าแนกเป็นประเภทของร้านได้ ดังนี ้

 1.1. ประเภทอาหาร  จ านวน 7 คน 

 1.2. ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 6 คน 

 1.3. ประเภทผลไม้ จ านวน 7 คน 

 1.4. ประเภทเสื้อผ้า จ านวน 5 คน 

 1.5. ประเภทของที่ระลึก จ านวน 5 คน  

 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

  2.1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต โดยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัด

ภูเก็ตจ านวน 10 ข้อ  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 2.2. แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง           

ผู้ค้าแผงลอยทั้ง 5 ประเภท ๆ ละ 2 คน จ านวน 10 คน ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) 

จ านวน 3 ค าถาม  
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 โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าความเช่ือมั่น 

(IOC) เท่ากับ 1 ซึ่งแสดงว่ารายการที่ต้องการวัดมีความเหมาะสม 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 

 3.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดป่าตอง ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง และน าแบบสอบถามมาท าการแก้ไขข้อมูลตามค าแนะน า 

 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดโดยท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผู้ค้า

แผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตด้วยตนเอง 

 3.3 ช้ีแจงข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

 3.4 กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามเสร็จผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยทันที   

 3.5 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองโดยการเลือกสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

 3.6 น าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาปัญหาของผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 4.1. แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปตารางและอธิบายข้อมูลประกอบ 

 4.2. แบบสัมภาษณ์ โดยน าเสนอในรูปความเรียง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติของผู้ค้าแผงลอย 

ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ x ̅ S.D. ระดับปญัหา 

ด้านทักษะการพูด 4.21 0.95 มาก 

ด้านทักษะการฟัง 4.15 0.96 มาก 

รวม 4.18 0.96 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีปัญหาในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.18, S. D. = 0.96) เมื่อพิจารณา โดยจ าแนกเป็นด้าน
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ทักษะการพูดและด้านทักษะการฟัง พบว่า ผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาด้านทักษะการพูดอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21, S. D. = 0.95) 

และด้านทักษะการฟังอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S. D. = 0.96) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ระดับปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติของผู้ค้าแผงลอยในด้านทักษะการพูด 

ข้อ ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ x ̅ S.D.  ระดับปัญหา 

1.  ท่ านมี ปัญหา ในการพู ดภาษาอั งกฤษ เนื่ อ งจ ากข้ อจ ากั ด                        

ในด้านค าศัพท์ เช่น รู้ศัพท์น้อย หรือรู้เฉพาะค าศัพท์ทางการค้า                     

ที่ใช้เป็นประจ า ท าให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งท่ีต้องการสื่อสารได้ 

4.03 0.93 มาก 

2.  ท่านมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่สามารถออกเสียง 

ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง รวมถึงการลงน้ าหนักของเสียงหนักเบา                 

ในค า (stress) หรือการใช้ท านองเสียงในการพูด ท าให้ผู้ฟัง                          

ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ท่านพูด   

4.17 1.05 มาก 

3.  ท่านมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเนื่ องจากขาดความรู้                             

ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่

จะพูดได้ หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ 

4.43 0.86 มาก 

รวม 4.21 0.95 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการพูด

ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21, S. D. =0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหา

ที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอยมากที่สุด คือ ขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถ

เรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้ หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ ( x̄ = 4.43, S. D. = 0.86) รองลงมาคือ ไม่

สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง รวมถึงการลงน้ าหนักของเสียงหนักเบาในค า (stress) หรือการใช้ท านองเสียงใน

การพูด ท าให้ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ค้าพูด (x̄ = 4.17, S. D. = 1. 05) และข้อจ ากัดในด้านค าศัพท์ เช่น รู้ศัพท์น้อย 

หรือ รู้เฉพาะค าศัพท์ทางการค้าที่ใช้เป็นประจ า ท าให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้  (x̄ = 4.03, S. D. =0.93) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ระดับปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติของผู้ค้าแผงลอยในด้านทักษะการฟัง 

ข้อ ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษ x ̅ S.D. ระดับปัญหา 

1.  ท่านมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน  

ค าศัพท์ เช่นรู้ศัพท์น้อย หรือไม่เข้าใจค าศัพท์ ที่ลูกค้าต้องการ 
4.10 1.09 มาก 

2.  ท่านมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเนื่องจากการออกเสียงค าศัพท์

ของลูกค้า 
4.07 0.98 มาก 

3.  ท่านมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเนื่องจากส าเนียงของลูกค้า      

ที่แตกต่างกัน 
4.03 0.93 มาก 

4.  ท่านมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้ลูกค้า พู ดเร็ว         

จับใจความไม่ทัน  
4.30 0.79 มาก 

5.  ท่านมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเนื่องจากขาดความรู้ในด้าน 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดความสับสนในการล าดับข้อความ 

หรือการจับใจความส าคัญที่ลูกค้าต้องการสื่อสาร  

4.27 1.01 มาก 

รวม 4.15 0.96 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการฟัง

ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15, S. D. =0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาที่มี

ผลต่อการฟังภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอยมากที่สุดคือ ลูกค้าพูดเร็ว จับใจความไม่ทัน (x̄ = 4.30, S. D. =0.79) รองลงมา

คือขาดความรู้ในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดความสับสนในการล าดับข้อความ หรือการจับใจความส าคัญที่ลูกค้า

ต้องการสื่อสาร (x̄ = 4.27, S. D. = 1.01) ข้อจ ากัดในด้านค าศัพท์ เช่น    รู้ศัพท์น้อย หรือไม่เข้าใจค าศัพท์ท่ีลูกค้าต้องการ 

(x̄ = 4.10, S. D. =1.09) การออกเสียงค าศัพท์ของลูกค้า (x̄ = 4.07, S. D. =0.98) และส าเนียงของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน (x̄ 

= 4.03, S. D. =0.93) ตามล าดับ 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติของผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, 

S. D. =0.96) ในส่วนของปัญหาด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S. D. =0.95) ซึ่งปัญหาที่พบ

มากที่สุดคือขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้ หรือไม่สามารถพูดเป็น

ประโยคที่สมบูรณ์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา ภักดี และคณะ (2556) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในด้านทักษะ

การพูดคือไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ จึงไม่สามารถสื่อสาร และเข้าใจความต้องการของลูกคา้
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ได้ นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่าผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาในด้านการพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้

ถูกต้อง รวมถึงการลงน้ าหนักของเสียงหนักเบาในค า (stress) หรือการใช้ท านองเสียงในการพูด ท าให้ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจ

สิ่งที่ผู้ค้าพูด ล าดับถัดมาคือปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อจ ากัดในด้านค าศัพท์ เช่น รู้ศัพท์น้อย หรือรู้เฉพาะ

ค าศัพท์ทางการค้าที่ใช้เป็นประจ าท าให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์จินดา 

อาการส และคณะ (2556) ที่พบว่าคนไทยยังประสบปัญหาทางด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่เข้าใจความ

ต้องการของลูกค้า เนื่องจากรู้ค าศัพท์น้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ (2557) ซึ่งพบว่าปัญหาที่ส่งผล

ต่อการพูดภาษาอังกฤษคือ มีปัญหาด้านค าศัพท์ และขาดการฝึกฝน นอกจากน้ีผลการวิจัย ยังสอดคล้องกับผลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ค้าแผงลอยบริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่มีปัญหาการสื่อสารกับลูกค้า

ชาวต่างชาติเนื่องจาก ขาดความรู้ ด้านค าศัพท์ ทฤษฎีและหลักไวยากรณ์ จึงท าให้ผู้ค้าเกิดความสับสน ในการเรียงประโยค 

ส่งผลให้ลูกค้าไม่เข้าใจประโยค และการแปลความหมาย 

ในส่วนด้านทักษะการฟังจากการศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติของผู้ค้าแผงลอย บริเวณ

หาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟังในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 4.15, S.  D. =0.96) ปัญหาที่มีผลต่อการฟังภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอยคือ มีปัญหาการฟังภาษาอังกฤษ

เนื่องจากลูกค้า พูดเร็ว จับใจความไม่ทันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์จินดา  อาการส และคณะ (2556) ที่พบว่า 

ผู้ประกอบการอาชีพขับเรือโดยสาร บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ มีปัญหาด้านทักษะการฟังโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (x̄ = 3.16) โดยผู้ประกอบการอาชีพขับเรือโดยสารส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการฟังมากที่สุด คือ ไม่เข้าใจสิ่งที่

นักท่องเที่ยวพูด และส าเนียงที่ฟังยาก (x̄ = 3.45) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย 

บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการฟังเนื่องจากลูกค้า นั้นมีหลากหลายเชื้อ

ชาติ และหลากหลายประเทศจึงท าให้ผู้ค้ามีปัญหาในการฟังส าเนียงของลูกค้าบางรายไม่เข้าใจ ลูกค้าพูดเร็วท าให้เข้าใจ

ความหมายผิดเพี้ยน หรือไม่เข้าใจความหมายที่ลูกค้าต้องการสื่อสาร นอกจากนี้ผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ตยังมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษ เนื่องจากขาดความรู้ในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดความ

สับสนในการล าดับข้อความ หรือการจับใจความส าคัญที่ลูกค้าต้องการสื่อ และมีปัญหาเนื่องจากข้อจ ากัดในด้านค าศัพท์ 

เช่น รู้ศัพท์น้อย หรือไม่เข้าใจค าศัพท์ที่ลูกค้าต้องการสื่อ (x̄ = 4.10, S. D. =1.09) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐญา หุ่น

น้อย (2561)     ที่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากการไม่รู้ค าศัพท์ ไม่มั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ไวยากรณ์และค าศัพท์ และสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าบางรายที่กล่าวว่าปัญหา

การสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจประโยค และเกิดความสับสนในการแปลความหมาย 

เนื่องจากขาดความรู้ ด้านค าศัพท์ ทฤษฎี และหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ด้านค าศัพท์ ทฤษฎี และหลักไวยากรณ์ โดยการใช้

ภาษามือ ตัวเลขและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น google translation เป็นตัวช่วยในการสื่อสารและแก้ปัญหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 กล่าวโดยสรุปว่าผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าว

ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านทักษะการพูดและด้านทักษะการฟัง โดยทั้ง 2 ทักษะ มีความส าคัญต่อ การให้บริการแก่

ชาวต่างชาติและเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญต่อการท างาน ดังนั้นผู้ค้าแผงลอย บริเวณหาดในทอน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมทักษะด้านการฟังและ     การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการขาย เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับผู้คา้แผงลอย

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 

ผู้ค้าแผงลอยมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในด้านการพูดและการฟังอย่างเห็นได้ชัดจึงควรได้รับการ

ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้ค้าแผงลอยต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าแผงลอย 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ค้าในบริบทอ่ืน เช่น ในสถานประกอบการหรือห้าง

ร้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเพื่อได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป  

3. ควรมีการพัฒนาและติดตามผลการแก้ปัญหาต่อไป เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของงานวิจัย 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์กัลยกร เสริมสุข อาจารย์คมสิทธิ์ สิทธิประการและอาจารย์
ภัชญาภา ทองใส ในการตรวจสอบเครื่องมือและให้ค าแนะน าในการท าวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณนายกองโทอดุลย์  
ชูทอง นายอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อเกมในการฝึกทักษะการบวกและ  การลบ

จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

The  Development  of  Mathematics  Achievement  for  Enhancing  Addition  and  Subtraction  
Integer by  Using  Game  for  Matthayomsuksa  1  Students of  
Ban – Kotabaru  School  in  Yala province 

ฮูดา  ซิ1, ปฏิพัทธ์  ชุมเกศ2* 

Huda  Si1, Patipat  Chumket2*  

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้

สื่อเกม JUMPING ON THE WAY  2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY  กลุ่มเป้าหมาย

ในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 คน ซึ่ง

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 โ ร ง เ รี ย น บ้ า น โ ก ต า บ า รู  สู ง ก ว่ า ก่ อ น เ รี ย น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0. 01 แ ล ะ  

2)  ค วามพึ งพอ ใจที่ มี ต่ อ ก า ร ใ ช้ สื่ อ เ กม  JUMPING ON THE WAY ใ นกา รฝึ กทั กษะกา รบวกและกา รลบ 

จ านวนเต็ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: สื่อเกม, ทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, ความพึงพอใจ 

Abstract  

 The aims of this research were 1)  to compare the mathematics achievement before and after 

learning by using this game, and 2)  to study the satisfaction of using this game.  The samples are 21 

Matthayomsuksa 1 students of Ban –  Kotabaru school in semester 1 of the academic year 2019 by 

purposive sampling.  According to the research results, it showed that 1)  the student’ s mathematics 

achievement was higher than before learning at the 0.01 level of significantly, and 2) the satisfaction of 

using this game was at a “highest” at the 4.77 of mean and 0.45 of standard deviation. 

Keywords: Game, Addition and Subtraction Integer, Mathematics Achievement, Satisfaction. 
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บทน า  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 นับว่ามีความส าคัญมาก ซึ่งกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของสิงค์

โปร์ (Ministry of Education, 2004 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559) 4 ประการ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ 2 เป็นวิสัยทัศน์เพื่อ

ก า รศึ ก ษา ที่ ว่ า  “ ส อน ให้ น้ อ ย ล ง  เ รี ย น รู้ ใ ห้ ม าก ขึ้ น ”   ซึ่ ง แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น 

การสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการจัดการเรียน  

การสอนในรูปแบบเดิม 

จากที่ผู้วิจัยได้ลงสังเกตการณ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ใช้วิธีการบรรยายและให้ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง

เพียงอย่างดียว ไม่มีกิจกรรมหรือสื่อการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการ เรียน ซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่ชอบที่จะนั่งฟังเพียง

อย่างเดียว จึงท าให้นักเรียนรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ และนักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึง

พยายามหาวิธีการจัดการเรียนสอนท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนของนักเรียน และเหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสนุกสนานมีหลากหลายวิธี แต่ด้วยช่วงวัยที่เพิ่งผ่านพ้นระดับ

ประถมศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน นั่นคือ การสอนโดยใช้เกม ซึ่ง“การเรียนรู้

ผ่านเกม (game based learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรม หรือภารกิจที่ผู้

เล่นได้รับมอบหมายลงไปในเกม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ จากการรับรู้

จากการฝึกแก้ปัญหาผ่านการจ าลองสถานการณ์ในเกมเช่ือมโยงกับความจริง” (สกุล, 2550; สุไม และศศิฉาย, 2557)  อีก

ทั้งการเรียนรู้ผ่านเกมท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เพราะการสื่อสารมีความจ าเป็นในการท างานกลุ่ม เพราะต้องมีการ

คุยกันภายในกลุ่ม ท าให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน และการที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จัก

การเข้าสังคม ส่งให้การด ารงชีวิตในอนาคตประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Qian, M., 

& Clark, K. R., 2016) โดยผู้วิจัยได้ท าสื่อเกมที่สามารถน ามาบูรณาการกับเนื้อหา และเป็นสื่อเกมที่ได้รับการประเมินว่า

เหมาะสมและน ามาใช้ได้ เพราะเป็นสื่อเกมที่ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

มากขึ้น โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาจากการเล่นเกม ท าให้การเรียนการสอน

สนุกสนาน และนักเรียนมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น

กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่าง

สนุกสนาน และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมสูง 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนในศตรรษท่ี 21 คือ สื่อเกม JUMPING ON THE WAY มาใช้ในการฝึกทักษะการบวก

และการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้าน

โกตาบารู 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อเกม JUMPING ON 

THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบ

จ านวนเต็ม 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จ านวน 21 คน โดยใช้วิธีการ

คัดเลือกแบบเจาะจง 

 2. ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

       สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็มของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

       2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโก

ตาบารู จังหวัดยะลา 

       2.2.2 ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อการ ใ ช้สื่ อ เ กม  JUMPING ON THE WAY ในการฝึ กทั กษะ 

การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

  3.1 สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  

  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและ

การลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตา

บารู 

  3.3 แบบฝึกหัดส าหรับแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการ

ฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่ อง การบวกและการลบ 

จ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบ 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
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  3.5 แบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มี ต่ อการ ใ ช้สื่ อ เ กม  JUMPING ON THE WAY ในการ 

ฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4.1 การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม 

  4.2 ด าเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้สื่อเกม  JUMPING ON THE WAY 

ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู  

4.3 หลังจากสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 

  4.4 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผน จึงท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

  4.5 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อเกม JUMPING ON THE WAY 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อ

พั ฒน า ผ ล สั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 โ ร ง เ รี ย น บ้ า น 

โกตาบารู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการทดสอบที (t – test) 

  ตอนที่  2 การวิ เคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อเกม  JUMPING ON THE WAY ในการ 

ฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโกตาบารู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  การแปรผลข้อมูล ซึ่งแปลจากค่าเฉลี่ย (�̅�) โดยเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อย  

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50     หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบที (t–test) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE 

WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม  เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test p - value 

ก่อนเรียน 21 9.33 1.64 
19.40** <0.001 

หลังเรียน 21 16.05 1.96 

** แทน ระดับนัยส าคัญ 0.01 

จากตารางที่  1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อเกม  JUMPING ON THE WAY 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAYเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1 นักเรียนมีความสนใจในสื่อเกม JUMPING ON THE WAY 4.90 0.47 มากที่สุด 

2 การจัดล าดับเนื้อหาการสอนโดยใช้เกมสามารถเข้าใจง่าย 4.81 0.39 มากที่สุด 

3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 4.71 0.55 มากที่สุด 

4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึน้ 4.86 0.35 มากที่สุด 

5 นักเรียนรูจ้ักการท างานเป็นกลุ่ม 4.67 0.29 มากที่สุด 

6 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมมี

ความเหมาะสม 
4.76 0.53 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

7. 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีความ

เหมาะสม 
4.76 0.53 มากที่สุด 

8. 
นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้สื่อเกม 
4.86 0.57 มากที่สุด 

9. 
นักเรียนพอใจเมื่อตนเองและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมให้

ส าเรจ็ 
4.81 0.50 มากที่สุด 

10. นักเรียนมีความสุขและชอบวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 4.67 0.35 มากทีสุ่ด 

รวม 4.77 0.45 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการ

บวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  

4.77  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.45  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึง

พอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีความสนใจในสื่อเกม JUMPING ON THE WAY  นักเรียนมีความกระตือรือร้น

มากขึ้น และนักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเกม 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า การใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การบวกและการลบจ านวนเต็ม ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน  และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการ
ฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.33 
และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  16.05  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ และความพึงพอใจในการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการใช้สื่อเกม JUMPING ON THE WAY ในการจัดการ
เรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความสนใจต่อสื่อเกม  JUMPING ON THE WAY เพราะว่าเหมาะสมกับระดับช้ันของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความท้าทายในการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ท าให้การเรียนสนุกสนาน อีกทั้ง
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ยังฝึกการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักเคารพกฎกติกา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ซึ่งท าให้นักเรียนมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ท าให้การเรียนสนุก เร้าความสนใจ ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้พยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไป เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ (แนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ,2558) จากที่
สอนในช่วงแรก นักเรียนไม่เข้าใจวิธีการเล่น แต่เมื่อครูได้ให้ค าแนะน า ท าให้นักเรียนสามารถเล่นได้ดีขึ้น ซึ่งในการเล่นจะมี
การแบ่งกลุ่มของนักเรียน จากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะการเล่นเกม ผู้เรียนมีความสามัคคีภายในกลุ่ม คอยให้ก าลังใจ
เพื่อนในกลุ่ม เด็กที่เก่งก็จะช่วยสอนเด็กที่อ่อน ท าให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม อีกทั้งการเรียนการสอนสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากความสนุกสนานแล้ว นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจเนื้อหาหลักการในการบวกและการลบจ านวนเต็มได้
ตามระดับความง่ายไปยากจากสื่อเกม JUMPING ON THE WAY  ดังที่ สุวร กาญจนมยูร และคณะ (2544) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับ สื่อเกม ในแง่ของการเรียนไว้ว่า การเล่นกับสื่อที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เห็นกับตา สนุกสนาน เพลิดเพลิน เรียน
ด้วยความเข้าใจ และสนใจการเรียนจนสามารถสรุปความคิดรวบยอดและหลักการได้ถูกต้อง วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เรียกว่า รู้จริงรู้แจ้ง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร ศรีบุญเรือง (2554 : 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการ
ใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพิชฌาย์ ทนทาน (2559 : 106) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาที่มีต่อความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษามีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระชัย สีทาน้อย และคณะ (2561 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4เรื่อง เงิน โดยการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เงิน โดยการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่าผลการใช้สื่อเกมในการฝึกทักษะการบวกและการลบจ านวนเต็ม ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเหมาะที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพราะสามารถสร้างนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญใน

ศตวรรษที่ 21 และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1. นักเรียนไม่สามารถเข้าใจการเล่นโดยการอธิบายเพียงอย่างเดียว ครูควรสาธิตการเล่นให้นักเรียน

ดูก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรน าเทคนิคการสอนมาใช้ร่วมกับการใช้สื่อเกม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น 

  2. ควรน าสื่อเกมนี้ไปต่อยอด ให้เกมมีขนาดที่พอดี กะทัดรัด เพื่อให้สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

และตั้งกฎกติกาให้มีความชัดเจน  

กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตา ความห่วงใย รวมทั้งความปรารถนาดีจากคุณครูธิดา
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวกลบทศนิยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

A Study of Mathematics Learning Achievement on The Addition and Subtraction of 
Decimals of Prathomsuksa Six Students Learning by Using Skill Exercises 

ศิรินภา ศรียาภัย1*, อรนุช ลิมตศิริ2 

Sirinapa Sriyapai1*, Oranuch Limtasiri2 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกลบทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าฉาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 22 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกลบทศนิยม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวก
ลบทศนิยม จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.721  

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านท่าฉาง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการ

บวกลบทศนิยม หลังเรียน (x ̅= 21.32 , S.D. = 2.95) สูงกว่าก่อนเรียน (x ̅=14.64, S.D. = 2.13) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ , การบวกลบทศนิยม 
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Abstract  
 The purposes of this research were (1) to set the effectiveness of the Mathematical skill exercises 

on addition and subtraction of decimals in Mathematics learning of prathomsuksa 6  according to the 

criteria of 80/80 and (2) to compare the achievement before and after using the skill exercise about the 

addition and subtraction of decimal of prathomsuksa 6 students.  The population was prathomsuksa 6 

students at Ban Tha Chang School, 1st semester, academic year 2019. The samples used in this research 

were 22 Prathomsuksa 6 students using as s amp l e  Purposive Sampling.  The research instruments 

consisted of 30 item of learning achievement multiple choices test on the addition and subtraction with 

the reliability of 0.721 

 The research found that Mathematics skill exercises on the addition and subtraction of decimals 

of PrathomSuksa 6 students at BanThaChang School had an efficiency equal to       81. 83/ 83. 33.  It is 

higher than the 80/ 80 threshold.  The post- test of learning achievement about the addition and 

subtraction of decimals (x=̅ 21.32,S.D. = 2.95) higher than the pre-test (x=̅14.64, S.D. = 2.13) statistical 

significance at the level of .05 

Keywords: skill Exercises, learning achievement, addition and subtraction of decimal 

 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง

รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิต

จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์

อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม

นานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ 

2560 : 18) 

 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฉาง พบปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนและทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ า จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(ONET) ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนบ้านท่าฉางต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 มี

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ที่ 23.79 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 35.54 และระดับประเทศ

ร้อยละ 37.50 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 เห็นได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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อยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประสบปัญหาอย่างมาก ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  สาเหตุหนึ่งมาจากนักเรียนขาด

ความกระตือรือร้นในการเรียน และเกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนไม่มีความคงทนในด้านความรู้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษา

และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจยากมีความ

เป็นนามธรรมมากว่าเป็นรูปธรรม นอกจากครู ผู้เรียน และเนื้อหาแล้ว ยังมีด้านบรรยากาศในการเรียนรู้และวิธีการจัดการ

เรียนการสอนของครู ที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหา  

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยแบบฝึกทักษะ เพื่อช่วยในการคิดของนักเรียน ใช้ในการฝึกในเรื่องนั้นๆจนเกิด

ความช านาญ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี ประสิทธิภาพ เป็นสื่อ

ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน ทั้งนี้แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียน งานกิจกรรม หรือ

ประสบการณ์ที่ครูให้นักเรียนได้ฝึกหัดท า สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ 

และมีทักษะเพิ่มมากข้ึน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้เรียนและยังช่วยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้

ถูกต้อง อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ พรสุดา โสภา (2559 : 52) โดยแบบฝึกทักษะมีความส าคัญและมีประโยชน์ส าหรับ

ผู้สอนและนักเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความช านาญในการแก้ปัญหาและเป็นการแก้ข้อบกพร่องของ

การสอนและการเรียนของนักเรียนได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีอีกทั้งแบบฝึกทักษะยังเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินผล

ทางการเรียนรวมทั้งนักเรียนสามารถที่จะใช้แบบฝึกในการพัฒนาตนเองให้ประสบผลส าเร็จในการเรียน นฤมล ทิพย์พินิจ 

(2560 : 16) หลักการสอนคณิตศาสตร์ควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรียนรู้จากสิ่งที่

ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว สอนจากเนื้อหาท่ีง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และควรให้ผู้เรียนได้ลง

มือปฏิบัติให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ ในขณะที่ นงลักษณ์ ฉายา (2558 : 24) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน ควรเริ่มจากง่ายไปยาก เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ

ประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน ใช้สื่อท่ีเป็นรูปธรรมมากว่านามธรรม เริ่มจากของจริงไปสู้สัญลักษณ์ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

จริง เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกิดประโยชน์ไปใช้ได้ทุกโอกาส อันเป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จในการ

เรียนคณิตศาสตร์และการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันต่อไป พรสุดา โสภา (2559 : 21) 

 จากสภาพปัญหาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกลบ

ทศนิยม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพื่อน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนบ้านท่าฉาง จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 43 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

 1.2.1 กลุ่มหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 

ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย น าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 มาเรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า แล้ว

จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) แล้วด าเนินการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน 

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6/2 โรงเรียนบ้านท่าฉาง ใช้เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  

2.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกลบทศนิยม 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 แผน 10 ช่ัวโมง 
3.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวน 3 เล่ม ดังน้ี 

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมที่มีต าแหน่งเท่ากัน จ านวน 3 ช่ัวโมง 
เล่มที่ 2 การบวกทศนิยมที่มีต าแหน่งไม่เท่ากัน จ านวน 3 ช่ัวโมง 
เล่มที่ 3 การลบทศนิยม จ านวน 4 ช่ัวโมง 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม จ านวน  1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
4. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์
 การหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนของแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ โดยน าแบบฝึกทักษะที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา รวมทั้งประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของประเด็นต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (สุรศักดิ์ อมรรตันศักดิ์ และคณะ. 
2559 : หน้า 283) ดังนี ้
  ระดับการประเมิน 5 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สดุ 
  ระดับการประเมิน 4 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก 
  ระดับการประเมิน 3 หมายถึงมคีวามสอดคล้องอยู่ในระดบั ปานกลาง 
  ระดับการประเมิน 2 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อย 
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  ระดับการประเมิน 1 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อยทีสุ่ด 
และก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลของการประเมินแบบทักษะคณิตศาสตร์ ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีความสอดคล้องมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีความสอดคล้องมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีความสอดคล้องปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีความสอดคล้องน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 
 การหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนมีดังนี ้

ขั้นที่ 1 หาประสิทธิภาพกลุ่มทดลองแบบรายบุคคล (1 : 3) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย กลุ่มปานกลาง 2 คน และกลุ่มอ่อน  1 คน (คละกัน) 

ขั้นที่ 2 หาประสิทธิภาพกลุ่มทดลองแบบกลุ่มย่อย (1 : 6) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก แบบกลุ่มย่อย จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 2 คน กลุ่มปานกลาง 2 คน และกลุ่มอ่อน 2 คน (คละกัน) 

ขั้นที่ 3 หาประสิทธิภาพกลุ่มทดลองภาคสนาม (1 : 12) ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก แบบภาคสนาม จ านวน 12 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 4 คน กลุ่มปานกลาง 4 คน และกลุ่มอ่อน 4 คน (คละกัน) 

จากนั้นน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ทดลอง
ใช้มาแล้วปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนบ้านท่าฉาง ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 22 คน 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี ้

  5.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 3 ข้ันตอน 

5.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกลบทศนิยม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

5.2 ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ท าการ
สอนเอง โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
จ านวน 22 คน 

5.3  เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าการทดสอบความรู้หลังเรียน (Posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกลบทศนิยม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

5.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

  1.1 หาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบทศนิยม 
  1.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม โดยค านวณหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
  1.3 หาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.4 หาค่าความยากง่าย (p) รายข้อค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.5 หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตร KR- 20 ของคูเด
อร์ริชาร์ดสัน 
 2. ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ 
(dependent Sample) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพดังนี้ 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(120 คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (E2) E1/E2 
รายบุคคล 3 153.00 81.38 24.33 81.11 81.38/81.11 
กลุ่มย่อย 6 155.17 82.80 24.67 82.22 82.80/82.22 
ภาคสนาม 12 166.67 81.83 25.00 83.33 81.83/83.33 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม 

ตามล าดับขั้นตอนของการการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า การหา

ประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.38/81.11 ขั้นท่ี 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

82.80/82.22 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/83.33 นั่นคือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีดังน้ี 

นักเรียน N x ̅ S.D. T Sig. 
ก่อนเรียน 22 14.64 2.128 

-15.599 .000 
หลังเรียน 22 21.32 2.950 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การบวกลบทศนิยม มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.64 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 21.32 คะแนน 

แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปผลการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.83/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ( x  21.32 , S.D. = 2.950) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 14.64 , S.D. = 2.128)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 

 

 อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.33/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะในการจัดท าแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีใน
การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกลบทศนิยม แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของ
ผู้เรียน มีค าช้ีแจงสั้นๆที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการยกตัวอย่าง เข้าใจได้ง่าย เรียงล าดับเนื้อจากเรื่องที่ง่ายไปยาก เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
และท้าทายให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างเสรี ที่เข้าใจง่าย ฝึกให้คิดได้เร็ว มีการจัดท า
เฉลยไว้ท้ายเล่ม มีรูปภาพและสีสันสวยงามเร้าความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบตอบสนองความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกทักษะ อีกทั้งครูด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหานั้นๆได้ทันทวงที ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ฉายา (2558 : 95) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.79/83.50 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสุดา โสภา (2559 : 103) ได้ท าการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องทศนิยมและ
เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน วิชา
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คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.24/80.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ทิพย์พินิจ 
(2560 : 64) ได้ท าการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.33/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสินี พงษ์อารีย์ (2557 : 85) ได้หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.34/80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกลบทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก การพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบทศนิยม ให้มีประสิทธิภาพ แล้วน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับสื่อการสอนที่สอดคล้องกับบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ ศิริกานต์ งามพิพัฒนพงษ์ (2558 : 129) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ ปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ (2556 : 50) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสดุษา ศิริมงคล 
(2561 : 95) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบฝึกทักษะก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาพื้นที่

ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

The Development of Mathematics Achievement by Using the Surface Areas and 

Volumes of Prisms and Cylinders Worksheets Integrated with KWDL Technique of 

Matthayomsuksa 2 Students of Ban - KotaBaru School in Yala province 

นูฮ่าย์  ยิมิง1, ปฏิพัทธ์  ชุมเกศ2* 

Nuha  Yiming1, Patipat  Chumket2* 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในครั้ง

นี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์, เทคนิค KWDL 

Abstract  
This research aimed to comparative of learning achievement before and after using the surface 

areas and volumes of prisms and cylinders worksheets integrated with KWDL technique at Ban - Kotabaru 

school in Yala province.  The samples are 27 Matthayomsuksa 2 students at Ban -  KotaBaru School in 

Yala province studing in the first semester of 2019 academic year by purposive sampling. The results of 

the study revealed that the achievement learning for Matthayomsuksa 2 students after using those 

worksheets for Matthayomsuksa 2 was significantly higher than before leaning at the 0. 01 level of of 

significance. 

Keywords: Learning Achievement, worksheets, KWDL Technique learning 
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บทน า  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเรจจในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก คณิตศาสตร์ช่วยให้

มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้

อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้

ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเรจวในยุคโลกาภิวัตน์ โดย

ก าหนดให้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ช่วงช้ันที่ 1 ถึง ช่วงช้ันที่ 4 คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ ความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์

พื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

คณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน

จึงมีความจ าเป็นด้วยเช่นกัน จากการสังเกตในการจัดการเรียนการสอนจากบทเรียนที่ผ่านมา เมื่อผู้สอนก าหนดรูปภาพใน

ลักษณะของรูปเรขาคณิต ผู้เรียนสามารถคิดหาค าตอบได้ หากเปลี่ยนเป็นลักษณะของข้อความ ผู้เรียนเริ่มสับสน และเกิด

ความไม่เข้าใจ แสดงว่าผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การตีความ ขาดการฝึกฝนในการท าโจทย์ และยังบกพร่องในการ

อ่าน จากการสอบถามตัวผู้เรียนเอง พบว่า ผู้เรียนรู้สึกว่าโจทย์มีความยาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่อยากแม้แต่ที่จะอ่านและคิด

เพื่อหาค าตอบ เมื่อส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู พบว่า ยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ (โรงเรียนบ้านโกตาบารู , 2561) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ท าการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดที่สามารถฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในการ   แก้โจทย์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกนวัตกรรมแบบฝึกทักษะ 

เนื่องจากแบบฝึกทักษะได้แบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย ๆ ผู้เรียนได้ฝึกท าโจทย์ท่ีหลากหลายด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจในเนื้อหา

ดียิ่งขึ้น และได้รับทราบความก้าวหน้าของตนเองเป็น ระยะ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (ธอร์น

ไดค์, 1930 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2551) กล่าวคือ สิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีการฝึกซ้ า ๆ หรือกระท าซ้ า ๆ ย่อมจะท าให้ผู้ฝึกมี

ความคล่อง และสามารถท าได้ดี นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า แบบฝึกทักษะ มีส่วน

ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิค KWDL เป็นการเรียนรู้ที่ฝึกผู้เรียนคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นข้ัน เป็นตอน และ

ท าให้ผู้เรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลายอัน

ส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงแรก

พัฒนาขึ้นโดย Ogle (Ogle, 1989 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559) เพื่อใช้สอนและฝึกทักษะการอ่าน ต่อมา ชอและ

คณะ (Shaw et al., 1997 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559) ได้พัฒนามาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเทคนิคการ
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สอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยได้เสนอแนะว่าเป็นการสอนที่เหมาะ

ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เนื่องจากการคิดค าตอบโจทย์ปัญหานั้น ผู้เรียน

จะต้องอ่านโจทย์ปัญหาและท าเข้าใจกับโจทย์ แล้ววิเคราะห์โจทย์ก่อนจึงจะสามารถคิดค านวณหาค าตอบได้ จึงได้เสนอ

ขั้นตอนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ข้ัน K (What we know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง 

หรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง ข้ัน W (What we want to know) คือ ผู้เรียนจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ หรือ

โจทย์บอกอะไรบ้าง ขั้น D (What we do to find out) คือ ผู้เรียนท าอะไร อย่างไร มีวิธีหาค าตอบอย่างไร และ ขั้น L 

(What we learned) คือ ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559)  
จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของ       แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ ร่วมกับ เทคนิค KWDL เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 

จังหวัดยะลา อย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์      เรื่องการ

หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหา

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้าน

โกตาบารู จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด กฎแห่งการฝึกหัด จากทฤษฎีเชื่อมโยงของ    ธอร์นไดค์ (ธอร์นไดค์ , 1930 

อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2551) กล่าวว่า สิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีการฝึกซ้ า ๆ หรือกระท าซ้ า ๆ ย่อมจะท าให้ผู้ฝึกมีความคล่อง 

และสามารถท าได้ดี นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิค KWDL ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Ogle (Ogle, 1989 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิ

รัตน,์ 2559) ที่คิดขึ้นเพื่อใช้ในการสอนอ่าน ในระยะต่อมา ชอและคณะ (Shaw et al., 1997 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 

2559) ได้พัฒนามาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเทคนิค   การสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยเสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ไว้ 4 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้น K (What we know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือสิ่งท่ีโจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง  

2.  ขั้น W (What we want to know) คือ ผู้เรียนจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ หรือโจทย์บอกอะไรมีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีอะไรได้บ้าง 

3.  ขั้น D (What we do to find out) คือ ผู้เรียนท าอะไร อย่างไร มีวิธีหาค าตอบอย่างไร  

4.  ขั้น L (What we learned) คือ ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2559)  
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จากการศึกษาทั้ง 2 แนวคิด ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่ให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจ ผ่านการฝึกท าซ้ า ๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ จนสามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1.  กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของ  โรงเรียน

บ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา จ านวน 27 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 2.  ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

      แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับ

เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู     จังหวัดยะลา 

ที่ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL 

3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับ

เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

3.2  แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

และทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู    จังหวัดยะลา 

3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

ของปริซึมและทรงกระบอก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 

จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

4.  การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1  เตรียมนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน 27 คน อธิบายและท าเข้าใจกับนักเรียนถึงขั้นตอน

การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

4.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.3  ด าเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ

หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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4.4  เมื่อท าการเรียนการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ  หลังเรียน 

(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 

ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการทดสอบที (t-test)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่อง การค านวณหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t-test p-value 

ก่อนเรียน 27 5.56 2.01 
25.46** <0.001 

หลังเรียน 27 14.74 1.97 

** แทน ระดับนัยส าคัญ 0.01 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์     เรื่อง การ

หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 

จังหวัดยะลา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง   การหา

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน    บ้านโกตาบารู 

จังหวัดยะลา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.56 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.74 ซึ่งสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคKWDL ในการ

สอนควบคู่ไปกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สังเกตเห็นได้ว่าผู้เรียนได้ท าความเข้าใจกับโจทย์อย่างละเอียดก่อนเป็นอันดับ

แรก ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ท าความเข้าใจตรงนี้แล้วจึงสังเคราะห์ได้ว่าโจทย์ต้องการสิ่งใดหรือใช้สูตรในการค านวณใดถึงจะแก้

โจทย์ปัญหาได้ จากกระบวนการก่อนหน้าท าให้ผู้เรียนสามารถเรียงล าดับการ      แก้โจทย์ได้ ท าให้ได้มาซึ่งค าตอบ และ

ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นความรู้ที่ได้จากการแก้โจทย์ แม้ว่าช่วงแรก ผู้เรียนประสบปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ เนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าใจโจทย์ หรือไม่สามารถตีความโจทย์ได้ ท าให้ไม่สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้ ในเบื้องต้น

ผู้วิจัยจึงแสดงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนเริ่มฝึกซ้ า ๆ จนกระทั่งสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

จนเกิดความช านาญ และในท้ายที่สุดผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้ด้วย

ตนเอง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรม พูลสวัสดิ์ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง เศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ   บุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล พบว่า การน าเทคนิค KWDL มาใช้ใน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  สราญจิต อ้นพา และชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการเรียนรู้หลังใช้แบบฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ร่วมกับเทคนิค KWDL  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณค่าในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
      -  ครูควรออกแบบแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับเวลา 
      -  ครูควรตรวจแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทันที แล้วรายงานให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียนทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง หากมีข้อผิดพลาดผู้เรียนสามรถท าความเข้าใจใหม่ได้ 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
      -  ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ร่วมกับเทคนิค 
KWDL กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 
      -  ควรมีการวิจัยน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ร่วมกับเทคนิค KWDL ไปใช้กับเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ หรือในระดับ
อื่น ๆ 
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การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษาที่ท าการ

ไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

The study of the standard time of service in the counter Thailand post  case study 

of the Thailand post Suphanburi province 

เจษฎา แสงศรีจันทร์1*, ธันยพร อุดม2, มลีรัตน์ แซ่อ๋อง3 

Jassada Sangsrijun1*, ThanyaponUdom2, MaliratSaeong3 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ได้ท าการการศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษา

ที่ท าการไปรษณีย์ไทย สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาการให้บริการในส่วนของการให้บริการด้านหน้าเคาเตอร์
แบบปกติ และแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ โดยศึกษาการหาเวลามาตรฐานเพื่อใช้ข้อมูลเวลามาตรฐานน้ีวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ใน
ปัจจุบันนั้นเพียงต่อการให้บริการประชาชน และเพื่อน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ในด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน   

ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการแบบปกติใช้เวลา 7 นาที และแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ใช้เวลา 13 นาที โดยอัตราก าลัง
คนที่ต้องการจากการค านวณ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าลังคนในปัจจุบัน อัตราก าลังคนในปัจจุบันมีก าลังคนมากกว่า
อัตราก าลังคนที่ต้องการจากการค านวณถึง 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานท่ีเกิดขึ้นจริงในสภาวะปัจจุบันผลที่ได้จาก
การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเสนอแผนเชิงนโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคลากรในระยะสั้น ระยะยาว และขยายผลไปยัง
ไปรษณีย์ไทยสาขาอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 
ค าส าคัญ:เวลามาตรฐาน, การศึกษาเวลา, การก าหนดอัตราก าลังคน 
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Abstract  
The study of the standard time of service in the counter Thailand post  case study of the 

Thailand post Suphanburi province. The study the services in front of the normal counter and purchase 
of the packaging.  By studying the standard time to analyze this information at the resources that are 
present only to serve the people.  The results were analyzed in terms of allocation of resources to 
achieve maximum efficiency in their work. 

The results show that the normal service takes 7 minutes and the packing takes 13 minutes. 
The manpower rated is preferred by the calculation compared with current manpower rated. The current 
man power rate is more people than the manpower rated is preferred by the calculation up to 2 people, 
compared to the actual workload in the current environment. The results of the study standard time of 
service in the counter Thailand post case study of the Thailand post Suphanburi province. Can be utilized 
in the proposed policy on the allocation of staff resources in the short term and long term. And extension 
to other branches of Thailand Post. To increase the competitiveness of business. 
Keywords: Standard time, Time study, Manpower rate 
 

บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการจัดส่งพัสดุมีการแข่งขันสูงไปรษณีย์ไทยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญของ

การเป็นสื่อกลางเพื่อส่งสารรับสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับทุกหน่วยงานของไปรษณีย์ต่างมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพบริการ
เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้เกิดบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพตามหลักวิชาการถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกันไปรษณีย์จึงต้องมีการจัดการที่
ดีเพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลามาตรฐานและการจัดการภายในจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่
จะต้องน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเป้าหมายและ
นโยบายที่เกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่ผูบริหารสามารถใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน คือ การศึกษาเวลาการท างาน 
(Time Study) โดยประโยชนประการหนึ่งของการศึกษาเวลาการท างานคือ ชวยใหผู้บริหารสามารถก าหนดเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ในการท างานแตละงานไดการศึกษาเวลามาตรฐานการท างาน (Standard Time) คือ การศึกษาเวลาที่
ใชในการท างานตอหนวยผลผลิตของงาน (Work Unit) ในสถานที่ท างานภายใตสภาวะที่เหมาะสม ขอมูลดานเวลา
มาตรฐานการท างานนีส้ามารถน ามาใชในการบริหารเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เข้ารับบริการ เวลามาตรฐานจึงมีประโยชนอยางยิ่งใน
การใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดสรรอัตราก าลังใหเหมาะสมกับภาระงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานทางการบริการ
หน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย 

ดังนั้น เพื่อให้ไปรษณีย์ไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ จึงท าการส ารวจสภาพปัจจุบันไปรษณีย์ไทย
จังหวัดสุพรรณบุรีมีพนักงานประจ าเคาเตอร์ 4 คน เครื่องกดบัตรคิว 1 เครื่อง พนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 1 คน ซึ่งไม่เคยมี
การวิเคราะห์มาก่อนว่าทรัพยากรที่มีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ผู้ วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญของการหาเวลา
มาตรฐานของไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้เวลามาตรฐานในการให้บริการและอัตราก าลังคนที่เหมาะสม เป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการวางแผน ก าหนดรูปแบบการบริการของไปรษณีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด รวมถึงมีการบริการที่ดี รวดเร็วและมีการ
จัดการการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการหาเวลามาตรฐานในการท างาน 
2.วางแผนและจดัเก็บข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกเวลาในการบันทึกเวลาในแตละกิจกรรม  
3.ก าหนดการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์(Analyticalresearch)โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง 
(Purposive sampling) 
4.เจาหนาที่ไปรษณีย์ที่ปฏิบัติงานอยูในงานบริการรับฝากไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (พนักงานประจ าเคาเตอร์ 
4 คน, พนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 1 คน) ซึ่งเปนตัวแทนในการหาเวลามาตรฐานในแตละงานยอย โดยจะตองมี
คุณสมบัติคือเปนผูที่มีประสบการณและมีความช านาญงานนั้นไมนอยกวา 2 ป โดยท างานอยางสม ่าเสมอไมเร
งรีบหรือช้าจนเกินไป และมีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น รวมถึงเขาใจเปาหมายของการศึกษาเวลามาตรฐานและยินดีให
ความรวมมือ 
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดเวลามาตรฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจะเก็บข้อมูลขั้นตอนการให้บริการหน้าเคาเตอร์ 2 ลักษณะ คือ แบบปกติ และแบบซื้อบรรจุ
ภัณฑ์จะมีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 เข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในที่ท าการไปรษณีย์สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท าการขอ
อนุญาติหัวหน้าไปรษณีย์ เพื่อท่ีจะขอเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการ 
5.2 ในการให้บริการของไปรษณีย์จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

1.แบบปกติ เป็นการให้บริการโดยทั่วๆไป โดยลูกค้าจะแพ็คพัสดุมาเองเรียบร้อย  
2. แบบซื้อบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปลูกค้าบางท่านอาจจะท าการแพ็คพัสดุมาเองหรือบางคน
อาจจะไม่ได้ท าการแพ็คพัสดุมา ทางไปรษณีย์จึงมีช่องบริการขายบรรจุภัณฑ์โดยมีพนักงานที่
ท าหน้าที่แพ็คพัสดุเตรียมไว้ให้บริการกับลูกค้าที่ไม่ได้แพ็คพัสดุมา 

5.3 จากตารางแสดงข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการต่อวันในตารางที่ 1 ของการให้บริการแบบปกติ และ

แบบซื้อบรรจุภัณฑ์ โดยท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 วัน เพื่อใช้หาปริมาณช่ัวโมงการท างานซึ่งการ

ให้บริการแบบปกติมีลูกค้ามาใช้บริการคิดค่าเฉลี่ยได้ 180 คนต่อวัน และการให้บริการแบบซื้อบรรจุ

ภัณฑ์มีลูกค้ามาใช้บริการคิดค่าเฉลี่ยได้ 44 คนต่อวัน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการส่ง

พัสดุที่ไปรษณีย์ที่ 150 คน เพื่อใช้ในการหาเวลามาตรฐานโดยคิดจากผู้ใช้บริการเฉลี่ยแบบปกติที่ 180 

คนซึ่งเป็นรูปแบบการใช้บริการที่ประชาชนใช้บริการสูงสุดคูณด้วยค่าความเผื่อที่ 15 เปอร์เซ็นต์ 

(Groover, 2007) 

ตารางที่ 1ข้อมูลลูกค้าท่ีมาใช้บริการต่อวันของการให้บริการแบบปกติ และแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ 

วัน 1 2 3 4 5 6 7 เฉลี่ย 

แบบปกต ิ 183 157 211 170 145 201 196 180 

แบบซ้ือบรรจุภัณฑ์ 45 43 27 54 48 39 52 44 
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5.4 การวางแผนการเก็บข้อมูลและจับเวลาทั้ง 2 แบบจะมีขั้นตอนดังนี ้ 
แบบปกติ  

1. ลูกค้าเข้าประตูแล้วเดินไปท่ีตู้กดบัตรคิว 
2. กดบัตรคิว – รอบัตรออก 
3. เมื่อได้บตัรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี ้
4. เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้าเคาเตอร์ 
5. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสรจ็ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการจับเวลา 

แบบซ้ือบรรจุภัณฑ์ 
1. ลูกค้าเข้าประตูเดินไปช่องบริการขายบรรจุภณัฑ ์

   2. ซื้อบรรจุภณัฑ์และท าการแพ็คพัสด ุ
   3. เมื่อแพ็คเสรจ็แล้วเดินไปท่ีโต๊ะเขียนจดหมาย 
   4. ท าการเขียนจ่าหน้าซอง 
   5. เมื่อเขียนเสร็จกเ็ดินไปท่ีตู้กดบตัรคิว 

6. กดบัตรคิว - รอบัตรออก 
7. เมื่อได้บตัรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี ้
8. เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้าเคาเตอร์ 
9. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสรจ็ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการจับเวลา 

6.การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลด้านเวลาที่ได้จากข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และค านวณหาอัตรา
ก าลังคน, เวลามาตรฐาน, การหาปริมาณงาน  

การหาเวลามาตรฐาน 
เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + (เวลาปกติ x 15%เวลาเผื่อ)  

การหาปริมาณงาน  
ปริมาณงาน = เวลามาตรฐาน × หน่วยนับของผลงาน 

การค านวณหาอัตราก าลังคน 
อัตรากาลังคน =  ปริมาณงาน 
  ช่ัวโมงการท างาน 

7.สรุปผลการด าเนินงานสรุปข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะได้เวลามาตรฐาน และแผนอัตราก าลังคน 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเวลามาตรฐานการให้บริการของไปรษณีย์ไทย สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่ง

จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าท่ีมาเข้ารับบริการของไปรษณีย์ ทั้งการให้บริการแบบปกติ และการให้บริการแบบซื้อ
บรรจุภัณฑ์  โดยวิธีการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการศึกษาการให้บริการของไปรษณีย์ในทุก
ขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อต้องการหาเวลามาตรฐานในการท างานการให้บริการของไปรษณีย์ว่ามีเวลามาตรฐานในการเข้า
รับบริการ และเพื่อใช้ข้อมูลเวลามาตรฐานนี้ในหาปริมาณงาน และการเสนอแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากร โดยเริ่มเก็บข้อมูล
และจับเวลามีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2 สรุปเวลาเฉลี่ย เวลาเผื่อ และเวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อยที่ให้บริการแบบปกติ 

งานย่อย จ านวนครั้งท่ี

จับเวลา 

เวลาเฉลี่ย 

(วินาที) 

เวลาเผื่อ 

(วินาที) 

เวลามาตรฐาน 

(วินาที) 

SD 

1.ลูกค้าเข้าประตูแล้วเดินไปท่ีตู้กดบัตรคิว 150 8.70 1.30 10.01 6.77 

2. กดบัตรคิว – รอบัตรออก 150 5.41 0.81 6.22 1.62 

3.เมือ่ได้บัตรคิวแล้วก็เดินมาน่ังรอเรียกคิวท่ี

เก้าอี้ 

150 7.20 1.08 8.28 1.81 

4.เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้า

เคาเตอร์ 

150 149.03 22.35 171.33 67.08 

5. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสร็จ 150 194.01 29.10 223.11 72.75 
 

การให้บริการแบบปกติจากตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการเข้ารับบริการอยู่ด้วยกัน 5 ข้ันตอนดังนี้  
1. เดินเขาประตูไปท่ีตู้กดบัตรคิว มีเวลามาตรฐาน 10 วินาที  
2. กดบัตรคิว – รอบัตรออก มีเวลามาตรฐาน 6 วินาที  
3. เมื่อได้บัตรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี้ มีเวลามาตรฐาน 8 วินาที  
4. เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้าเคาเตอร์ มีเวลามาตรฐาน 3 นาที  
5. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการจับเวลา มีเวลามาตรฐาน 4 นาที  
 

ตารางที่ 3 สรุปเวลาเฉลี่ย เวลาเผื่อ และเวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อยที่ให้บริการแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ 

งานย่อย จ านวนครั้งท่ี

จับเวลา 

เวลาเฉลี่ย

(วินาที) 

เวลาเผื่อ

(วินาที) 

เวลามาตรฐาน

(วินาที) 

SD 

1. ลูกค้าเข้าประตูเดินไปช่องบริการขายบรรจุ

ภัณฑ์ 

150 4.93 0.74 5.67 0.77 

2.ซ้ือบรรจุภัณฑ์และท าการแพ็คพัสดุ 150 141.57 21.24 162.80 57.69 

3.เมื่อแพ็คเสร็จแล้วเดินไปท่ีโต๊ะเขียนจดหมาย 150 5.47 0.82 6.29 1.32 

4.ท าการเขียนจ่าหน้าซอง 150 153.89 23.08 176.97 70.29 

5.เมื่อเขียนเสร็จก็เดินไปท่ีตู้กดบัตรคิว 150 8.71 1.31 10.01 6.78 

6.กดบัตรคิว - รอบัตรออก 150 5.41 0.81 6.23 1.62 

7.เมื่อได้บัตรคิวแล้วก็เดินมาน่ังรอเรียกคิวท่ี

เก้าอี้ 

150 7.20 1.08 8.28 1.82 

8.เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้า

เคาเตอร์ 

150 149.03 22.36 171.34 67.08 

9. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสร็จ 150 194.01 29.10 223.16 72.75 
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การให้บริการแบบซื้อบรรจุภัณฑ์จากตารางที่ 3 สรุปขั้นตอนการเข้ารับบริการอยู่ด้วยกัน 9 ข้ันตอน ดังนี้  
1. ลูกค้าเข้าประตูเดินไปช่องบริการขายบรรจุภัณฑ์ มีเวลามาตรฐาน 6 วินาที  
2. ซื้อบรรจุภัณฑ์และท าการแพ็คพัสดุ มีเวลามาตรฐาน 3 นาที  
3. เมื่อแพ็คเสร็จแล้วเดินไปท่ีโต๊ะเขียนจดหมาย มีเวลามาตรฐาน 6 วินาที  
4. ท าการเขียนจ่าหน้าซอง มีเวลามาตรฐาน 3 นาที  
5. เมื่อเขียนเสร็จก็เดินไปท่ีตู้กดบัตรคิว มีเวลามาตรฐาน 10 วินาที  
6. กดบัตรคิว – รอบัตรออก มีเวลามาตรฐาน 6 วินาที  
7. เมื่อได้บัตรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี้ มีเวลามาตฐาน 8 วินาที  
8. เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้าเคาเตอร์ มีเวลามาตรฐาน 3 นาที  
9. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการจับเวลา มีเวลามาตรฐาน 4 นาที  

 

การก าหนดอัตราก าลังตามเวลามาตรฐานที่ท าการศึกษา 

จากข้อมูลภาระงานและการหาเวลามาตรฐานในแต่ละงานย่อยจากตารางที่ 2 และตารางที่3 สามารถน ามา

ค านวณหาปริมาณเวลาที่เป็นช่ัวโมงการท างานได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ปริมาณเวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ละงานย่อยของงานการให้บริการแบบปกติ 

 

งานย่อย 

เวลามาตรฐาน

(วินาที) 

ปริมาณงาน

ต่อวัน 

(บัตรคิว) 

ปริมาณช่ัวโมง

การท างานต่อ

วัน(ช่ัวโมง) 

1.ลูกค้าเข้าประตูแล้วเดินไปท่ีตู้กดบัตรคิว 10.01 180 0.50 

2. กดบัตรคิว – รอบัตรออก*** 6.23 180 0.31 

3.เมื่อได้บตัรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี ้ 8.28 180 0.41 

4.เมื่อไดย้ินเสยีงเรียกถึงคิวเราก็เดนิไปด้านหน้าเคาเตอร์ 171.39 180 8.59 

5. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสรจ็* 223.12 180 11.18 

รวมเวลามาตรฐาน (วินาที) 419.02   

รวมเวลามาตรฐาน (นาที) 6.98   

หมายเหตุ  * ปริมาณงานของพนักงานประจ าเคาเตอร์ 

  ** ปริมาณงานของพนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 

  *** ปริมาณงานตู้กดบัตรคิว 

จากตารางที่ 4 แสดงปริมาณเวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ละงานย่อยของการให้บริการแบบปกติดังนั้นลูกค้าที่จะมา

ใช้บริการไปรษณีย์ในแบบปกติ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นจะใช้เวลาโดยรวมมาตรฐานที่ 419 วินาที หรือ 7นาที 
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ตารางที่ 5 ปริมาณเวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ละงานย่อยของงานการให้บริการแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ 

 

งานย่อย 

เวลามาตรฐาน

(วินาที) 

ปริมาณงาน

ต่อวัน 

(บัตรคิว) 

ปริมาณช่ัวโมง

การท างานต่อ

วัน(ช่ัวโมง) 

1. ลูกค้าเข้าประตูเดินไปช่องบริการขายบรรจุภณัฑ ์ 5.66 44 0.07 

2. ซื้อบรรจุภณัฑ์และท าการแพ็คพัสดุ** 162.80 44 1.99 

3. เมื่อแพ็คเสรจ็แล้วเดินไปท่ีโต๊ะเขียนจดหมาย 6.29 44 0.08 

4. ท าการเขียนจ่าหน้าซอง 176.97 44 2.16 

5.เมื่อเขียนเสร็จกเ็ดินไปท่ีตู้กดบตัรคิว 10.01 44 0.12 

6.กดบัตรคิว – รอบัตรออก*** 6.23 44 0.08 

7. เมื่อได้บตัรคิวแล้วก็เดินมานั่งรอเรียกคิวท่ีเก้าอี ้ 8.28 44 0.10 

8. เมื่อได้ยินเสียงเรียกถึงคิวเราก็เดินไปด้านหน้าเคาเตอร์ 171.34 44 2.09 

9. ได้รับการให้บริการจากพนักงานจนเสรจ็* 223.12 44 2.73 

รวมเวลามาตรฐาน (วินาที) 770.69   

รวมเวลามาตรฐาน (นาที) 12.84   

หมายเหตุ  * ปริมาณงานของพนักงานประจ าเคาเตอร์ 

  ** ปริมาณงานของพนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 

  *** ปริมาณงานตู้กดบัตรคิว 

จากตารางที่ 5 แสดงปริมาณเวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ละงานย่อยของการให้บริการแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ดังนั้นลูกค้า

ที่จะมาใช้บริการไปรษณีย์ในแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นจะใช้เวลาโดยรวมที่มาตรฐาน 770.69 วินาที 

หรือ 13นาที 

ซึ่งจากตารางที่ 4 และ 5 สามารถรวมและจ าแนกกลุ่มสัดส่วนปริมาณงานของบุคลากรตามต าแหน่งให้บริการแบบ

ปกติ และแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ตามที่แสดงในตารางที่ 6 ดังนี้ พนักงานประจ าเคาเตอร์ มีปริมาณงาน 13.91 ช่ัวโมง คิดเป็น

ร้อยละได้ 0.85 พนักงานขายบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณงาน 1.99 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละได้ 0.12 ตู้กดบัตรคิว มีปริมาณงาน 

0.39 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละได้ 0.02 รวมปริมาณงานท้ังหมดได้ 16.28 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนปริมาณงานของบุคลากรตามต าแหน่งให้บริการแบบปกติ และแบบซื้อบรรจุภัณฑ์ 

ต าแหน่ง ปริมาณงาน (ช่ัวโมง) ร้อยละของปรมิาณงาน 

พนักงานประจ าเคาเตอร์ 13.91 0.85 

พนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 1.99 0.12 

ตู้กดบัตร 0.39 0.02 

รวม 16.28 100.00 

หมายเหตุ ช่ัวโมงการท างานของไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบรุี 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 6 สัดส่วนปริมาณงานของบุคลากรตามต าแหน่งให้บริการแบบปกติ และแบบซื้อบรรจุ

ภัณฑ์ สามารถหาอัตราก าลังของบุคลากรของไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นอัตราที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

อยู่ท่ีพนักงานประจ าเคาเตอร์โดยประมาณ 2 คน, ต้องการพนักงานขายบรรจุภัณฑ์ 1 คน, ตู้กดบัตรคิว 1 ตู้ตามที่แสดงใน

ตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบอัตราก าลังของแต่ละต าแหน่งงานท่ีค านวณได้ และอัตราก าลังในปัจจุบัน 

ต าแหน่ง อัตราก าลังที่ต้องการ (คน) อัตราก าลังปัจจุบัน(คน) 

พนักงานประจ าเคาเตอร ์ 1.73หรือ 2 4 

พนักงานขายบรรจุภณัฑ ์ 0.24หรือ 1 1 

ตู้กดบัตร 0.04หรือ 1 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1แสดงเปรียบเทียบอัตราก าลังของแต่ละต าแหน่งงานท่ีค านวณได้ และอัตราก าลังในปัจจุบัน 
 

จากอัตราก าลังคนที่ต้องการจากการค านวณ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าลังคนในปัจจุบัน อัตราก าลังคนใน
ปัจจุบันมีก าลังคนมากกว่าอัตราก าลังคนที่ต้องการจากการค านวณถึง 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่เกิดขึ้นจริงใน
สภาวะปัจจุบัน จากการศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ท าการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งนี้สามารถน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ในด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานและใช้
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ประโยชน์ในด้านเสนอแผนเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคลากรในระยะสั้น ระยะยาว และขยายผลไปยังไปรษณีย์ไทยสาขา
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบทุนในการวิจัยครั้งนี้ และการช่วยเหลือจากบุคลากร

ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการมุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ในงานวิจัย  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ตสากล 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน 

ที่สอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ 

A Comparison of Music Academic Achievement on Musical Notation Reading of 

Prathomsuksa Six Students in Ban Khlong Muan School Taught By Instructional 

Packages and Traditional Teaching Method 

ศธิตา  ฉิมเพชร1*, สิริพัชร์   เจษฎาวิโรจน์2 

    Sathita Chimpet1*, Siripat Jatsadawiroj2 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหา

ประสิทธิภาพ ชุดการสอน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลอง

มวน อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี 

เรื่อง การอ่านโน้ตสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมวนท่ีสอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบ

ปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้าน

คลองมวน อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 เป็นกลุ่ม

ทดลอง สอนด้วยชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 เป็นกลุ่มควบคุม ใช้การสอนแบบปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) การทดสอบค่าที (t-test)   

ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/82.27 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนที่ สอนด้วยชุดการสอน สูงกว่า

นักเรียนท่ีสอนแบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ค าส าคัญ:  ชุดการสอน,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, วิชาดนตร ี
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Abstract  
 This research was a quasi-experimental research aims to 1) develop and examine the efficiency 

of music instructional packages on musical notation reading for prathomsuksa 6 students at Ban Khlong 

Muan School to be effective according to the criteria 80/80 and 2) to compare the academic achievement 

in music on musical notation reading of prathomsuksa 6 students at Ban Khlong Muan School taught by 

instructional packages and traditional teaching method.  The sample group used in the research was 

students in prathomsuksa 6 , semester 1 , academic year 2 0 1 9 , Ban Khlong Muan School which were 

acquired by simple random sampling (2 rooms). Pratomsuksa 6 room 2 is an experimental group taught 

by music instructional packages on reading notes and pratomsuksa 6  room 1 is a control group using 

traditional teaching method. The research instruments consisted of a instructional packages for musical 

notation reading, normal lesson plan and the academic achievement test.  The data were analyzed, 

mean , standard deviation (S.D.), efficiency (E1 / E2), t-test. 

The research results can be summarized as follows The instructional packages for musical 

notation reading  has efficiency equal to 82.73 / 82.27. and The music academic achievement test on 

musical notation reading for prathom suksa 6 students taught by instructional packages were higher than 

the students taught by traditional teaching method  with statistical significance at the level of .05 

Keywords : Teaching Package, Learning Achievement, Music 

บทน า 
 ดนตรี เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากการเลียนแบบธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา โดยการน าเสียงต่าง ๆ มา

เรียบเรียงเป็นท านองเพื่อน าไปสู่บทเพลง ซึ่งบทเพลงนั้นได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ดังค ากล่าวของณรุทธ์ สุทธจิตต์  

(2555, หน้า32)  ซึ่งได้สรุปว่าดนตรี เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจนิสัยสันดานของ

มนุษย์ และนิสัยสันดานของทุกชนชาติให้ประจักษ์แก่โลกเช่นเดียวกับศิลปกรรมปราณีต ชนทุกชาติจึงได้บ ารุงให้เจริญขึ้น

ตลอดมา ประเทศเจริญที่รุ่งเรืองแทบทุกประเทศจะมีดนตรี ตลอดจนการน าดนตรีมาสอนเป็นกิจจะลักษณะจนเป็น

วิทยาลัยชั้นสูง  

 ปัจจุบันในประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาดนตรีว่าดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของ

เด็ก ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการใช้ดนตรีประกอบจังหวะกับกิจกรรมภายในห้อง เรียน การฟังดนตรีซึ่งการเล่นหรือการฟัง

ดนตรีนั้นจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสมาธิในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้

ความสามารถ ความช านาญในการน าความรู้จากลักษณะที่เป็นนามธรรมไปสู่ผู้เรียนให้เข้าใจเป็นรูปธรรมให้ได้ หรือจาก

ทฤษฎีถ่ายทอดให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายที่วางไว้  สิ่งที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นคือ สื่อการสอน การใช้สื่อการสอนจึงต้องเป็นไปในรูปแบบของ
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สื่อประสมซึ่งได้ผลดีกว่าการใช้สื่ออย่างใด อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ได้สัมพันธ์กับแนวคิดของ กิดานันท มลิทอง (2543 : 

267) ใหแนวคิดวาสื่อประสม หมายถึง สื่อหลาย ๆ ประเภทน ามาใชรวมกันทั้งวัสดุอุปกรณและวิธีการ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใชสื่อแตละอยางตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา ปจจุบันมี

การน าคอมพิวเตอรมาใชรวมดวยเพื่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่ าง ๆ ในการเสนอขอมูล ทั้ง

ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศนและเสียง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ดนตรีเป็นสาระหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ มุ่งให้นักเรียนเกิดความมีสุนทรียภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการในความคิด และหากผู้เรียนมีความ

สนใจด้านดนตรีสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แบ่งรายวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  มาตรฐานของดนตรีซึ่งเป็นสาระที่ 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)   

 การเรียนการสอนวิชาดนตรีในระดับประถมศึกษา จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักองค์ประกอบของดนตรี เสียงดนตร ี

เครื่องดนตรี วงดนตรี รวมถึงการอ่าน เขียนโน้ตสากล เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลต่อไป การอ่านโน้ต

สากลควรจะเริ่มฝึกตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วค่อย ๆ พัฒนาการอ่านโน้ตสากลมาเรื่อย ๆ ให้เกิดความช านาญ 

จนสามารถด้นสด และอ่านโน้ตโดยฉับพลันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) จากการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านโน้ต

สากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  พบว่า นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยังขาดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล เพราะเหตุด้วย นักเรียนไม่ได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้อง ในช่วงที่

นักเรียนศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4  จึงส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการอ่านโน้ตสากล และมีผลสัมฤทธ์ิของวิชาดนตรีต่ า 

(กระทรวงศึกษาธิการ,  2553)   

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง การอ่านโน้ตสากล โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่าน

โน้ตสากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เพราะ ชุดการสอนเป็นสื่อ

ที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะด าเนินการสอนตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ในชุดการสอนตามล าดับ

ขั้น แต่ละขั้นจะมีอุปกรณ์ กิจกรรม ตลอดจน ข้อเสนอแนะไว้ให้พร้อมสามารถน าไปใช้ได้ทันที ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องท า

ใหม่ ชุดการสอนช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ในแนวเดียวกัน เดิมการสอนที่ผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกต่าง

กันในด้านประสิทธิภาพของการสอน ชุดการสอนช่วยให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ ชุดการสอนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมี

ข้อแนะน าการฝึกกิจกรรม การใช้สื่อการสอนและข้อทดสอบ เพื่อประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างพร้อมมูล  ผู้เรียน

สามารถทดสอบความรู้ด้วยตนเองหลังจากที่เรียนด้วยชุดการสอนนั้น ๆ ผู้เรียนจะทดสอบผลส าเร็จของตนว่าบรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการท าแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งยังช่วยลดภาระในการสอนของครูได้อีกด้วย ซึ่งจะแตกต่าง

กับการสอนแบบปกติ การสอนแบบปกติจะผู้สอนจะมีวิธีการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามความสามารถของผู้สอน จึงท า

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างกัน   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดการสอน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

6 โรงเรียนบ้านคลองมวน ที่สอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ  

สมมติฐาน 

 นักเรียนที่สอนด้วยชุดการสอน วิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ตสากล จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่

สอนแบบปกติ 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 1. ตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ตสากล  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

โดยใช้ชุดการสอน กับการสอนแบบปกติ 

 2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล เป็นเนื้อหาวิชาดนตรี ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด าเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง   

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  โดยแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. ตัวโน้ตและตัวหยุด (1 สัปดาห์) 

 2. จังหวะของตัวโน้ตและตัวหยุด (1 สัปดาห์) 

 3. ช่ือและอักษรตัวโน้ต (1 สัปดาห์) 

 4. เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (1 สัปดาห์) 

 5. การบันทึกตัวโน้ตตัวโด-ตัวซอลบนบรรทัด 5 เส้น และ กุญแจประจ าหลัก (1 สัปดาห์) 

 6. การบันทึกตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นโน้ต (1 สัปดาห์)  

 7. การเพิ่มจังหวะตัวโน้ต (1 สัปดาห์) 

 8. โน้ตเพลง Twinkle Twinkle Little Star (1 สัปดาห์) 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6/1 – 6/3  โรงเรียนบ้านคลองมวน  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  จ านวน 69 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองมวน  

ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 เป็นกลุ่ม

ทดลอง สอนด้วยชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 เป็นกลุ่มควบคุม ใช้การสอนแบบปกติ    

 วิธีการสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน ามาวิเคราะห์วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชามาเป็น

ข้อมูลในการจัดท าชุดการสอน และแผนการสอนแบบนวัตกรรม 

  2. ศึกษาวิธีการสร้างชุดการสอน องค์ประกอบ ล าดับขั้นตอน ตลอดจนการาจัดกิจกรรมที่ใช้ชุดการ

สอน จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน และแผนการสอนแบบนวัตกรรม 

  3. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง 

การอ่านโน้ตสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) และ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมวน จ านวน 8 ช่ัวโมง ดังนี้  
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ตัวโน้ตและตัวหยุด (1 ช่ัวโมง) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 จังหวะของตัวโน้ตและตัวหยุด (1 ช่ัวโมง) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 ช่ือและอักษรตัวโน้ต (1ช่ัวโมง)  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (1 ช่ัวโมง)  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 การบันทึกตัวโน้ตตัวโด-ตัวซอลบนบรรทัด 5 เส้น และ กุญแจประจ าหลัก (1 ช่ัวโมง) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 การบันทึกตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นโน้ต  (1 ช่ัวโมง) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 การเพิ่มจังหวะตัวโน้ต  (1 ช่ัวโมง) 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 โน้ตเพลง Twinkle Twinkle Little Star (1 ช่ัวโมง) 

 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอนโดยชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 

ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
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5 ระดับ (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

  4. วิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาดนตรี ก าหนดวัตถุประสงค์เรื่องที่ต้องการจัดท าชุดการสอน 

ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากล  

  5. สร้างชุดการสอนโดยแบ่งเนื้อหาย่อยๆ ดังต่อไปนี้ 

  ชุดการสอนที่ 1 ตัวโน้ตและตัวหยุด  (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 2 จังหวะของตัวโน้ตและตัวหยุด (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 3 ช่ือและอักษรตัวโน้ต (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 4 เครื่องหมายก าหนดจังหวะ (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 5 การบันทึกตัวโน้ตตัวโด-ตัวซอลบนบรรทัด 5 เส้น และ กุญแจประจ าหลัก (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 6 การบันทึกตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นโน้ต (1 ช่ัวโมง) 

  ชุดการสอนที่ 7 การเพิ่มจังหวะตัวโน้ต (1 ช่ัวโมง) 

   ชุดการสอนที่ 8 โน้ตเพลง Twinkle Twinkle Little Star (1 ช่ัวโมง) 

 โดยชุดการสอนแต่ชุดจะมีองค์ประกอบ ดังนี้  

   1. ส่วนประกอบของชุดการสอน  

    1) ช่ือเรื่อง 

    2) สาระส าคัญ 

    3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    4) ส่วนประกอบของคู่มือครู 

     4.1) ค าช้ีแจงส าหรับครู 

     4.2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบนวัตกรรม 

     4.3) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

     4.4) สื่อ-อุปกรณ์ 

    5) ส่วนประกอบท่ีใช้ส าหรับนักเรียน  

     5.1) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
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     5.2) สื่อ-อุปกรณ์ 

   2. ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน 

   3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบนวัตกรรม 

   4. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  

   5. แบบการประเมินผล   

  6. น าชุดการสอนไปเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา

สาระส าคัญ ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และความเหมาะสมในการสร้างชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตสากล ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

  7. น าชุดการสอนไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index od Item 

Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดคะแนนการพิจารณา ดังนี้ 

 + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

    0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 -  1 หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

  8.  ไปใช้น าชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว ไปหาประสิทธิภาพ 

E_1/E_2  กับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3  ที่เรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลแล้ว ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E_1/E_2 (80/80) 

9.  ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

   1) รายบุคคล 1 : 1 ทดลองกับนักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3  จ านวน 3 คน  เก่ง ปาน

กลาง และค่อนข้างอ่อน ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล 

   2) กลุ่มย่อย 1 : 10 ทดลองกับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/3  จ านวน 9 คน เก่ง 3 คน ปานกลาง 

3 คน และค่อนข้างอ่อน 3 คน ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล 

   3)  ภาคสนาม 1 : 100 ทดลองกับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3   จ านวน 11 คน เก่ง  4 คน 

ปานกลาง 4 คน และค่อนข้างอ่อน 3 คน ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล 

  10.  น าชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลที่ผ่านการหาคุณภาพและประสิทธิภาพแล้วไปทดลองใช้

กับกลุ่มทดลอง  

 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอนแบบปกติ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนจัดการจัดการเรียนรู้ 

  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
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  2. เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ในเนื้อหาท่ีต้องการจัดการเรียนการสอน   

  3. ก าหนดสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

  4. ก าหนดสาระการเรียนรู้ 

  5. เลือกสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  6. เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  7. ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน  

  8. ก าหนวิธีการวัดและการประเมินผล 

  9. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตสากล  

  10. เลือกสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 

 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 

  1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยที่จะสอน 

  2. สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแต่ละ

เนื้อหา 

  3. น าแบบทดสอบจ านวน 48 ข้อไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อพิจารณาหา

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยต้องมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ข้อค าถามนั้นจึงจะ

น ามาใช้ได้  

  4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) โดยน าไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง การอ่านโน้ต

สากลมาแล้ว ซึ่งได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองมวน น าข้อมูลที่ได้จากการไปทดลองใช้ (Try 

Out) เก็บมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของเนื้อหา และค่าอ านาจจ าแนก  จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

  5. น าแบบทดสอบที่ผ่านน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง เพื่อเก็บข้อมูลน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 

เคร่ืองมือการวิจัย   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย   

 1. ชุดการสอน เร่ือง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน 

ประกอบด้วย  

  1.1 ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล จ านวน 8 ชุด    

  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอน   จ านวน 8 แผน  

 2. แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ จ านวน 8 แผน   

 3. แบบทดสอบ ประกอบด้วย 
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  3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 40 ข้อ  

  3.2 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จ านวน 40 ข้อ   
 

วิธีการทดลอง 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล แล้วน าผลมาวิเคราะห์ค่า 

t-test (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

 2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยชุดการสอน เรื่อง โน้ตสากล ระยะเวลาในการสอน 1 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ โดยใช้

เวลาในวันพุธและพฤหัสบดี วันละ 1 ช่ัวโมง 

 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละเรื่องแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียนทุกครั้ง เพื่อน าผลมาประเมินคิด

เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ   

 4. เมื่อสอนเสร็จครบทุกช่ัวโมงแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อน ามาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สถิติมีดังนี้ 

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านคลองมวน โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2) 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างนักเรียนท่ีสอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบปกติของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมวน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลด้วยการทดสอบค่าสถิติกรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระ

แก่กัน t-test (Independent Samples) 

 3. การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ ของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) )   
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามล าดับขั้นตอนของการการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ง 3 ขัน้ตอน พบว่า การหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33/73.33 
ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.72/70.83 และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.73/82.27  นั่นคือ ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามล าดับขั้นตอน 3 ข้ันตอน 

การหาประสิทธิภาพ 
จ านวน

นักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(40 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์

(40 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ (E1) คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ (E2) 

แบบหน่ึงต่อหนึ่ง 3 31.33 78.33 29.33 73.33 

แบบกลุ่มเล็ก 9 29.89 74.72 28.33 70.83 

แบบภาคสนาม 11 33.09 82.73 32.91 82.27 

  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน วิชาดนตรี  เรื่อง  การอ่านโน้ตสากล  ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ไม่แตกต่างกัน  แสดงผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน วิชาดนตรี  เรื่อง  การอ่านโน้ตสากล  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   

นักเรียน n x ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 22 19.05 1.889 
- .214* .832 

กลุ่มควบคุม 24 19.17 1.949 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงผล
ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

นักเรียน n x ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 22 32.68 2.358 
3.926* .000 

กลุ่มควบคุม 24 28.92 3.889 

* มีนัยส าคัญทีร่ะดับ .05 
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 อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองมวนท่ีสอนด้วยชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ได้เท่ากับ 82.73/82.27 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ต
สากล ดังกล่าวได้สร้างตามขั้นตอนและ กระบวนการ  โดยศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เพื่อให้เนื้อหา
ในชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการสอน ในขั้นตอนของการสร้างการพัฒนาชุดการ
สอน  ผู้วิจัยได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหาการอ่านโน้ต  โดยได้รับค าแนะน าต่าง ๆ ตั้งแต่การ
ออกแบบโครงสร้างเนื้อหา การเขียนเนื้อหาบทเรียน  ลักษณะสื่อการสอนท่ีหลากหลาย  ขนาดตัวอักษร  รูปภาพประกอบ  
และการใช้สีดึงดูดผู้เรียน  แล้วน าข้อแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  การพัฒนาชุดการสอนที่สร้างขึ้น มีคู่มือการใช้ทั้งของ
ครูผู้สอนและนักเรียน  มีสีสันดึงดูดใจ  จึงท าให้เข้าใจง่ายในการใช้  และเนื้อหาในการพัฒนาชุดการสอนที่สร้างขึ้นมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  จึงท าให้ชุดการสอนวิชาดนตรี  เรื่อง การอ่านโน้ตสากล  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับ  นิภา   โสภาสัมฤทธิ์ (2541) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องแบบฝึกทักษะการดีดจะเข้เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันต้นปีที่ 1 วิชาเอกจะเข้ วิทยาลัย
นาฏศิลป ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.56/85.05 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดการสอน มีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อแบบฝึกทักษะ
การดีดจะเข้เบื้องต้น 
 2. จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอน โดยใช้
ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการทดลองใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจของ นักเรียนได้จริง ทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล มีการวางเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาในเล่มมีความเกี่ยวเนื่องกัน และลักษณะของชุดการสอน ในเล่มมีความ
หลากหลาย มีรูปแบบจากง่ายไปหายาก เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีค าแนะน า คู่มือการใช้ไว้อย่างครบถ้วน
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541, หน้า 95) ที่กล่าวถึงการ
จัดกิจกรรมไว้ว่า กิจกรรมที่ค า นึกถึงความพร้อมของผู้เรียนจึงควรมีแนวโน้มออกมาในรูปของการให้โอกาสผู้เรียนแต่ละคน
ตอบสนองต่อประสบการณ์การเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเสรีเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกตามความพร้อมและ
ความสามารถที่มีอยู่ ดังนั้นการเรียนการสอนดนตรีที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีควรเป็นการเรียนรู้ในสภาพการณ์ที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางดนตรีอย่างแท้จริง โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะน ามิใช่เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวโดย
ตลอดกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ท า ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าครูเป็นบุคคลส าคัญกว่าดนตรีซึ่งเป็นสภาพการเรียนการสอนที่ไม่
เหมาะสม สภาพการเรียนการสอนที่ท า ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดนตรีได้ลึกซึ้ง เข้าใจและมีความหมายคือการที่ผู้เรียนมี
โอกาสตอบสนองกับดนตรีโดยตรง โดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือแนะน า มิใช่เป็นผู้ก าหนดสิ่งต่างๆเพียงผู้เดียวดังค า
กล่าวนี้ท า ให้ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันดนตรีโดยตรง และรู้จักดนตรี
อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. สามารถชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลไปใช้กับนักเรียนได้ตั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ได้ 
เนื่องจากเป็นเนื้อหาท่ีอยู่ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ในระดับชั้นดังกล่าว  
 2. สามารถน าชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ไปใช้เป็นสื่อสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ได้  
 3. ชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลนี้สามารถให้ผู้เรียนฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่เพียงผู้แนะน า
ขั้นตอนวิธีการท าแบบฝึกทักษะโดยไม่ให้ข้ามขั้นและมีหน้าที่ตรวจแบบทดสอบ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากล ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ และในระดับช้ันต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลที่มีความทันสมัย โดยการใช้ระบบออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอน   
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ออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ 

Design and development of a prototype for palm oil pressing machine with 

dual roller  

อภิชาต มากชัย1 ,วชิระ เศษเพชร2 ,นัชฐาปกรณ์ ศรีชะฎา3 ,คมกริษณ์  ศรีพันธ์4*  

Aphichat Makchai 1 ,Wachira Kaset2 ,Nattapakorn Srichada3 ,Komkit Seepan4* 

บทคัดย่อ 

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ 

ควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้า ส าหรับเกษตรกรภาคครัวเรือนในการผลิตน้ ามันปาล์มเพื่อผสมอาหารสัตว์ ระบบการท างาน

ประกอบด้วย ชุดต้นก าลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด  1 แรงม้า ชุดบดผลปาล์มร่วงแบบลูกกลิ้งคู่ ชุดบีบสกัดน้ ามัน

ปาล์มแบบลูกกลิ้งคู่ ชุดกรองกากปาล์ม และชุดกรองน้ ามันปาล์ม ท าการทดสอบบีบผลปาล์มร่วงน้ าหนักเฉลี่ย 1 กิโลกรัม 

โดยท าการทดสอบทั้งหมด 3 สายพันธุ์ดังนี้ พันธุ์ซีหราด พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค และพันธุ์เทเนอรา ผลการทดสอบพบว่า

เครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ สามารถบดผลปาล์มร่วงทั้ง 3 สายพันธุ์ได้ แต่ไม่สามารถบีบ

น้ ามันปาล์มออกจากกากของผลปาล์มได้ทั้งหมด เนื่องจากน้ ามันปาล์มดิบมีความหนืดสูงและโดนดูดซับน้ ามันกลับเข้าไปใน

กากปาล์ม ปรับปรุงโดยทดสอบหาปริมาณน้ ามันปาล์มด้วยการบีบกรองด้วยผ้าขาว ปริมาณน้ ามันปาล์มเฉลี่ยที่ได้จากการ

ป้อนผลปาล์มร่วง 1 กิโลกรัมต่อครั้ง พบว่าพันธุ์ซีหราดบีบได้ เฉลี่ย 107 กรัม พันธุ์ไนจีเรียแบล็คบีบได้ เฉลี่ย 37.2 กรัม 

และพันธุ์เทเนอราบีบได้ เฉลี่ย 106.2 กรัม ประสิทธิภาพของการบีบน้ ามันปาล์มของเครื่องต้นแบบเฉลี่ย 55.3 กิโลกรัมต่อ

ช่ัวโมง และบีบได้มากกว่าแบบดั้งเดิมเฉลี่ย 23 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

ค าส าคัญ: การบีบสะกัดน้ ามันปาล์ม,เครื่องบีบน้ ามันปาล์มแบบลูกกลิ้งคู่,เครื่องต้นแบบน้ ามันปาล์มขนาดเล็ก 
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Abstract 

     The objective of this research aims to design and develop a prototype palm oil pressing machine 

with a dual roller by electrical control for the household agriculturists.  The systems consist of 1 HP 

electrical motor, pair of rollers, pair of a pressing module, filter of palm peel and palm oil filtering. 

Experiment setup for 1 kg for Cirad, Nigerian and Tenera. The Results showed that a prototype of a palm 

oil pressing machine for palm crushing.  The prototype could completely, but palm oil can’ t move out 

from palm peel and roller. Because palm oil has a high sticky and is absorbed back into the palm peel. 

Improvements testing by filter with white canvas.  Result of an experiment 1 kg per time was found 

averaging oil on Cirad 107 g, Nigerian black 37.2 g and Tenera 106.2 g. The prototype efficiency for palm 

oil pressing was averaging of 55.3 kg/h and pressing more than the traditional average of 23 kg/h. 

Keywords: Palm oil extraction, dual roller palm oil pressing machine, Small prototype palm oil pressing 

machine 

บทน า 

      ปาล์มน้ ามัน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจและให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ ามันทุกชนิด รวมทั้งผลผลิต

สามารถน ามาแปรรูปท าเป็นน้ ามันปาล์มประกอบอาหาร เนย รวมถึงเป็นส่วนผสมในไบโอดีเซล ในปัจจุบันประเทศสมาชิก

อาเซียนจะเป็นผู้ผลิตน้ ามันปาล์มที่ส าคัญของโลกโดยมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตน้ ามันปาล์มของ

โลก[5]  โดยประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ ามันปาล์มรายใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย [7]   จากข้อมูล

งานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2561 โดยในประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 4.88 ล้านไร่ เกษตรก ร 2.25 แสน

ครัวเรือน และภาคใต้มีเนื้อท่ีให้ผลผลิต 4.21 ล้านไร่ (86%) [6] ปัจจุบันการบีบน้ ามันปาล์มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การ

บีบน้ ามันแบบแยกเนื้อกับเมล็ดใน(โรงงานขนาดใหญ่) ใช้หม้อต้มไอน้ าที่ 140  °C มีกรดไขมันอิสระประมาณ 4-5 % มี

วิตามินอี 600-800 ppm มีต้นทุนสูง การบีบแบบรวมระหว่างเนื้อกับเมล็ดในปาล์ม ใช้ความร้อนจากฟืน ได้น้ ามันเกรด B 

มีกรดไขมันอิสระประมาณ 5-8 % น้ ามันที่ได้มีราคาถูก  ซึ่งในปัจจุบันราคาผลปาล์มน้ ามันทั้งทะลายราคาถูก จากข้อมูล

ประเด็นปัญหาของราคาผลปาล์มข้างต้น ส่งผลเสียต่อเกษตรกรโดยตรง ฉะนั้นแล้ วแนวคิดส าหรับการเพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือน คือการแปรรูปผลปาล์มน้ ามันร่วงเป็นน้ ามันปาล์มดิบ [11] ใช้เพื่อวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

[12] หรือในกิจกรรมอื่นๆ [13] ของเกษตรกรที่มีผลผลิตจากสวนปาล์มของตนเองเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนพ้ืนฐานและน าสู่

การแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนและชุมชน [14] ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาลูกกลิ้งในเครื่องสกัดน้ ามัน

ปาล์มนี้ เน้นไปท่ีการศึกษา ออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงลักษณะของลูกกลิ้งคู่เพื่อหาปริมาณน้ ามันปาล์มจากเครื่องบีบ

น้ ามันสกัดน้ าในปาล์มต้นแบบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบเคร่ืองต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่  

การออกแบบทางกลโดยใช้การออกแบบพุลเล่ [1]  การเลือกโลหะ [8] และกลไก [9] เครื่องต้นแบบทางกล[10]  

มีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้ 1. ชุดบดผลปาล์ม (ปาล์มร่วง) 2. ชุดบีบสกัดน้ ามันปาล์มให้เป็นน้ ามัน 3. ชุดกรองกากปาล์ม 4. ชุด

กรองน้ ามันปาล์ม ทดสอบการท างานโดยการป้อนผลปาล์มร่วงน้ าหนักเฉลี่ย 1 กิโลกรัม ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ด้านหน้า                                                         ด้านข้าง 

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงโครงสร้างของเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู ่

การออกแบบระบบควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้าของเคร่ืองต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเลก็แบบลูกกลิ้งคู่ 
ชุดควบคุมการท างานจากการศึกษาระบบการท างานส าหรับกลไกควบคุมวงจร [2],ออกแบบการท างาน

[3],ทดสอบการท างาน[4] เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ โดยได้วงจรควบคมุ 
แสดงในภาพ 1.2  ท าหน้าที่ในการเปิดและปดิการท างานของเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาลม์ขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ 
ซึ่งภายในประกอบไปด้วยอุปกรณด์ังนี้ แมกเนติกสวิทช์ 20 A ชุดโอเวอร์โหลด mitsubishi th-n12  สวิตซ์เปดิ-ปิด และไฟ
แสดงสถานะการท างาน  
 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 1.2 ชุดควบคุมการท างานของเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามนัปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู ่

การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ ด าเนินการออกแบบพัฒนา
และทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ผลการการออกแบบพัฒนาและทดสอบโดย
เครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ที่พัฒนาขึ้น มีส่วนประกอบหลักและคุณลักษณะดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1  ส่วนประกอบหลักและคุณลักษณะของเครือ่งต้นแบบส าหรับบบีน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู ่
ส่วนประกอบหลัก คุณลักษณะ 

1. โครงของเครื่องต้นแบบ
ส าหรับบีบน้ ามันปาล์ม 

ขนาดความสูง 90 เซนตเิมตร มีความกว้าง 50 เซนตเิมตร และความ
ยาว 60 เซนตเิมตร 

2. ชุดลูกกลิ้งบด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 

3. ชุดลูกกลิ้งบีบ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 

4. มอเตอร์ ยี่ห้อ Elecking ขนาด 1 Hp. 1 เฟส ไฟ 220/380 V 50Hz AMP 7.7 RPM 1450 เป็น
ต้นก าลัง 

5. เกียร์ทดรอบ อัตราทด 1 ต่อ 50 

6. เฟืองทดรอบ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 

7. ชุดควบคุมการท างาน
เครื่องต้นแบบส าหรับบีบ
น้ ามันปาลม์ 

แมกเนติกสวิทช์ 20 A ชุดโอเวอร์โหลด mitsubishi th-n12  สวิตซ์
เปิด-ปิด และไฟแสดงสถานการณก์ารท างาน 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ในการทดลองใช้สายพันธ์ปาลม์เขา้ร่วมทดสอบดังนี้พันธุ์ซีหราด พันธุ์ไนจีเรยีแบล็ค และพันธ์ุเทเนอรา แบ่งการ

ทดลองทัง้ 3  สายพันธ์เพื่อศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่ได้จากเครื่องต้นแบบโดยท าซ้ าตังอย่างละ 5 ซ้ า ดูปริมาณน้ ามันท่ีได้
เทียบกับน้ าหนักกากท่ีออก 

 

ผลการทดลองศึกษาปริมาณน้ ามนัปาล์มที่บีบสกัดได้ (พันธุ์ซีหราด) 

จากการศึกษาผลปาล์มพันธ์ุซีหราด โดยน าไปทดลอง 1 กิโลกรัม แล้วช่ังน้ าหนักด้วยตาช่ัง ดังแสดงในตาราง 1.2 

ตารางที่ 1.2 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้ (พันธุ์ซีหราด)  

ผลปาล์มร่วง                       
(พันธุ์ซีหราด) 

ระยะเวลา 
(วินาที) 

น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 
(กรัม) 

ปริมาณกากหลังการบีบ
(กรัม) 

ครั้งท่ี 1 61 หาค่าไมไ่ด ้ 865 
ครั้งท่ี 2 65 หาค่าไมไ่ด ้ 854 

ครั้งท่ี 3 62 หาค่าไมไ่ด ้ 857 
ครั้งท่ี 4 63 หาค่าไมไ่ด ้ 870 

ครั้งท่ี 5 66 หาค่าไมไ่ด ้ 865 

เฉลี่ย 63.4 - 862.2 

จากการทดสอบบีบน้ ามันปาล์มจากเครื่องต้นแบบ ปริมาณน้ ามันท่ีได้ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากน้ ามันปาล์มที่
ได้ มีความเข้มข้นสูงท าให้ติดอยู่ที่ลูกกลิ้งและซึมเข้ากลับกากปาล์มใช้เวลาเฉลี่ย  63.4 วินาทีต่อกิโลกรัม ดังนั้น น ากาก
ปาล์มที่ได้จากเครื่องต้นแบบไปทดลองบีบกับมือ แสดงในตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1.3 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้จากการน าไปบีบต่อ (พันธุ์ซีหราด)  

กากปาล์มร่วง                     
(พันธุ์ซีหราด) 

ปริมาณกากก่อนการบีบ
(กรัม) 

น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 
(กรัม) 

ปริมาณกากหลังการบีบ
(กรัม) 

ครั้งท่ี 1 865 113 658 
ครั้งท่ี 2 854 98 641 
ครั้งท่ี 3 857 102 647 
ครั้งท่ี 4 870 115 662 
ครั้งที่ 5 865 107 654 
เฉลี่ย 862.2 107 652.4 
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ศึกษาปริมาณน้ ามันปาลม์ที่บีบสกัดได้ (พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค)  
จากการศึกษาผลปาล์มพันธ์ุซีหราด โดยน าไปทดลอง 1 กิโลกรัม แล้วช่ังน้ าหนักด้วยตาช่ัง ดังแสดงในตาราง 1.4   

ตารางที่ 1.4 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้ (พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค) 
ผลปาล์มร่วง                       

(พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค) 
ระยะเวลา (วินาที) น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 

(กรัม) 
ปริมาณกากหลังการบีบ

(กรัม) 

ครั้งท่ี 1 66 หาค่าไม่ได้ 868 
ครั้งท่ี 2 66 หาค่าไม่ได้ 871 

ครั้งท่ี 3 63 หาค่าไม่ได้ 862 

ครั้งท่ี 4 63 หาค่าไม่ได้ 865 

ครั้งท่ี 5 66 หาค่าไม่ได้ 857 

เฉลี่ย 64.8 หาค่าไม่ได้ 864.6 

จากการทดสอบบีบน้ ามันปาล์มจากเครื่องต้นแบบ ปริมาณน้ ามันท่ีได้ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากน้ ามันปาล์มที่
ได้ มีความเข้มข้นสูง ท าให้ติดอยู่ที่ลูกกลิ้งและซึมเข้ากลับกากปาล์ม ดังนั้น น ากากปาล์มที่ได้จากเครื่องต้นแบบไปทดลอง
บีบกับมือ แสดงในตาราง 1.5  

 

ตารางที่ 1.5 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้จากการน าไปบีบต่อ (พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค)  
กากปาล์ม                     

(พันธุ์ซีหราด) 
ปริมาณกากก่อนการบีบ

(กรัม) 
น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 

(กรัม) 
ปริมาณกากหลังการบีบ

(กรัม) 
ครั้งท่ี 1 868 40 757 
ครั้งท่ี 2 871 43 761 
ครั้งท่ี 3 862 35 752 
ครั้งท่ี 4 865 37 754 
ครั้งท่ี 5 857 31 748 
เฉลี่ย 864.6 37.2 754.4 

    ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้ (พันธุ์เทเนอรา) 
จากการศึกษาผลปาล์มพันธ์ุเทเนอราโดยน าไปทดลอง 1 กิโลกรัม แล้วช่ังน้ าหนักด้วยตาช่ัง ดังแสดงในตาราง 1.7 

 

ตารางที่ 1.7 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้ (พันธุ์เทเนอรา) 
ผลปาล์มร่วง                       

(พันธุ์เทเนอรา) 
ระยะเวลา (วินาที) น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 

(กรัม) 
ปริมาณกากหลังการบีบ

(กรัม) 
ครั้งท่ี 1 67 หาค่าไม่ได้ 821 
ครั้งท่ี 2 68 หาค่าไม่ได้ 826 

ครั้งท่ี 3 66 หาค่าไม่ได้ 819 

ครั้งท่ี 4 66 หาค่าไม่ได้ 813 

ครั้งท่ี 5 68 หาค่าไม่ได้ 827 

เฉลี่ย 67 - 821.2 
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จากการทดสอบบีบน้ ามันปาล์มจากเครื่องต้นแบบ ปริมาณน้ ามันท่ีได้ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากน้ ามันปาล์มที่
ได้ มีความเข้มข้นสูง ท าให้ติดอยู่ที่ลูกกลิ้งและซึมเข้ากลับกากปาล์ม ดังนั้น น ากากปาล์มที่ได้จากเครื่องต้นแบบไปทดลอง
บีบดัวยมือรองด้วยผ้าขาวบาง แสดงในตาราง 1.8 

ตารางที่ 1.8 ศึกษาปริมาณน้ ามันปาล์มที่บีบสกัดได้จากการน าไปบีบต่อ (พันธุ์เทเนอรา)  

กากปาล์ม                     
(พันธุ์เทเนอรา) 

ปริมาณกากก่อนการบีบ
(กรัม) 

น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้                 
(กรัม) 

ปริมาณกากหลังการบีบ
(กรัม) 

ครั้งท่ี 1 821 106 637 
ครั้งท่ี 2 826 111 642 
ครั้งท่ี 3 819 104 635 
ครั้งท่ี 4 813 98 629 
ครั้งท่ี 5 827 112 643 
เฉลี่ย 821.2 106.2 637.2 

ตารางที่ 1.9 เปรียบเทียบระหว่างการสกัดน้ ามันปาล์มแบบวิธีดังเดิมกับเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็ก
แบบลูกกลิ้งคู ่

จ านวนครั้งทดสอบ (ครั้ง) วิธีดั้งเดิม 
(กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

เครื่องต้นแบบ                 
(กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

ครั้งท่ี 1 31 55 
ครั้งท่ี 2 32 57 
ครั้งท่ี 3 32 56 
ครั้งท่ี 4 33 57 
ครั้งท่ี 5 34 52 
เฉลี่ย 32.4 55.4 

จากการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการสกัดน้ ามันปาล์มแบบวิธีดังเดิมกับเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์ม
ขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ แสดงในตาราง 1.9 แสดงให้เห็นว่าการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อทดสอบท่ีเวลา 1 ช่ัวโมงวิธีดั้งเดิม
สามารถบีบได้เฉลี่ย 32.4 กิโลกรัม และเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่สามารถบีบได้เฉลี่ย 
55.4 กิโลกรัม พบว่าการบีบน้ ามันปาล์มเมื่อบีบด้วยเครื่องต้นแบบเทียบกับการบีบด้วยวิธีดั้งเดิมประสิทธิภาพสูงกว่าเฉลี่ย 
23 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ สามารถ
อภิปรายผลและสรุปผลการทดลองใช้เครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ โดยใช้ผลปาล์ม 3 สาย
พันธุ์ดังนี้ พันธุ์ซีหราด จ านวน 1 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยจ านวน 145 ผล ซึ่งน้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 8 กรัม กว้าง เฉลี่ย 2.17 
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เซนติเมตรและยาวเฉลี่ย 3.55 เซนติเมตร พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค จ านวน 1 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยจ านวน 107 ผล ซึ่งน้ าหนักเฉลี่ย
ต่อผล 10.7 กรัม กว้างเฉลี่ย 2.14 เซนติเมตรและยาวเฉลี่ย 3.55 เซนติเมตร พันธุ์เทเนอรา จ านวน 1 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
จ านวน 103.8 ผล ซึ่งน้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 10 กรัม กว้างเฉลี่ย 2.35 เซนติเมตรและยาวเฉลี่ย 3.28 เซนติเ มตร และ
เครื่องต้นแบบส าหรับบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กแบบลูกกลิ้งคู่ สามารถบดผลปาล์มทั้ง 3 สายพันธุ์ได้ละเอียด แต่ไม่สามารถ
บีบน้ ามันปาล์มออกจากกากของผลปาล์มได้ เนื่องจาก ชุดลูกกลิ้งบด ชุดลูกกลิ้งบีบท างาน น้ ามันปาล์มจะติดอยู่ที่ชุด
ลูกกลิ้ง เพราะน้ ามันปาล์มมีความเข้มข้นสูงมาก อีกหนึ่งสาเหตุ คือ เมื่อกากปาล์มตกลงไปยังถาดกรองกาก ท าให้กาก
ปาล์มดูดน้ ามันกลับ ซึ่งหลังจากการทดลอง กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยการน ากากปาล์มจากเครื่องต้นแบบมา
ทดสอบหาปริมาณน้ ามันปาล์ม โดยการบีบด้วยผ้าขาว  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลจากการทดลองบีบน้ ามันปาล์มทั้ง 3 สายพันธุ์ ดังนี้ พันธุ์ซีหราด น้ าหนักน้ ามันที่

บีบได้ เฉลี่ย 107 กรัม ใช้เวลา 63.4 วินาที/กิโลกรัม พันธุ์ไนจีเรียแบล็ค น้ าหนักน้ ามันที่บีบได้ เฉลี่ย 37.2 กรัม ใช้เวลา 
64.8 วินาที/กิโลกรัม พันธุ์เทเนอรา น้ าหนักน้ ามันท่ีบีบได้ เฉลี่ย 106.2 กรัมใช้เวลา 67 วินาที/กิโลกรัม ดังนั้นประสิทธิภาพ
สูงสุดของการบีบน้ ามันปาล์มของเครื่องต้นแบบเฉลี่ย 55.3 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และการบีบน้ ามันปาล์มเมื่อบีบด้วย
เครื่องต้นแบบเทียบกับการบีบด้วยวิธีดั้งเดิมประสิทธิภาพสูงกว่าเฉลี่ย 23 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง 

The development of a drying apparatus of betel nut 

ปฏิภัทร นิสภา1, เขตตะวัน สุวรรณเติมเต็ม1, จิตรภาณุ ชูแก้ว1,วรัญญา ปลอดจิดา2, ชิโนรส ละอองวรรณ2*, 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง เพื่อช่วยลดระยะเวลาการอบแห้ง การเกิดเชื้อรา สร้างรายได้เพิ่มและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลหมากแห้ง เครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้นมีโครงสร้างภายนอกท าจากวัสดุเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ผนังแผ่น
เมทัลชีทแผ่นเรียบ บลูสโคป หนา 0.4 มิลลิเมตร วัสดุฉนวนกันความร้อนรอบตัวเครื่องท าจากอลูมิเนียมฟอยล์และโฟมยาง 
หนา 10 เซนติเมตร ตัวเครื่องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง  เท่ากับ 0.5 x 0.5 x 1.10 เมตร ภายในห้องอบประกอบด้วย ชุด
ผลิตความร้อนท าจากขดลวดแบบครีบ จ านวน 2 ขด ขนาด 1,500 วัตต์ ชุดพัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 ตัว และชุดการ
ประมวลผลสัญญาณอินพุตจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและสั่งงานเอาต์พุต เพื่อควบคุมอุปกรณ์ในการเพิ่มหรือลดอุณภูมิ โดย
กระบวนการควบคุมเลือกแบบ PID Control มีหัววัดอุณหภูมิ หรือ Temperature sensor ท าหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ 
Temperature controller หากอุณหภูมิไม่ตรงกันจะจ่ายแรงดันให้กับ Heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ บรรจุ
ผลหมากแห้งครั้งละไม่เกิน 45 กิโลกรัม ช่องระบายลมร้อนขนาด 10 เซนติเมตร ปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 35-85 องศาเซลเซียส 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบหมากแห้งด้วยฮีตเตอร์ สามารถอบผลหมากแห้งได้สูงสุดต่อวัน (24 ช่ัวโมง) คิด
เฉลี่ยต่อการอบ 4 ช่ัวโมงต่อครั้ง สูงสุด 240 กิโลกรมต่อวัน ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ต่อวัน รวมเป็นเงิน 372 บาท  
ค าส าคัญ: ผลหมากแห้ง, การพัฒนาเครื่องอบ, อบแห้ง 
 

Abstract 
 The development of a drying apparatus of betel nut helps reduce amount of time to dry the products, 
break the mold, generate an additional income, and increase the value of drying betal nut. The external structure 
of the developed drying betal nut machine are made of Galvanized Steel boxs, smooth sheet metal, and 
bluescopes with 0.4 milimiters thick.  The thermal insulation materials around the machine are covered with 
aluminium foil and foam rubber sheets with ten centimeters thick.  The machine itself is 0.5x0.5x1.10 meters in 
size.  The internal structure of the drying machine consists of a set of thermoelectric generators, which are made 
of two sets of  fin shape coils with 1,500 watts.  In addition, it is composed of two sets of ventilation fans and a 
set of input signal processor, signaled by a temperature sensor and sended output signal in order to adjust 
temperature.  The measurement process was chosen to be a PID controller, which has a temperature sensor to 
increase the desired temperature. The betal nut can fit in the machine not over 45 kilograms. Besides, an air vent 
is ten centimeters in size. It can adjust the temperature from 35 to 85 degree celcius. The experimental results of 
testing the efficiency shows that it can dry the betal nut at most 24 hours per day.  The average of drying is four 
hours per time. It can dry at most 240 kilograms per day. The price of electricity is 372 baht per day. 
Keywords: betel nut, dryer machine, drying 
1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราฎรธ์านี 
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บทน า  
หมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย จากสถิติการส่งออกหมากเดือน มีนาคม 2562 มีการ

ส่งออกหมากแห้งจ านวน 733,880 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 26,622,408 บาท แหล่งปลูกหมากส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ โดยปลูกมากท่ีสุดที่ จังหวัดชุมพร หมากใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญในโรงงานอุตสาหกรรมสี ฟอกหนัง 
และ ยารักษาโรค หมาก หลังการเก็บเกี่ยวถูกนามาใช้ทั้งในรูปของหมากสดและหมากแห้ง ในการท าหมากสดเป็นหมาก
แห้ง หมากจะถูกน ามาตากแดดทั้งผลจนกระทั่งความช้ืนของหมากลดลงเหลือ 12-15% มาตรฐานแห้ง (ใช้เวลาประมาณ 
4-5 วัน) จากนั้นผ่าผลหมากและแยกเนื้อหมากออกจากเปลือก ซึ่งวิธีดังกล่าวใช้ เวลาอบแห้งที่ยาวนาน (นฤบดี ศรีสังข์ , 
2557) การท าหมากแห้งเป็นการปรับเปลี่ยนให้ผู้ปลูกหมากหันมาจ าหน่ายหมากแห้งแทนหมากสุกที่ผลิตได้ การแปรรูป
เป็นหมากแห้งจะส่งผลให้ปริมาณหมากสดที่จะเข้าสู่ตลาดลดลงไม่เกินความต้องการของตลาด และสามารถท าให้ราคา
หมากสดอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยกระบวนการท าหมากแห้งส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการผึ่งแดดหรือตากแดด มีขั้นตอนการท า
คือ หมากสุกมาจากต้นมีความช้ืน ประมาณ 63 % หลังจากนั้นน ามาผ่าตามยาวเป็น 2 ซีก น าไปผึ่งหรือตากแดด 1 วัน 
จากนั้นแกะเนื้อออกจากเปลือก ผึ่งแดดต่ออีก 4-5 วัน ให้เหลือความช้ืนประมาณ 12% นิยมผึ่งแดดบนผ้าเต็นท์ แผ่น
สังกะสีหรือบนลานซีเมนต์ท าให้มีต้นทุนในการผลิตน้อย แต่การท าแห้งด้วยวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการผึ่งแดดนานหลายวัน
โดยเฉพาะช่วงที่มีแดดน้อยหรือช่วงที่ฝนตก และต้องใช้พื้นที่ในการพึ่งแดดมาก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว กลุ่มของผู้วิจัยจึง
ระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มและขอค าแนะน าจากผู้ปลูกหมาก น ามาพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องอบผลหมากแห้งโดยเฉพาะ 
โดยการใช้หลักการไหลเวียนของลมร้อนมาประยุกต์ต่อเข้ากับชุดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งผู้จัดท าคาดว่าหวังว่าเครื่องอบ
ผลหมากแห้งที่พัฒนาขึ้นจะช่วยลดระยะเวลาการท าผลหมากแห้งลดลง ป้องกันการเน่าเสียหรือการเกิดเชื้อราของหมากได้
นานขึ้น ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและอื่นๆ ที่ ได้ศึกษาตามหลักสูตรมาบูรณาการเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการท างานของผู้ปลูกหมาก ตลอดจนน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตต่อไป  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ส าหรับกระบวนการพัฒนาเครื่องอบผลหมากแห้ง คณะผู้จัดท าได้มีวิธีการด าเนินงานเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล

และรายละเอียดเกี่ยวข้องกับวิธีการอบแห้งผลหมากที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันท้ังกระบวนการที่อาศัยธรรมชาติ และกระบวนการ
ที่มีเครื่องอบแห้งเข้ามาช่วยในขั้นตอนการท าแห้ง โดยศึกษากระบวนการท างานของเครื่องอบประเภทต่างๆ เพื่อน ามา
ออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมกับความต้องการและตรงกับการใช้งานของผู้ปลูกหมากให้ได้มากที่สุด 
ส าหรับเครื่องอบผลหมากแห้งที่พัฒนาขึ้นน้ี ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 โครงสร้างภายนอกเครื่องอบผลหมากแห้งท าจากวัสดุเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ผนังแผ่นเมทัลชีทแผ่น
เรียบ บลูสโคป ขนาด 0.4 มิลลิเมตร วัสดุฉนวนกันความร้อนรอบตัวเครื่องท าจากอลูมิเนียมฟอยล์และโฟมยาง มีขนาด
ความกว้าง 10 เซนติเมตร ตัวเครื่องอบหมากแห้งมีขนาด ความกว้าง 0.5 เมตร ความยาว 0.5 เมตร และความสูง 1.10 
เมตร โดยออกแบบให้มีล้อเพื่อเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้  

ส่วนที่ 2 ภายในเครื่องอบหมากแห้ง แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ชุดผลิตความร้อนท าจากขดลวดแบบครีบ 
จ านวน 2 ขด ขนาด 1,500 วัตต์ ชุดที่ 2 พัดลมระบายอากาศจ านวน 2 ตัว ชุดที่ 3 ชุดควบคุมการท างานของเครื่อง
สามารถตั้งเวลาการท างาน ตรวจสอบอุณหภูมิ ควบคุมการท างานของชุดขดลวดความร้อนและพัดลม การประมวลผล
สัญญาณอินพุตจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและสั่งงานเอาต์พุตเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ที่ในการเพิ่มหรือลดอุณภูมิ โดย
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กระบวนการควบคุมนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้เลือกแบบ PID Control มาใช้ในการควบคุม มีการท างาน คือ 
จะมีหัววัดอุณหภูมิ หรือ Temperature sensor ท าหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ Temperature controller หากอุณหภูมิ
ไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ Temperature controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีตเตอร์ Heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ 

ส่วนที่ 3 ส าหรับบรรจุผลหมากแห้ง ออกแบบเป็นถาดส าหรับวางผลหมากแห้ง สามารถบรรจุหมากแห้งได้ครั้ง
ละไม่เกิน 45 กิโลกรัม และออกแบบให้มีช่องระบายอากาศ อากาศในเครื่องอบผลหมากแห้งนี้สามารถไหลเวียนได้อย่าง
ทั่วถึง เนื่องจากได้ออกแบบให้มีช่องว่างภายในเครื่องอบประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้ลมร้อนสามารถหมุนเวียนได้ทั่วถึง
ภายในเครื่องอบ  

เครื่องอบแห้งใช้ขดลวดความร้อนแบบครีบเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อน มีการตรวจวัดอุณหภูมิและการตั้งเวลาที่
อย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมไม่ให้ผลหมากแห้ง ได้รับลมร้อนมากเกินไปอาจจะท าให้แห้งเกินไปได้ ดังแสดงใน รูปที่ 1 

 

                  
                                 (a)         (b) 
 

รูปที่ 1 (a) แสดงโครงสร้างเครื่องอบผลหมากแห้ง (b) แสดงช่องบรรจผุลหมากแห้ง มีช่องส าหรับระบายอากาศรอบเครื่อง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบผลหมากแห้ง  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการท างานของชุดผลิตความร้อนกรณีไม่มีผลหมาก ซึ่งก าหนดให้เปิดการ
ท างานชุดผลิตความร้อนทั้ง 2 ตัวท างานพร้อมกัน และท างานสลับกัน และบันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเวลา 
กรณีไม่มีผลหมากจากการทดสอบ พบว่า ระบบผลิตความร้อนสามารถท าความร้อนได้สูงสุด ตั้งแต่ 35-85 องศาเซลเซียล 
ใช้เวลาในการท าความร้อนจากชุดท าความร้อน 2 ตัว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการทดลอง โดยการก าหนดอุณภูมิสูงสุดที่ 82-85 องศาเซลเซียล ใช้เวลาในการอบเฉลี่ย 3 
ช่ัวโมง หรือประมาณ 90 นาที และท าการทดลองซ้ าทุกกรณีๆ ละ จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 40 กิโลกรัม(เต็มความจุ) ช่ัง
น้ าหนัก ก่อน-หลัง ผ่านกระบวนการอบแห้ง จากน้ันหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณภูมิกับเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าน้ าหนักผลหมากแห้งที่วัดได้ก่อนและหลังอบแห้ง 

จ านวนคร้ังท่ีทดลอง 
น้ าหนัก(กิโลกรัม) 

ก่อน หลัง 
1 40 39.5 
2 40 39 
3 40 39.1 
4 40 38.7 
5 40 39.5 

พบว่า จากการทดลองค่าความช้ืนที่สะสมในผลหมากแห้งคงเหลือเพียงเล็กน้อย เมื่อท าการอบไล่ความชื้นจึงท า

ให้ค่าน้ าหนัก ก่อน-หลัง ผ่านกระบวนการอบแห้งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองก าหนดให้ตั้งค่าอุณภูมิความร้อน จ านวน 3 ระดับ คือ  50 60 และ 70 องศา ท าการ

ทดลองซ้ าทุกกรณีๆ ละ จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 กิโลกรัม ช่ังน้ าหนัก ก่อน-หลัง ผ่านกระบวนการอบแห้ง และหา

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณภูมิกับเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าน้ าหนักผลหมากแห้งที่วัดได้ก่อนและหลังอบแห้งในเวลาและอุณหภูมิที่ก าหนด 

เวลา 120 นาท ี 180 นาท ี 240 นาท ี
อุณหภูม ิ 50 60 70 50 60 70 50 60 70 

ครั้งที่ ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 
2 10 9 10 7 10 8 10 8 10 7 10 7 10 9 10 8 10 7 
3 10 9 10 8 10 7 10 7 10 7 10 8 10 8 10 8 10 8 

เฉลี่ย  8.33  7.67  7.67  7.67  7.33  7.67  8.33  8  7.67 

พบว่า จากการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมต่อการท างานของเครื่องอบผลหมาก

แห้ง เมื่อความร้อน และระยะเวลาเพิ่มขึ้น ค่าความช้ืนมีการลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากความชื้นที่สะสมในผลหมากแห้ง

คงเหลือเพียงเล็กน้อย เมื่อท าการอบไล่ความชื้น จึงท าให้ค่าน้ าหนัก ก่อน-หลัง ผ่านกระบวนการอบแห้งมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กน้อย 

ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการอบหมากแห้งระหว่างวิธีธรรมชาติกับเคร่ืองอบผลหมากแห้งที่

พัฒนาขึ้น โดยน าผลหมากแห้งที่ผ่านการอบแห้งแล้ว จ านวน 40 กิโลกรมตากแห้งด้วยวิธีธรรมชาติ ช่ังน้ าหนัก ก่อน-หลัง 

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. จ านวน 5 วัน (เฉลี่ยรับแดดสูงสุดประมาณ 5 ช่ัวโมงต่อวัน)อุณหภูมิเฉลี่ยต่อวัน 

35-40 องศาเซลเซียล 
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ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาและน้ าหนักของผลหมากแห้งเมื่อตากด้วยวิธีธรรมชาติ 

น้ าหนัก 
จ านวนวัน 

1 2 3 4 5 
ก่อนตากแห้ง 40 39 38 37 37 
หลังตากแห้ง 39 38 37 37 37 

ความแตกต่าง 1 1 1 0 0 

พบว่า การอบแห้งผลหมากด้วยวิธีทางธรรมชาติ ต้องเสี่ยงกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศที่ไม่

แน่นอน ท าให้ควบคุมความช้ืนท่ีเกิดขึ้นกับผลหมากได้ยาก ท าให้การอบแห้งด้วยเครื่องอบมีความน่าเช่ือถือได้มากกว่า ใน

เรื่องของเวลา และความชื้นท่ีลดลง 

 ผลการทดลองอบแห้งผลหมากแห้งที่มีน้ าหนักรวม 40 กิโลกรัม ก าหนดให้ปรับอุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 35-85 องศา

เซลเซียส เพื่อศึกษาระยะเวลาของการอบแห้งกับอุณหภูมิที่เหมาะสม ท าซ้ าในแต่ละเง่ือนไข จ านวน 5 ครั้ง พบว่า

ระยะเวลาในการอบแห้งโดยเครื่องอบแห้งที่พัฒนาขึ้นใช้เวลาในการอบแห้ง ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 80-82 องศา

เซลเซียส ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ      

                  
                                 (a)         (b) 

รูปที่ 2 (a) ผลหมากแห้งหลังจากการท าแห้ง     (b) ผลหมากแห้งหลังจากการท าแห้งจากเครื่องที่พัฒนาขึ้น 
 

การอบแห้งผลหมากแห้ง แตกต่างจากการอบแห้งผลหมากสด เนื่องจากผลหมากมีค่าความช้ืนลดลงมาในระดับ

หนึ่งแล้ว การท าให้แห้งอีกครั้งนั้น จึงเป็นกระบวนการส าหรับการถนอมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลหมากแห้งให้มีอายุ

ยาวนานข้ึน ความเสี่ยงต่อความชื้นภายในผลหมากอาจท าให้เกิดเป็นเชื้อราลดลง ความแตกหักเสียหายระหว่างการอบแห้ง

จึงน้อยลงเนื่องจากกระบวนการท าแห้งไม่ได้ท าให้น้ าในผลหมากสดออกอย่างรวดเร็ว จึงท าให้สีและรูปทรงของผลหมาก

ยังคงสภาพใกล้เคียงกับก่อนน าเข้าเครื่องอบ 

การค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดจากค่าก าลังวัตต์รวมของอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องอบผลหมากแห้ง โดย

ก าหนดให้เครื่องท างานตลอด 24 ช่ัวโมง คิดค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท ค่าใช้จ่ายต่อวันประมาณ 372 บาท เฉลี่ยรายเดือน

ค่าใช้จ่ายประมาณ 800 บาท 
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โรงเก็บและตากยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

Automatic rubber sheet storage machine 

อภิชาต มีสิทธิ์1,  กฤติเดช ธรฤทธิ์1 , พีรพงศ์ หนูช่วย1* 

Aphichat Misit1, Kritidet Thorarit1, Peerapong Nuchuay1* 

บทคัดย่อ 

       เครื่องเก็บยางแผ่นอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบให้กับชาวสวนยางเพื่อแก้ปัญหาการตากและเก็บแผ่นยางพารา

โดยลดเวลาการเก็บและตากแผ่นยางพาราเพื่อให้ชาวเกษตรกรชาวสวนยางพาราสะดวกในการเก็บและตากแผ่นยางพารา

และสามารถผลิตยางแผ่นผึ่งแห้งที่มีคุณภาพได้ โดยมีหลักการท างาน คือ เมื่อมีแสงแดดส่องเข้าไปท่ีเซนเซอร์รางสไลด์ก็จะ

สไลด์ออกมาแต่เมื่อไม่มีแสงแดดส่องถึงก็จะท าการเลื่อนรางสไลด์เก็บเข้าตู้ ภายในตู้มีเซนเซอร์อุณหภูมิตั้งค่าไว้ที่ 29.6 

องศาเซลเซียส เมื่อต่ ากว่านี้หลอดไฟภายในตู้ก็จะติดเพื่อไล่ความช้ืนออกไปแต่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา หลอดไฟก็จะ

ตัดทันที เมื่อมีแสงแดดส่องเข้าไปที่เซนเซอร์ รางสไลด์ก็จะท าการสไลด์ออกมาแต่เมื่อไม่มีแสงแดดส่องถึงที่เซนเซอร์ราง

สไลด์ เครื่องเก็บแผ่นยางก็จะท าการเลื่อนรางสไลด์เก็บเข้าตู้ และเมื่อมีอุณหภูมิ ที่น้อยกว่า 29.6 องศาเซลเซียส หลอดไฟ

ภายในตู้ก็จะติดเพื่อไล่ความชื้นออกไป ในขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หลอดไฟภายในตู้เก็บแผ่น

ยางก็จะตัดโดยทันที ซึ่งเป็นไปตามการควบคุมเครื่องเก็บยางแผ่นท่ีก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ: โรงเก็บและตากยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

ABSTRACT 

       automatic rubber sheet collecting machine To be a prototype for rubber plantersAble to produce 

quality dry rubber sheets With working principles is When the sun shines into the sensor The slide rail will 

slide out But when there is no sunlight, the trough will be moved to keep in the cabinet The inside of the 

cabinet has a temperature sensor set to 29.6 Degrees Celsius When lower than this, you will see the lamp 

inside the cabinet The light bulb will light to chase away the moisture When the temperature rises 35 Degrees 

Celsius The bulb will cut off immediately  When the sun shines into the sensor The slide rails will slide out 

When there is no sunlight reaching the sensor Slide track, the rubber pad collector will slide the slide rail 

into the cabinet And when the temperature is less 29.6 Degrees Celsius Light bulb Expel moisture out When 

the temperature is higher than 35 degrees Celsius The bulb inside the cabinet will cut immediately Which is 

in accordance with the control of the designated rubber sheet storage machine. 

Keywords:  Automatic rubber sheet storage machine 
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บทน า 

       ยางพารา เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเพราะยางพาราเป็นพืชที่

สามารถปลูกได้ในภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้นโดยต้องมีปริมาณฝนตกมากมีอุณหภูมิร้อนช้ืนมีความช้ืนสูงมี

ปริมาณแสงแดดมากและไม่มีลมพายุรุนแรงการผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางมีความส าคัญทั้งในแง่ของการ

สร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประเทศผู้ผลิตยางพารา

รายใหญ่ของโลก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในปี 2561 มีเนื้อที่ปลูกยางพารารวม 49.87 ล้านไร่ คิด

เป็นร้อยละ 56.03 ของเนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกและมีผลผลิตรวม 8.94 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของผลผลิตโลก 

โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากท่ีสุดในโลก มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 0.55 

ต่อปี จาก 22.45 ล้านไร่ในปี 2557 เป็น 22.99 ล้านไร่ในปี 2561 แต่มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากไทย โดย

ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 ต่อปีจาก 3.15 ล้านตันในปี 2557 เป็น 3.61 ล้านตันในปี 2561 ส าหรับมาเลเซีย มี

เนื้อที่ปลูกเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยมีเนื้อยางพารา เป็นพืชที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจและสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเพราะยางพาราเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในภูมิประเทศท่ีมลีกัษณะเฉพาะ

เท่านั้นโดยต้องมีปริมาณฝนตกมากมีอุณหภูมิร้อนช้ืนมีความช้ืนสูงมีปริมาณแสงแดดมากและไม่มีลมพายุรุนแรงการผลิต

ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางมีความส าคัญทั้งในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานเป็นพืชอุตสาหกรรม

ที่ส าคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  
ยางแผ่นเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่เกษตรกรนิยมผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยางแผ่นจะดีหรือไม่ ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการ

ผลิต  ราคายางในท้องตลาดก็แตกต่างกันไปตามคุณภาพของแผ่นยาง  ถ้าหากเกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถผลิตยาง

แผ่นคุณภาพดีออกจ าหน่าย ก็จะได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นที่มีคุณภาพต่ า ซึ่งในช่วงฝนตกชาวสวนยางต้องใช้เวลาในการผึ่ง

แดดหลายวัน เพราะต้องรอแสงแดด ซึ่งต่างจากปกติที่ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ด้วยสาเหตุนี้อาจก่อให้เกิดเชื้อรา ท าให้ราคา

ยางแผ่นลดลง 

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดออกแบบและสร้างโรงตากและเก็บยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง หลักการท างาน คือ 

เมื่อมีแสงแดดส่องเข้าไปท่ีเซนเซอร์รางสไลด์ก็จะสไลด์ออกมาแต่เมื่อไม่มีแสงแดดส่องถึงก็จะท าการเลื่อนรางสไลดเ์กบ็เขา้ตู ้

ภายในตู้มีเซนเซอร์อุณหภูมิ ตั้งค่าไว้ที่ 29.6 องศาเซลเซียส เมื่อต่ ากว่านี้หลอดไฟภายในตู้ก็จะติดเพื่อไล่ความช้ืนออกไปแต่

เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หลอดไฟก็จะตัดทันที เหตุผลที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 29.6-35 องศา

เซลเซียสเพราะถ้าหากต่ ากว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 29.6 องศาเซลเซียส หลอดไฟภายในตู้จะไม่สามารถท างานเพื่อไล่ความช่ืน

ออกได้และถ้าหากว่าอุณหภูมิต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส หลอดไฟภายในตู้จะไม่ตัดตามที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 35 องศา

เซลเซียส เพื่อทีจ่ะให้อุณหภูมิภายในตู้ไม่สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

        งานวิจัยโรงตากและเก็บยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง ได้มีการวางแผน และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึง

วิธีการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามขั้นตอนดังน้ี 
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ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผังการปฏิบัติงาน ได้มีการแบ่งการท างานไว้ 3 ส่วน คือส่วนของโครงสร้าง ส่วนของระบบไฟฟ้า โดยทั้ง 3 ส่วนได้

มีการท าไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. ส่วนของโครงสร้างได้ออกแบบโครงสร้างโดยใช้เหล็ก เป็นตู้ส าหรับจับยึดอุปกรณ์ทั้งหมด รางสไลด์ใช้

อลูมิเนียมส าหรับตากยางแผ่น 

2. ส่วนของการออกแบบระบบไฟฟ้า เริ่มต้นจากการออกแบบวงจรควบคุม จากนั้นท าการประกอบระบบ

คอนโทรล และทดสอบการท างาน กรณีที่ไม่สามารถท างานได้ตามเงื่อนไขท่ีออกแบบไว้ ก็จะย้อนกลับไปแก้ไขวงจรควบคุม 

และท าการทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะได้ตามเง่ือนไขการท างาน เมื่อวงจรควบคุมสามารถท างานได้ตามเง่ือนไข ก็จะทดสอบ

สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น Motor หากได้ตามเง่ือนไขก็จะรอเพื่อประกอบร่วมกับโครงสร้าง 

3. เมื่อได้ส่วนของระบบควบคุม และโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ก็จะเป็นการประกอบร่วมระหว่างทั้งสองเข้า

ด้วยกัน เมื่อประกอบเสร็จก็จะท าการทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ตามต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามต้องการก็จะ

กลับไปแก้ปัญหา จนกว่าปัญหาจะหมดไป 

 

                                          ภาพที ่1 ส ารวจปญัหาของเกษตรกรชาวสวนยางแบบยางแผ่นผึ่งแห้ง 

ผลการส ารวจ 
        วันที่ฝนตกหรือสภาพอากาศแปรปรวนไม่มีแดด เกษตรกรชาวสวนไม่สามารถที่จะน ายางแผ่นออกมาตากให้แห้งได้
อาจจะท าให้ยางแผ่นเกิดความชื่นเยอะและจะท าให้เกิดเชื้อราบนแผ่นยางได้ จึงท าให้ราคาแผ่นยางลดลงแทนที่จะได้ราคา
แผ่นยางท่ีมีราคาที่ดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1105 

 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

ภาพที่ 2 แผนผังการปฏิบตัิงาน 
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ขั้นตอนการทดลองโรงตากและเก็บยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

 ในการทดลองได้แบ่งหาความสัมพนัธ์ ดังนี้ 

 1. ทดสอบการหาความสมัพันธ์ระหว่างแสงกับรางสไลด์ 

 - เพื่อต้องการหาความถูกต้องของการออกแบบวงจรไฟฟ้า 

 - อุปกรณ์การทดลอง  

                    - โรงตากและเกบ็ยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

2. ทดสอบการหาความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับหลอดไฟ 

 - เพื่อต้องการหาความถูกต้องของการออกแบบวงจรไฟฟ้า 

 - อุปกรณ์การทดลอง  

                     - โรงตากและเกบ็ยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

            3. วิธีการทดลอง  

                     - เปิดสวิตช์โรงตากและเก็บยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง 

                    - สังเกตอุณหภมูิที่จอ LCD 

                     - บันทึกผลการทดลอง 

                     - ทดลองซ้ า        

                                    

 

ภาพที ่3 การทดลองตากยางแผ่นแบบผึ่งแห้ง 
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ภาพท่ี 4 หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับหลอดไฟในช่วงเวลา 11.45 น. - 14.00 น. 

ภาพที่ 5 หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับหลอดไฟในช่วงเวลา 22.45 น. - 02.00 น. 
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ผลและอภิปลายผลการวิจัย 

ผลการทดลองโรงตากและเก็บยางแผ่นอัตโนมัติแบบจ าลอง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

       เมื่อมีแสงแดดส่องเข้าไปท่ีเซนเซอร์รางสไลด์ รางสไลด์ก็จะท าการสไลด์ออกมาแต่เมื่อไม่มีแสงแดดส่องถึงที่เซนเซอร์

รางสไลด์ เครื่องเก็บแผ่นยางก็จะท าการเลื่อนรางสไลด์เก็บเข้าตู้ และเมื่อมีอุณหภูมิ ที่น้อยกว่า 29.6 องศาเซลเซียส 

หลอดไฟภายในตู้ก็จะติดเพื่อไล่ความชื้นออกไป ในขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หลอดไฟภายในตู้

เก็บแผ่นยางก็จะตัดโดยทันที ซึ่งเป็นไปตามการควบคุมเครื่องเก็บยางแผ่นที่ก าหนดไว้ 

กิตติมากรรมประกาศ 

       งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาจาก อาจารย์วิมล พรหมแช่ม ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย อาจารย์ชิโนรส 

ละอองวรรณ และเจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษาให้ข้อแนะน ารวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง ทางคณะผู้จัดท าขอขอบคุณ

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง 

Solar Aerator for Fish Farm Cage  

พงษ์พันธ์ ราชภักดี1*, รุ่งโรจน์ จีนด้วง2 , วัชรากร จิตอารีย์3 

Pongpun Ratchapakdee1*, Rougrote Geendoung2 ,Watcharakorn Jitaree 

บทคัดย่อ  
  การพัฒนาเครื่องเติมอากาศในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง มีวัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศในน้ าให้มีประสิทธิภาพในการเติมปริมาณอากาศได้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยพลังงาน

จากแสงอาทิตย์จ่ายตรงไปยังมอเตอร์ท าหน้าท่ีสูบน้ าในกระชังให้ไหลผ่านท่อท่ีมีรูปร่างเป็นคอคอด เพื่อเพ่ิมความเร็วของน้ า

จนกระทั่งท าให้เกิดแรงดูดอากาศผ่านท่ออากาศเข้ามาผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นลงไปเป็นฟองอากาศใต้ผิวน้ า การทดสอบ

ประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ ต.

นากะซะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด าเนินการทดสอบ 2 ลักษณะคือการทดสอบประสิทธิภาพการประจุพลังงานไฟฟ้า

และการทดสอบหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่เพิ่มขึ้น  ผลทดสอบพบว่าก าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย

เท่ากับ 176 วัตต์และเพิ่มปริมาณอากาศที่ละลายในน้ าได้มากที่สุดเท่ากับ 8.42 mg/L ต่อวัน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า

เครื่องเติมอากาศท่ีผิวน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถน าไปใช้งานได้จริงกับพ้ืนท่ีลุม่แมน่้ า

ที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทุกพื้นที่ เพราะพื้นท่ีการเลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งที่รับแสงอาทิตย์ได้ดี

และไม่มีอันตรายที่เกิดจากใช้ไฟฟ้า 

ค าส าคัญ: เครื่องเติมอากาศ, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
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Abstract  
 The development of Aerator in water by solar energy for fish cage culture. To create and design 
the aerator in water with solar energy for fish cage culture.  Design and create a water aerator for raising 
fish in cages to be more effective in increasing the amount of dissolved oxygen used the water pump to 
have a water inlet, an air inlet and mixture air and water outlet releasing  bubbles through underwater. 
The testing performance of the air in water by using solar energy for fish cage culture at Chawang, Nakhon 
Si Thammarat can be conducted two tests :  Electric power charge performance testing and testing for 
increased dissolved oxygen content.  The test results showed that the power obtained from the solar 
cell is about 176 watts and the maximum amount of air dissolved is 8.42 mg/L per day. This study found 
that the surface aerator in water with solar energy for fish cage culturecan be used in actual use with 
river basins with fish farming in all areas. Because the fish farming area in most cages is located in open 
areas that can bask the sunshine and there is no danger of using electricity. 

Keywords: Aerator, Oxygen Dissolved in Water  

บทน า  
การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และ

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าทั่วไปรวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต่ ากว่ารูปแบบการเลี้ยงอื่นๆในขณะที่
ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลาในกระชังอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้าง เช่นปัญหาโรคพยาธิที่มากับน้ าซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้ นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมหากไม่มีการค านึงถึงปริมาณและที่ตั้งของกระชัง 
ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ล าน้ า 

จากการศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มแม่น้ าตาปีของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่        
ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง เช่น การเพาะเลี้ยง
ปลานิลและปลาทับทิม คิดเป็น 50 % ของประชากรนอกเหนือจากประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและปลูกปาล์มน้ ามัน 
จากการส ารวจข้อมูลในส่วนการเลี้ยงปลากระชังเบื้องต้น พบว่าชุมชนได้มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกันในการเลี้ยงปลาในกระชัง หลังได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในแม่น้ าตาปีเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน้ าท่วมหรือภัยแล้ง ช่ึงในช่วงที่เกิดภัยแล้ง
หรือช่วงหน้าร้อนจะท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าลดลงและเริ่มอยู่นิ่งไม่มีการไหลเวียน อุณหภูมิจะสูงขึ้นและอากาศจะร้อนจัด
ในตอนกลางวัน โดยอาจต่อเนื่องยาวจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จากสภาวะดังกล่าวอาจท าให้อุณหภูมิน้ าเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นรวมทั้งปริมาณออกซิเจนในน้ าลดต่ ากว่าค่ามาตรฐานอีกทั้งไม่มีการไหลเวียนของกระแสน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาใน
กระชังที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและมีความทนทานต่อโรคต่ าลงส่งผลให้ปลาในกระชังน๊อคน้ าตายเป็น
จ านวนมาก (เฉิดฉันอมาตยกุลและคณะ, 2538) ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุนและเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินมาลงทุน
ดังแสดงในภาพที ่1 
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จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัยท าจึงออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเติมอากาศในน้ าให้กับปลาในกระชัง โดยด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องที่สามารถตั้งเวลาใน

การท างานแบบอัตโนมัติและทดสอบหาประสิทธิภาพในการเติมอากาศในน้ าของปลาในกระชังทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

น าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการประหยัดพลังงงานไฟฟ้า 

 

ภาพ 1 ปลาในกระชังน๊อคน้ าตายเป็นจ านวนมากในช่วงหน้าแล้ง 

วิธีด าเนินการวิจัย  
เป็นโครงการวิจัยที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศที่ละลายในน้ าและช่วยให้น้ ามีการไหลเวียน รวมทั้งลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง คณะผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดที่จะพัฒนาออกแบบพัฒนาเครื่องเติม

อากาศในน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบดูดน้ าและอากาศ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใน

เขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีโดยมีความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 18-19 MJ/m2/day    

อีกทั้งพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณลุ่มม่น้ าตาปีนั้นมีการตั้งกระชังในพื้นที่โล่งแจ้งสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดี เป็นการ

ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในการเลี้ยงปลาในกระชังให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งเป็นการใช้พลังงานทดแทน

เข้ามาช่วยในการพัฒนาในการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลากระชังสีเขียวอย่างยั่งยืน

ต่อไป (มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560) งานวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศท่ีในน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีข้ันตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเลี้ยงปลาในกระชังพ้ืนชุมชนลุ่มแม่น้ าตาปี 

จากส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของการในเลี้ยงปลากระชังในชุมชนแม่น้ าตาปี ในพื้นอ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ และ

อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปัญหาปลาในกระชังน๊อคน้ าตายจากการขาดออกซิเจนเป็นจ านวนมาก

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมของทุกปี ที่ระดับน้ าลดลงและน้ าในแม่น้ าไหลเวียนน้อยเกษตรกรต้องการเครื่องเติม

อากาศและช่วยผลักดันน้ าให้ไหลเวียน โดยไม่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า 
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จึงสรุปความเป็นไปได้ของการออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์  เนื่องพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณลุ่มม่น้ าตาปีมีการตั้งกระชังในพื้นที่โล่งแจ้ งสามารถรับ

แสงอาทิตย์ได้ดี เป็นการช่วยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าและช่วยให้น้ าได้ไหลเวียน  

2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองเติมอากาศ 

2.1 การออกแบบโครงสร้างของตวัเครื่องขนาด 68x150x90 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ที่รองรับน้ าหนักของ
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W แบตเตอร์รี ่12 V จ านวน 2 ลูก  

 

    

ภาพ 2 ตัวโครงสร้างเครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบขึ้น 

 2.2 ออกแบบและสร้างชุดดูดน้ าและอากาศ โครงสร้างท าจาก PVC ขนาด 50x60x16 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ DC 
ขนาด 12 V  65 W  ท าหน้าที่ดูดน้ าและอากาศ โดยตัวชุดนี้สามารถน าไปใส่ใว้ในกระชังได้ 
 

         

ภาพ 3 ชุดมอเตอรด์ูดน้ าและอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบข้ึน 

2.3 ติดตั้งชุดควบคุมการประจุพลังงานไฟฟ้าและชุดควบคุมเวลาในการท างาของเครื่องเติมอากาศท่ีผิวน้ า 
2.4 การทดสอบสมรรถนะและปรับปรุงการท างานของเครื่องเติมอากาศในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กลุ่มผู้

เลี้ยงปลาในกระชังพื้นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต าบลนากะซะ อ าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพ 4 การทดสอบการประจไุฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

3. การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองเติมอากาศในน้ าส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ที่สร้างขึ้น 

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศที่สร้างขึ้น ใช้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังพื้นที่ชุมชนบ้านวั ดใหม่ 

ต าบลนากะซะ อ าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช ทดลองต่อเนื่องเป็นเวลา  5 วัน เริ่มทดสอบเวลา 08:00 น. และหยุด

ทดสอบเวลา 16:30 น. ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการ

เลี้ยงปลาในกระชังท าการทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W และการทดสอบหาประสิทธิภาพเติม

อากาศมีล าดับขั้นตอนและการทดสอบดังนี้ 

    

ภาพ 5 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับกลุ่มผูเ้ลี้ยงปลาในกระชัง 

3.1 การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 Wท าการวัดแรงดันและกระแสจากแผงโซล่า

เซลล์วัดค่าแรงดันและกระแสทุกระยะเวลา 30 นาทีท าการทดลองจนครบ 10 ช่ัวโมงบันทึกผล 

3.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการเติมอากาศในน้ าโดยท าการทดลองโดยการตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ า (Dissolve Oxygen : DO) เปรียบเทียบระหว่างกระชังที่เติมอากาศและกระชังที่ไม่ได้เติมอากาศมีการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณอากาศในน้ าหรือไม่โดยการตรวจวัดค่าทุกระยะเวลา 30 นาที 
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ภาพ 6 การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolve Oxygen : DO) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงเวลา 12:30-

13:00 น. มีค่าเท่ากับ 27.2 V ค่าแรงดันไฟฟ้าน้อยท่ีสุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่าเท่ากับ 25.5 V และกระแสไฟฟ้า

มากที่สุดในช่วงเวลา 12:30-13:00 น. มีค่าเท่ากับ 7.3 A ค่ากระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่า

เท่ากับ 5.4 A เมื่อพิจารณาก าลังไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มากท่ีสุดในช่วงเวลา 12:30-13:00 น. มีค่าเท่ากับ 198.56 

W ค่าก าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้อยท่ีสุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่าเท่ากับ 137.70 W 

ตาราง 1 ผลการวัดค่าแรงดันประจุและกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ช่วงเวลา 8:00-12:00 น. 

Test  

Period 

Test Result  

Test  

Period 

Test Result 

Voltage 

(V) 

Current 

(A) 

Power 

(W) 

Voltage 

(V) 

Current 

(A) 

Power 

(W) 

08:00-08:30 26.0 5.6 145.60 10:00-10:30 26.8 7.1 190.28 

08:30-09:00 26.3 6.4 168.32 10:30-11:00 27.0 7.2 194.40 

09:00-09:30 26.5 6.5 172.25 11:00-11:30 27.1 7.2 195.12 

09:30-10:00 26.7 6.8 181.56 11:30-12:00 27.1 7.2 195.12 

    Average 26.68 6.75 180.33 
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ตาราง 2 ผลการวัดค่าแรงดันประจุและกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ช่วงเวลา 12:30-16:30 น. 

Test  

Period 

Test Result  

Test  

Period 

Test Result 

Voltage 

(V) 

Current 

(A) 

Power 

(W) 

Voltage 

(V) 

Current 

(A) 

Power 

(W) 

12:30-13:00 27.2 7.3 198.56 14:30-15:00 26.7 6.2 165.54 

13:00-13:30 27.1 7.1 192.41 15:00-15:30 26.5 5.9 156.35 

13:30-14:00 27.0 7.1 191.70 15:30-16:00 26.1 5.8 151.38 

14:00-14:30 26.8 6.8 182.24 16:00-16:30 25.5 5.4 137.70 

    Average 26.6 6.45 171.99 

ส่วนผลการทดสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolve Oxygen : DO) พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ าในกระชังที่ไม่มีการเติมอากาศค่าน้อยสุด 1.70 mg/L ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าในอากาศมากสุด 

5.05 mg/L เมื่อพิจารณาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าในกระชังที่มีการเติมอากาศค่าน้อยสุดเท่ากับ 1.78 mg/L   

ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าในอากาศมากที่สุดเท่ากับ 8.42 mg/L 

 

ภาพ 7 การเปรยีบเทียบคา่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolve Oxygen : DO) 
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สรุปผลการวิจัย  
การทดสอบการท างานเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยท าการทดสอบในพ้ืนที่ผู้เลี้ยงปลาใน

กระชังพื้นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต าบลนากะซะ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่ง

พลังงานสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดตามเง่ือนไขของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและท างานต่อเนื่องได้มากกว่า  10 

ช่ัวโมงต่อวัน การทดสอบการประจุไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดเก็บพลังงานเฉลี่ย

เท่ากับ 176 วัตต์ ในช่วงเวลา12:30-13:00 มีค่าก าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดเท่ากับ 198.56 W เป็นผลมา

จากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์สูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชาและคณะ (ปรีชา มหาไม้, 

2558) ทั้งนี้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถจัดเก็บพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและวัสดุที่ใช้

ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดแตกต่างกันและประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ก็แตกต่างกัน

การทดสอบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณอากาศที่ละลายในน้ าได้สูงสุดเท่ากับ  8.42 mg/L 

ต่อวัน ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่สูงขึ้นนี้มีผลมาจากท าให้น้ าที่รวมตัวกับอากาศที่ดูดเข้ามาแล้วพ่อออกมาเป็น

ฟองอากาศในน้ า ท าให้อากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลจากการมีการเคลื่อนที่ไหลเวียนของ

มวลน ้าท้ังภายในและภายนอกกระชังเลี้ยงปลา 
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รถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ 

Standing and multi-purpose passenger trains 

บัณฑิตย์ รักสวนจิต1 ธีรยุทธ์ เพ่งกิจ1 ธีระวุฒิ สมแก้ว1 สุธี จุฑาสมิต1 วิมล พรหมแช่ม1* 

Bandit Raksuanjit1 Teerayut Phengkit1 Teerawut Somkeaw1 Sutee Jutasamit1 Wimol Promcham1* 

บทคัดย่อ 
รถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาและต่อยอด ให้รถมีประสิทธิภาพใน

การใช้งานเพิ่มมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการน่ังและยืน ซ่ึงรถไฟฟ้าคันน้ีสามารถบรรทุกคนได้ไม่เกิน 8 คน หรือ ไม่

เกิน 700 กิโลกรัม รถสามารถว่ิงได้ในระยะทาง 4 - 5 กิโลเมตร ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่ไม่มี

ผู้โดยสาร แต่เน่ืองจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้ารถสามารถว่ิงได้แบบจ ากัด รถไฟฟ้าประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 48 

โวลต์ เป็นตัวต้นก าลังขับเคลื่อนโดยมีแหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 100 แอมป์ 4 ลูก น ามาต่อแบบอนุกรมโครงสร้าง

ของตัวรถมีความแข็งแรงทนทานสามารถบรรทุกน้ าหนักได้ประมาณ 700 กิโลกรัม มีวงจรควบคุมในการชาร์จไฟใช้พลังงาน

ชาร์จไฟฟ้า 220 โวลต์ได้ จึงใช้เวลาในการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เร็วพอสมควรโดยใช่เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

จาก 0-100 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถใช้งานรถได้อย่างม่ันใจสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ค าส าคัญ: รถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์, แบตเตอรี่, รถไฟฟ้า 

Abstract 
Standing and multi- purpose passenger train project The objective was to developand expand 

the car to have more efficiency in use.  And is safe to sit and stand This electric car can carry no more 
than 8 people or not more than 700 kilograms. the car can run at a distance of 4 - 5 kilometers With an 
average speed of 15 kilometers / hour without passengers, but because the car is an electric car, the car 
can run with a limit.  The electric car consists of a 48  volt DC electric motor which is powered by a 1 2 
volt 100 amp 4 amp battery supply in series. The structure of the car is strong, durable,can carry a weight 
of about 700 kilograms, has a control circuit for charging, can use 220 volts of electric power, so it takes 
time to charge the battery quickly enough, using approximately 1- 2 hours from 0- 100 percent.  Which 
can use the car with confidence Able to work efficiently according to the objectives set . 
Key word: Standing and multi-purpose passenger trains, batteries, electric trains 
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บทน า 

ในสภาวะที่ราคาน้้ามันมีแนวโน้มการไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผู้ผลิตในวงการยานยนต์ต่างพากัน
คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่าง
จะยังไม่สามารถผลิต เพื่อจ้าหน่ายอย่างแพร่หลายได้จริง ณ ขณะน้ี เช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยก็
ได้เล็งเห็นปัญหาน้ีล่วงหน้า จึงได้ก้าหนดโครงการ อีโคคาร์ (Eco Car) เม่ือหลายปีก่อนโดยได้ก้าหนดคุณสมบัติของรถอีโค
คาร์ ที่นอกจากประหยัดน้้ามันแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศได้ในระดับที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศอีกด้วย  
ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะประหยัดพลังงาน เราจึงได้น้ารถไฟฟ้าที่จอดไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาท้าการซ่อมแซมดัดแปลง 
ให้เป็นรถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนแทนการใช้รถที่น้้ามันเชื้อเพลิงเพราะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อย่าง
ง่ายดายและใช้งานได้จริงจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้ทางผู้จัดท้าโครงการเกิดประเด็นปัญหาดังกล่าวและทางผู้จัดท้า
โครงการมีประสบการณ์ทางด้านงานช่างซ่ึงมีความเก่ียวข้องโดยตรงทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เก่ียวข้องและต้องการทราบว่า รถไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยเพียงใดโดยจะน้าผลการวิจัยที่ได้ดังกล่าวใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านรวมทั้งเป็นรถ
ต้นแบบให้กับผู้ที่มีความสนใจในการปรับปรุงและพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ให้ดียิ่งๆขึ้น
ต่อไปในภายภาคหน้า 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การทดสอบรถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้จากตู้ชาร์จรถไฟฟ้าขนาด     

48 VDC, 20 A ในขณะที่รถไฟฟ้าก้าลังขับเคลื่อนอยู่ ซ่ึงมีแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์ จ้านวน 4 ลูก เป็นตัวเก็บ
ประจุและให้พลังงานในการขับเคลื่อน ซ่ึงสามารถน้าไปใช้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นการลดพลังงานเชื้อเพลิงและช่วยลด
สภาวะเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อนไปในตัว เม่ือท้าการทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่จะสังเกตได้จากสถานะของการชาร์จ
แสดงบนหน้าปัดรถเม่ือประจุของแบตเตอรี่เต็มซ่ึงในการชาร์จเต็มประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงต่อครั้งรถไฟฟ้าแบบยืนและ
เอนกประสงค์มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 – 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งน้ีมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลให้ความเร็วของรถไม่แน่นอนเช่น 
สภาพพื้นผิวของถนน น้้าหนักของผู้ขับขี่ กระแสลม ปริมาณแบตเตอรี่ ล้วนมีผลต่อความเร็วของรถขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
รวบรวมแนวความคิดภายในกลุ่มจากการศึกษาข้อมูลจากความคิดและจากอินเตอร์เน็ท เพื่อเขียนโครงการจากการศึกษา
ข้อมูลแล้วรวบรวมความคิดที่เป็นไปได้ และน้ามาเขียนโครงการวิจัย 
   - ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 
   - ศึกษาการท้างานของแบตเตอรี่ภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ที่ได้ศึกษาข้อมูลเห็นว่าแหล่งจ่ายไฟน้ันน่าจะใช้แบตเตอรี่ 
แบบตะก่ัว – กรด ดีกว่า เพราะสามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้และก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการ อายุการใช้งานได้นาน
ประมาณ 2 – 3 ปี โดยมีการชาร์จเก็บประจุจากกระแสไฟ 220 V 
    - ศึกษาหลักการของวงจรชาร์จประจุของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟ
กระแสตรงน้ันต้องใช้เป็นเครื่องชาร์จของตัวมันเองเพื่อความสะดวกและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
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ในการศึกษาการจัดท าโครงการรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความรู้ที่ศึกษา มาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดและได้มีการทดลองด้านโครงสร้างและวงจรควบคุมในการขับเคลื่อนผู้จัดการท าสามารถสรุปผล
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ รถไฟฟ้าแบบยืนและอเนกประสงค์สามารถใช้บรรทุกผู้โดยสารที่มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 700 กิโลกรัม
หรือไม่เกิน 8 คน โดยมีโครงสร้างเป็นรถ 4 ล้อและใช้พวงมาลัยในการบังคับเลี้ยว ใช้มอเตอร์กระแสตรง 48 โวลล์ เพื่อ
ขับเคลื่อนรถและมีวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ ระบบไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยวรวมไป
ถึงระบบเบรค ทั้งนี้การจัดท าและการสร้างช้ินงานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันเนื่องมาจากความสามัคคีและช่วยเหลือกัน
ของสมาชิกในกลุ่มต้องขอขอบคุณผู้ช่วยเหลือและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ท าให้โครงการรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์
เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบโครงสร้างของรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์มีความแข็งแรงและคงทนทานพอสมควร จาก
การขึ้นไปขย่มบนตัวรถอย่างแรงพบว่าการสั่นไหวของตัวรถมีการสั่นไหวเพียงเล็กน้อย และที่ส าคัญส่วนบรรทุกรองรับด้วย
โช๊ค 4 ตัว ซ้าย,ขวาและแหนบ ช่วยให้รองรับแรงกระแทกจากการตกหลุมได้ดี การทดสอบการรับน้ าหนักขณะบรรทุก
ผู้โดยสารที่มีน้ าหนักรวมกัน 700 กิโลกรัมหรือไม่เกิน 8 คน รถไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนด้วยการเดินหน้า,ถอยหลังได้อย่าง
สบาย ซึ่งเป็นการการันตีว่าสามารถบรรทุกผู้โดยสารที่มีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 700 กิโลกรัม ได้เป็นอย่างดี การทดสอบการ
ใช้งานรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์ ความเร็วประมาณ 10 – 15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง รถไฟฟ้า
สามารถขับได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 - 4 ช่ัวโมง ติดต่อกันและสามารถขับใช้งานไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ต้องมีปริมาณกระแส
ไม่น้อยกว่า 30 โวลล์ เพราะถ้าหากน้อยกว่านี้จะท าให้ไฟเลี้ยงระบบไม่พอ จึงท าให้รถไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ จากการที่
คณะผู้จัดท าโครงการรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์  ผลปรากฏว่าคณะผู้จัดท าได้น าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการท า
โครงการผู้จัดท าได้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งต้องมีความรับผิดชอบและสิ่งส าคัญที่สุด คือความสามัคคีในหมู่คณะ 
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มจึงสามารถท าโครงการรถไฟฟ้าแบบยืนและเอนกประสงค์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถน าโครงการรถไฟฟ้าไปใช้งานได้จริงตามที่คณะผู้จัดท าได้วางไว้ 

จากการทดสอบการใช้งานรถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ประมาณ 10 – 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ต่อ
การชาร์จ 1 ครั้ง รถสามารถขับได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 – 5 กิโลเมตร ติดต่อกันและสามารถขับใช้งานไปได้เรื่อยๆ
เพียงแต่จะต้องมีกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30 โวลต์ เพราะถ้ากระแสน้อยกว่าน้ีจะท าให้ไฟจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงระบบไม่พอ
จึงท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลของการใช้ความเร็ว 
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 จากการทดสอบเดินรถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ด้วยความเร็วตามตาราง จะเห็นได้ว่าหากใช้

ความเร็วเพิ่มขึ้นระยะทางก็จะลดลง แต่หากใช้ความเร็วน้อยลงจะสามารถได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละครั้งของแบตเตอรี ่

การใช้งานแบตเตอรีต่่อการชาร์จตอ่การชาร์จ 1 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าการใช้งานเป็นอย่างไร แตเ่มื่อแบตเตอรีล่ด

ระดับลงถึงจุดที่ก าหนดการใช้งานรถไฟฟ้าก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบการสัน่สะเทือนของรถไฟฟ้า 
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 การเปรยีบเทียบการสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้าโดยสารแบบยืนและเอนกประสงค์ในขณะที่รถไฟฟ้าก าลงัเคลื่อน

ตามสภาพถนนและมีน้ าหนักบรรทุกตามที่ก าหนดในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลของการวดักระแสไฟฟ้า 

 เป็นการวัดการวัดกระแสจากแคลมป์แอมป์วัดจากการกินกระแสของมอเตอร์ว่ากินมากน้อยเพียงใด 
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 การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

DEVELOPMENT OF SOLAR DRYER SYSTEM FOR COMMUNITY ENTERPRISE 
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Nurhuda Samaae1, Hayad Tohsen1, Muhammad Surakamhaeng1,  

Hasan Hayeedeng1 and Eleeyah Saniso2* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการอออกแบบ สร้างและทดสอบระบบอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็น
แหล่งให้ความร้อน ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ แผงรับแสงอาทิตย์ขนาดกว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร 
และสูง 20 เซนติเมตร และห้องอบแห้งขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร และสูง 60 เซนติเมตร จากการ
ทดสอบพบว่า อุณหภูมิสูงสุดในห้องอบแห้งและแผงรับแสงอาทิตย์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 74 และ 77 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
เมื่ออุณหภูมิอากาศแวดล้อมสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 42 องศาเซลเซียส และเมื่อทดลองอบแห้งปลาหมึกกล้วยด้วยระบบอบแห้ง
ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ในระยะเวลา 7 ช่ัวโมง สามารถลดความช้ืนปลาหมึกกล้วยได้เท่ากับร้อยละ 98 ในขณะที่การตากแดด
แบบธรรมชาติสามารถลดความช้ืนได้เพียงร้อยละ 80  
 
ค าส าคัญ: ระบบอบแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย,์ ผลผลิตการเกษตร 

 
Abstract  
 This study concerned the design, construction and testing of solar dryer systems for agricultural 
product drying. The dryer systems are divided into 2 parts, including a solar panel 200 cm wide, 200 cm 
long and 20 cm tall, and a drying chamber 100 cm wide, 200 cm long and 60 cm tall.  The resulted 
shown that the average temperature in the drying chamber and solar panel was 74 and 77oC, 
respectively, at an average ambient air temperature of 42oC. Drying squid (Sepioteuthis lessoniana) using 
this developed dryer was found to be able to reduce moisture content equal to 98% with a drying time 
of 7 hours compared to dried squid by natural sun, which can reduce moisture content by only 80%. 
 
Keywords: Drying system, Solar energy, Agricultural products 
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*Corresponding author, E-mail: eleeyah.s@yru.ac.th 
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บทน า 
ประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ 

เช่น ข้าว ทุเรียน มันส าปะลัง ถั่ว กล้วย ผัก และอื่น ๆ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิตในปริมาณมากจนเกิดปัญหา
ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้การจ าหน่ายได้ราคาต่ า ผลผลิตที่ได้จ าเป็นต้องจ าหน่ายอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการเน่าเสีย 
กระบวนการอบแห้งจึงเป็นการลดการสูญเสียวิธีหนึ่ง ท้ังยังท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด
และมีราคาต่ า ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่มีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยมีค่าความเข็ม
แสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 17 เมกกะจูล/วัน.ลูกบาศก์เมตร (วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร และคณะ, 2547) ซึ่งการน าผลผลิตมา
ตากแดดกลางแจ้งโดยตรงมีปัญหาหลายประการ เช่น ฝุ่นละอองและการรบกวนของแมลง บางเวลาอาจมีฝนตกหากไม่
สามารถเก็บได้ทัน จะท าความเสียหายให้ผลผลิตได้ เช่น การความสกปรก เกิดเชื้อรา เน่าเสียได้ หรือไม่แห้งในระยะเวลาที่
ต้องการ (ธีรเดช ใหญ่บก และคณะ, 2553) 

กระบวนการท าให้อาหารแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่แห้งสามารถเก็บไว้ได้นาน การ
ท าให้อาหารแห้งมีอยู่หลายวิธี เช่น การตากแห้ง การอบแห้ง การผึ่งแห้ง และการดึงน้ าออก เป็นต้น การพัฒนาวิธีการท า
แห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งสามารถท าให้อาหารแห้งได้เร็วและดี มีความช้ืนต่ าตามต้องการ โดยการที่น าความร้อนเข้าไปใน
ผลผลิต ท าให้น้ าระเหย กลายเป็นไอออกไปจากผิวของผลผลิต ความร้อนที่ส่งผ่านเข้าไปจะเป็นกระบวนการส่งผ่านความ
ร้อน กระบวนการลดความช้ืนซึ่งจะมีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสารเกิดขึ้นพร้อมกัน การลดความชื้นสามารถ
ท าได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน (ภูผารัก ก้อนสุวรรณ์, 2557) 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ ห้องอบแห้ง (Drying room) และแผงรับรังสี
แสงอาทิตย์ (Solar collector)  โดยอากาศร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ห้องอบแห้งซึ่งอาจมีพัดลมเพื่อท าหน้าที่เป่า
อากาศร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์เข้าสู่ห้องอบแห้ง โดยมีพัดลมด้านบนท าหน้าที่ระบายอากาศเย็นออกจากห้องอบแห้ง
และน าอากาศร้อนที่ผ่านการอบแห้ง แต่ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อมส่วนหนึ่งกลับมาใช่ใหม่ ทั้งนี้การ
อบแห้งผลผลิตการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อนรูปหนึ่ง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบแห้งผลผลิตการเกษตรด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อเทียบกับการตากแดดธรรมดาแล้วสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งและสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความ
ปลอดภัยในการบริโภค โดยปราศจากเช่ือราและฝุ่นละออง เป็นต้น ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ ามัน หรือแก๊สอีก
ด้วย  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนฝุ่นละอองในอากาศ การรบกวนของแมลง ผลผลิตสกปรกหรือเกิดเชื้อราระหว่าง
การท าแห้ง รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาการอบแห้งและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 การสร้างระบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท าได้โดยน าเหล็กแท่งสี่เหลี่ยม (เหล็กกัลป์วาไนซ์) ขนาด     
1x1 นิ้ว มาวัดและตัดให้ได้ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร และสูง 150 เซนติเมตร แล้วน ามาประกอบ
กันเป็นโครงส าหรับท าเป็นห้องอบแห้ง ดังรูปที่ 1 (ก) น าแผ่นโลหะสังกะสีทีมีขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 
เซนติเมตร และสูง 150 เซนติเมตร มาวัดและตัดใหได้ตามความยาวของห้องเครื่องอบแหงทั้ง 3 ด้าน แล้วประกอบเป็น
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ห้องสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร แลวเหลือด้านหนึ่งส าหรับท าเป็นประตู 
ดังรูปที่ 1 (ข) นอกจากนี้ยังน าเหล็กเหลี่ยม มาตัดให้ได้ความยาว 200 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร แล้วประกอบกับ
เหล็กแผ่นยาว 140 เซนติเมตร เพื่อท าเป็นฝาปิดด้านบนของเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลารัศมี 50 องศาเซลเซียส ดังรูป  
ที ่1 (ค) จากน้ันน าแผ่นโพลีอะคริลิคที่ตัดให้มีขนาดเทากับกรอบปิดด้านบนของห้องอบแหง  
 

   
(ก) (ข) 

 

   
(ค)             (ง) 

 

 
(จ) 

 

รูปที่ 1 (ก) โครงของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ข) การติดผนังเครื่องอบแห้งโดย
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พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งให้ความร้อน (ค) โครงสร้างด้านบนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
ให้ความร้อนขนาดกลาง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร (ง) แผงรับความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ (จ) เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การสร้างแผงเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตยท าได้โดยน าเหล็กเหลี่ยมหนา 2.5 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร มา

วัดและตัดใหได้ขนาดความยาว 200 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร แลวประกอบเป็นฐานเพื่อวาง
แผงรับรังสีแสงอาทิตยและพัดลมเป่าอากาศ 2 เครื่อง ขนาด 12 เซนติเมตร น าแผ่นโลหะมาวัดและตัดใหได้ขนาดความยาว 
200 เซนติเมตร และกว้าง 100 เซนติเมตร จ านวน 4 แผ่น เจาะรูตรงกลางทั้งสองด้านแลวประกอบกัน เป็นแผงเก็บความ
ร้อนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาจ านวน 2 แผง ประกอบลงบนฐานที่ได้ ดังรูปที่ 1 (ง) น าเหล็กฉากขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 6 เมตร มาวัดและตัดเป็นกรอบตามความยาวข้างต้น แลวประกอบเข้าด้วยกันท าเป็นกรอบของแผ่นกระจก จากนั้นน า
แผ่นกระจกที่ตัดตามความยาวของกลองเก็บความร้อนทั้ง 2 แผง มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อปิดด้านบนใหรังสีแสงอาทิตย
ตกกระทบ น าแผงรับแสงอาทิตย์ที่เสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอบแห้ง ดังรูปที่ 1 (จ)    
 

2. การทดสอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 การทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหงท าการวัดอุณหภูมิทุก ๆ 1 ช่ัวโมง วัดอุณหภูมิภายในตู อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 3 จุด มีระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 50 เซนติเมตร วัดอุณหภูมิภายในแผงรับแสงอาทิตย์ 4 จุด มีระยะห่าง
ระหว่างแต่ละจุด 100 เซนติเมตร และวัดอุณหภูมิอากาศภายนอกเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ท าการทดลอง 7 
ช่ัวโมง เวลา 9.00 – 16.00 น. 3 วัน บันทึกค่า 
 น าตัวอย่างปลาหมึกกล้วยได้มาจากตลาดนัดรถไฟยะลา และน ามาผ่าท้องตลอดความยาวของล าตัว เพื่อ
วิเคราะห์การลดความช้ืนของปลาหมึกกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
วิเคราะห์การลดความชื้นของปลาหมึกกล้วยด้วยการตากแดดแบบธรรมชาติโดย 1) ช่ังน้ าหนักตะแกรง (บันทึกน้ าหนักของ
ตะแกรง) 2) น าปลาหมึกกล้วยที่ผ่าท้องแล้ว จัดเรียงบนตะแกรง น้ าหนักเริ่มต้น 760 กรัม ดังรูปที่ 4 (ข) ใส่ในเครื่องอบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยว่างอยู่ในต าแหน่งตรงกลางเครื่อง และการตากแดดท าได้โดยการ
วางปลาหมึกบนตะแกรง น าไปตั้งกลางแดดโดยมีระยะห่างจากเครื่อง 100 เซนติเมตร เพื่อเปรียบเทียบวิธีการลดความชื้น
ระหว่างการตากแดดแบบธรรมชาติ 3) วางต าแหน่งสายของเครื่องวัดอุณหภูมิ Data logger 4) วัดอุณหภูมิปลาหมึกกล้วย
ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง โดยใช้สายของเครื่องวัดอุณหภูมิ (Data logger)รุ่น V-log Secondary และเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
อุณหภูมิตั้งแต่ 0 – 100 องศาเซลเซียส วัดที่ก่ึงกลางของตะแกรง 1 ต าแหน่ง และ 5) ช่ังน้ าหนักของปลาหมึกกล้วยทุก ๆ  
1 ช่ัวโมง และหาความช้ืนตามมาตรฐาน AOAC 2005 โดยการน าตัวอย่างทดลองที่เวลาสุดท้ายจ านวน 30 – 40 กรัม ไป
อบแห้งด้วยตู้อบแห้งลมร้อน (Hot air oven) ยี่ห้อ Brand : Memmert รุ่น UN plus/US ที่อุณหภูมิ 103±2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้วค านวณตามสมการความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
w d

100M %d d

  
 

    (1) 

 
เมื่อ  Md  คือ ความชื้นร้อยละมาตรฐานแห้ง (% dry basis, % d.b.)  wคือ มวลของวัตถุเริ่มต้น (กรัม)  และ 

d  คือ มวลแห้งของวัตถุ (กรัม) 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการทดสอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
การทดสอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยท าได้โดยการทดสอบวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายในห้อง

อบแห้ง และอุณหภูมิภายในแผงรับแสงอาทิตย์เป็นเวลา 3 วัน (การทดลอง 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 วัน) 

 
รูปที่ 2 คาเฉลี่ยของอุณหภูมสิิ่งแวดล้อม อุณหภูมภิายในห้องอบแหง และอุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตย ์

 
 จากรูปที่ 2 พบว่า อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีค่าต่ าสุดเวลา 09.00 น. เท่ากับ 33.67 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดใน
ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. เท่ากับ 42 องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิมีค่าลดลงจนถึง 36.33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ภายในห้องอบแหงมีค่าต่ าสุดเวลา 09.00 น. เทากับ 49.67 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. 
เท่ากับ 74 องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิมีค่าลดลงจนถึง 50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตยมีค่าต่ าสุด
เวลา 09.00 น. เท่ากับ 55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. เท่ากับ 77 องศาเซลเซียส จากนั้น
อุณหภูมิมีค่าลดลงจนถึง 52 องศาเซลเซียส สิ้นสุดการทดลอง 

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรีนเฮาส์เพื่อชุมชน โดยเสาวลักษณ์ 
ยอดวิญญูวงศ์ (2560) ซึ่งพบว่า คุณสมบัติทางกายภาพของเครื่องอบแห้งสามารถป้องกันแมลงและฝุ่นละอองได้ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากมีล้อ และในกรณีฝนตกสามารถป้องกันน้ าได้เมื่อเทียบกับการตากกลางแจ้งจากการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง พบว่า อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งสูงสุดเฉลี่ย 61.5 องศาเซลเซียส  ในขณะที่อุณหภูมิ
แวดล้อมสูงสุดเฉลี่ยที่ 45.5 องศาเซลเซียส และแตกต่างกว่าอุณหภูมิภายนอกอย่างเห็นได้ชัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 
61.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ค่าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงวันเวลาที่เก็บข้อมูลมีลักษณะไม่สม่ าเสมอ ตั้งแต่เริ่มเก็บ
ข้อมูลค่าความร้อนค่อย ๆ สูงขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากนั้นท้องฟ้ามีเมฆและหมอกเข้ามาบดบัง ท าค่าพลังงานที่ได้รับลดลง 
ประกอบอากาศ ณ บริเวณนั้นมีลมแรง ซึ่งผลต่างของค่าที่ได้อันเนื่องจากลักษณะของแบบเครื่องอบแห้ง วัสดุที่ใช้ และ
สภาพอากาศที่ต่างกัน เป็นปัจจัยท าให้อุณหภูมิได้ต่างกัน 
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2. ผลการอบแห้งปลาหมึกกล้วยด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 จากการทดสอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการอบแห้งปลาหมึกกล้วยที่

ได้มาจากตลาดนัดรถไฟยะลา ท าการศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งปลาหมึกกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการตากแดดแบบธรรมชาติ จากการทดลองน้ าหนักเริ่มต้นประมาณ 760 กรัม เริ่มทดลอง

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในช่วงแรกค่าความช้ืนของการอบแห้งด้วยเครื่องจะลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นเวลา 

13.00 น. ความช้ืนในปลาหมึกมีน้อย ท าให้อุณหภูมิของการอบแห้งความช้ืนลดลงช้า อบแห้งด้วยเครื่องความช้ืนเริ่มต้น

เท่ากับร้อยละ 835 มาตรฐานแห้ง จนเหลือความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 12.50 มาตรฐานแห้ง และการตากแดดแบบธรรมชาติ

ความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 573 มาตรฐานแห้ง จนเหลือความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 112 มาตรฐานแห้ง ดังรูปที่ 3 การอบแห้ง

ปลาหมึกกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถลดค่าความชื้นได้เร็วกว่าการตาก

แดดแบบธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3 การเปลี่ยนแปลงความช้ืนของปลาหมึกที่อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแดดแบบ

ธรรมชาติ 

    

         (ก)           (ข) 
รูปที่ 4 ตัวอย่างปลาหมึกกล้วยที่ใช้ทดลองอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแดดแบบธรรมชาติ 

โดยที่ (ก) ปลาหมึกกล้วยสด และ (ข) ปลาหมึกกล้วยท่ีผ่าท้องตลอดความยาวของล าตัวพร้อมอบแห้ง 
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         (ก)                  (ข) 

 

รูปที่ 5 ปลาหมึกกล้วยที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแดดแบบธรรมชาติ 
โดยที่ (ก) อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ (ข) ตากแดดแบบธรรมชาต ิ

 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่องการอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม 

โดยส ารวย ภูบาล และคณะ (2558) ซึ่งพบว่า ความช้ืนในตู้อบที่มีอากาศร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบมีค่า

เท่ากับร้อยละ 70 และความช้ืนจากการตากแดดเท่ากับร้อยละ 170 

สรุปผลการวิจัย 
 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยห้องอบแห้งและแผงรับ
แสงอาทิตย์ โดยเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยเท่ากับ 42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิแผงรับแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 77 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิในห้องอบแห้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74 องศาเซลเซียส เมื่ออบแห้งปลาหมึกกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้เวลาในการอบแห้ง 7 ช่ัวโมง ความชื้นเริ่มต้นเท่ากับร้อยละ 835 มาตรฐานแห้ง 
จนเหลือความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 12.5 มาตรฐานแห้ง และการตากแดดแบบธรรมชาติที่ความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 573 
มาตรฐานแห้ง จนเหลือความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 112 มาตรฐานแห้ง พบว่า การอบแห้งปลาหมึกกล้วยด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดค่าความช้ืนได้ร้อยละ 98 และการตากแดดแบบธรรมชาติ
สามารถลดความช้ืนได้เพียงร้อยละ 80 
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เครื่องผสมเนื้อปลา 

Fish Meat mixed Machine 

ศุภเวทย์ สงคง1*,พงษ์พันธ์ ราชภักดี2,เจษฎาพร สามชุม3 

Supawet SongKong1*,Pongpun Ratchapakdee2,Jetsadaporn Samchum3 

บทคัดย่อ  
 โครงการวิจัยเครื่องผสมเนื้อปลา มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ส าหรับผสมเนื้อปลาบดกับเครื่องแกงส าหรับผลิตภัณฑ์
อาหารทอดมันปลา โดยเครื่องผสมเนื้อปลามีขนาดถังกวน 20 กิโลกรัม ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก าลัง
ส่งผ่านเกียร์ทดไปยังสายพานและพูเลย์ในการขับชุดใบกวนท่ีความเร็ว 242 รอบต่อนาที ประกอบด้วย 1) โครงเครื่อง 2) 
ถังกวน 3) ถังท าความเย็น 4) ใบกวน 
 ผลทดลองการใช้เครื่องผสมเนื้อปลากับชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่ งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช พบว่า ในการทดลองเนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงจ านวน 20 กิโลกรัม ใช้เวลาในการกวนเฉลี่ย 20.03 
นาทีและการใช้แรงงานคน ใช้เวลาในการกวนเฉลี่ย 37 นาที สามารถบดผสมเนื้อปลาบดกับเครื่องแกงให้เข้ากันได้ดีและมี
ความเหนียวนุ่มตรงกับความต้องการ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแล้วเครื่องผสมเนื้อปลากวนได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคน 
16.97 นาที และเนื้อปลาที่ได้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภค 

Abstract  
The purpose of this project entitled fish meat mixed machine is to mix fish meat with Thai 

chili paste for Thai fish cake. The machine compose of 1)machine frame 2)mixing bowl 3)cooling pot 

and 4)stirrer. The capacity of mixing bowl is 20 kilograms which using 1 horsepower electric motor. 

Power to reduction gear to machine belt and pulley to drive  the stirrer is 242 rpm. 

The machine was used in Ban Sakaew, Pak Phanang Fangtawantok, Pak Phanang District, 

Nakorn Si Thammarat. Mixing  fish meat and Thai chili paste  for 20 kilograms compare with workforce 

method, it was found that the machine could finish mixing within average 20.03 minutes whereas 

workforce method time average was 37 minutes. Thus the fish meat mixed machine could mix fish 

meat faster than workforce method for 16.97 minutes; moreover, mixed fish meat product from the 

machine was well mixed as exactly needed, and safe for consumers. 
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supawet@hotmail.com1*,r_pongpun@hotmail.com2,Samchum121@gmail.com3 
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บทน า  
ปัจจุบันการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบกา ร

จัดการชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจ

ของชุมชนเป็นการประกอบการที่เช่ือมโยงการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป และการตลาดของชุมชนเข้าเป็น

กระบวนการเดียวกันไม่แยกส่วน และจะแบ่งบทบาทให้กับกลุ่มคนที่มีทักษะหรืออาชีพเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันได้

มีการรวมตัวของกลุ่มชุมชนต่างๆมากมายเพื่อผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่ในปัจจุบันปัญหาที่กลุ่มเหล่านี้

ก าลังประสบก็คือ สินค้าที่ผลิตนั้นไม่สามารถกระจายออกสู่ตลาดในระดับประเทศได้ เนื่องจากคุณภาพของสินค้าหรือการ

บริหารจัดการภายในกลุ่มที่ยังไม่เป็นระบบ อีกท้ังยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนในกระบวนการผลิต ท าให้กลุ่ม

ขาดโอกาสในการขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มระดับความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีให้กับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการ

ผลิตทอดมันปลาซึ่งเป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเป็นเศรษฐกิจชุมชนเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ

ก่อให้เกิดรายได้ ทอดมันปลาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบหนึ่งโดยในการท าทอดมันปลาเป็นการน าเนื้อปลามาสับบดผสม

ให้เข้ากับน้ าพริกแกงเผ็ดและเครื่องเทศต่างๆ มาบดผสมและกวนให้เข้ากัน จากการที่ได้เข้าไปศึกษาทางชุมชนได้เสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบดผสมและกวนให้เข้ากัน โดยมีการให้ความเย็นในขณะผสมเพื่อให้เนื้อปลามีความสด มีความ

เหนียว โดยใช้เครื่องทุ่นแรง เพื่อท าให้วัตถุดิบมีคุณภาพ และลดเวลาในการท างาน  

จากข้อเสนอดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และเป็นความต้องการของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านสระแก้วอย่างแท้จริงเกิดแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่ องผสมเนื้อปลาเพื่อที่จะท าให้

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดระยะเวลาการผสมและปัญหาความสะอาดโดยการใช้มือกวนเนื้อปลาบดผสมกับ

เครื่องแกงในการท าผลิตภัณฑ์ทอดมันปลา และเป็นการอนุรักษ์การผลิตทอดมันปลาสืบต่อไป 

  

ภาพที่ 1(ก) การบดผสมผลติภณัฑท์อดมันปลาและ 1(ข) ผลิตภณัฑ์ทอดมันปลาทีผ่สมเสร็จแล้ว 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผสมเนื้อปลา 

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครือ่งผสมเนื้อปลา 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การออกแบบและสร้างเครื่องผสมเนื้อปลา เพื่อใช้ในการผสมเนื้อปลาบดกับเครื่องแกงส าหรับผลติภณัฑ์ทอดมัน

ปลาใหก้ับชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีขั้นตอนต่างๆ ในการท างานดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วขอ้ง 

ออกแบบและสร้างเครื่องผสมเนื้อปลา 

ด ำเนินกำรสรำ้งเคร ือ่งผสม

เนือ้ปลำ 

ทดสอบการท างาน 

และหาประสิทธิภาพ 

บันทึกผลการทดลอง 

 

สรุปผลการทดลอง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
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1. ศึกษาขั้นตอนการผลิตทอดมันปลาของชุมชนบ้านสระแก้ว  
2. ออกแบบและสร้างเครื่องผสมเนื้อปลา ประกอบด้วยส่วนส่วนส าคัญ 4 ส่วนคือ 

2.1 โครงเครื่อง 

2.2 ถังกวน  

2.3 ถังท าความเย็น 

2.4 ใบกวน 

               

ภาพที่ 2 เครื่องผสมเนื้อปลาที่ออกแบบ 

หมายเลข 1 โครงเครื่อง 

หมายเลข 2 ถังกวน 

หมายเลข 3 ถังท าความเย็น 

หมายเลข 4 ใบกวน 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

1 

2 
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1. โครงท าจากเหล็กฉากหนา 1.5 นิ้ว ขนาด 87×111×82 เซนติเมตรความ (กว้าง×ยาว×สูง) 

 

ภาพที่ 3 โครงเครื่อง 

2. ถังกวนท าจากเหล็กแผ่นสแตนเลสความหนา 1.5 mm ขนาด 34×60×45 เซนติเมตร (กว้าง×ยาว×สูง)  

 

ภาพที่ 4 ถังกวน 

3. ถังท าความเย็นท าจากเหล็กแผ่นสแตนเลสความหนา 1.5 mm 42×70×40 เซนติเมตร(กว้าง×ยาว×สูง) 

 

ภาพที่ 5 ถังท าความเย็น 
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4. ใบกวนท าจากเหล็กขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง   25  mm มีความยาว  60  เซนติเมตร 

 

ภาพที่ 6 ใบกวน 

  

ภาพที่ 7 (ก) ด้านหน้าเครื่องผสมเนื้อปลาและ 7 (ข) ด้านข้างเครื่องผสมเนื้อปลา 

3. การศึกษาทดลองใช้งานเครื่องผสมเนื้อปลาที่ออกแบบและสร้างขึ้น 
           โดยการทดลองใช้งานกับชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช   

 

ภาพที่ 8 แสดงการน าเครื่องผสมเนื้อปลาไปใช้ในชุมชน 
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ภาพที่ 9 การเตรียมวัตถุดิบ 

 

ภาพที่ 10 การน าวัตถุดิบเข้าเคื่องผสมเนื้อปลา 

 

ภาพที่ 11 แสดงการกวนเนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกง 
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ภาพที่ 12 (ก) วัตถุดิบและ 12 (ข) ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลา 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการทดลองในการบดผสมเนื้อปลากับเครื่องแกงโดยเครื่องผสมเนื้อปลาในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมเนื้อ
ปลาได้ผลการทดลองดังนี้  
ตารางที่ 1 การทดลองโดยการใช้เครื่องผสมเนื้อปลา ปริมาณ 20 กิโลกรัม 

ครั้งท่ี เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที) 

1 20.50 
2 19.30 
3 20.30 

ค่าเฉลี่ย 20.03 

ผลการทดลองการผสมเนื้อปลาบดกับเครื่องแกง ด้วยเครื่องผสมเนือ้ปลา ปริมาณ 20 กิโลกรมัใช้เวลาในการกวน

เฉลี่ย 20.03 นาที เนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์และมคีวามเหนยีวนุ่มตรงตามความต้องการ 

ตารางที่ 2 การทดลองโดยการใช้แรงงานคน ปริมาณ 20 กิโลกรัม 

ครั้งท่ี เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที) 

1. 35.20 
2. 38.30 
3. 37.50 

ค่าเฉลี่ย 37 

ผลการทดลองการผสมเนื้อปลาบดกับเครื่องแกง ด้วยแรงงานคน ปริมาณ 20 กิโลกรัมใช้เวลาในการกวนเฉลี่ย 

37 นาที เนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงเข้ากันได้อย่างสมบรูณ์ละมีความเหนียวนุ่มตรงตามความต้องการ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการทดลองโดยใช้เครื่องผสมเนื้อปลาและการใช้แรงงานคนในการกวน 

 
รายละเอียดคุณสมบตั ิ

รูปแบบของการกวน 

การกวนแบบเก่า (ใช้คน) การกวนแบบใหม่ (ใช้เครื่อง) 
1.ระยะเวลาในการกวน 37 นาที 20.03 นาที 
2.ความต่อเนื่องในการกวน ไม่ต่อเนื่อง มีความเหนื่อยล้า ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะ

ความเร็วรอบคงที ่
3.คุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ 

(ความสดของวัตถุดิบ) 
คุณภาพตรงตามความต้องการ

(ความสดของวัตุดิบ) 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เครื่องผสมเนื้อปลาและการใช้แรงงานคน พบว่าเครื่องผสมเนื้อ

ปลากวนเข้ากันได้เร็วกว่าการใช้แรงงานคนกวนคือ 16.97 นาที เนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์และมี

ความเหนียวนุ่มและมีความสดตรงตามความต้องการ 

หมายเหตุ เนื้อปลาบดที่เป็นเนื้อเดียวกับเครื่องแกงตามข้อก าหนดดูได้จากสี คือ สสี้ม 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองสมรรถนะการใช้งานของเครื่องผสมเนื้อปลาปริมาณ 20 กิโลกรัม สามารถสรุปผลการทดลองได้
ดังนี ้
 เครื่องผสมเนื้อปลา สามารถกวนเนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงปริมาณ 20 กิโลกรัม ใช้เวลาในการกวน 20.50  
19.30 และ 20.30 นาที ตามล าดับ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการกวนเฉลี่ย 20.03 นาทีท าให้ผสมเข้ากันได้ดีและมีความเหนียวนุ่มตรง
ตามความต้องการ และการใช้แรงงานคน สามารถกวนเนื้อปลาบดผสมกับเครื่องแกงปริมาณ 20 กิโลกรัม ใช้เวลาในการ
กวน 35.20 38.30 และ 37.50 นาที ตามล าดับ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการกวนเฉลี่ย 37 นาทีท าให้ผสมเข้ากันได้ดีและมีความ
เหนียวนุ่มตรงตามความต้องการ เมื่อเปรียบเทียบการใช้เครื่องผสมเนื้อปลาใช้เวลาในการกวนเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 
16.97 นาที 
 จากการใช้งานของเครื่องผสมเนื้อปลาพบว่าสมรถนะของเครื่องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆได้แก่ จ านวนปริมาณเนื้อ
ปลาบดกับเครื่องแกงและเวลาในการกวน โดยในขณะที่ท าการกวนเนื้อปลาต้องให้ความเย็นมีการกระจายอย่างท่ัวถึงซึ่งจะ
ท าให้เนื้อปลามีความสดเหนียวนุ่มมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและยังสามารถลดอาการเมื่อยล้า อาการแสบร้อนมือของ
ผู้ปฎิบัติงาน 

สรุปผลการวิจัย  
  การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผสมเนื้อปลา โดยท าการทดสอบท่ีชุมชนบ้านสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.
ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พบว่าเครื่องผสมเนื้อปลาสามารถท าการบดเนื้อปลากับเครื่องแกง จ านวน 20 กิโลกรัม โดย
สามมารถบดผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันตรงตามข้อก าหนดในเวลา 20.03 นาที คือวัตถุดิบมีลักษณะออกเป็นผิวสีส้มและมี
ความสดของวัตถุดิบโดยใช้อุณหภูมิในการบดผสมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อน าวัตถุดิบไปประกอบเป็น
อาหารผลิตภัณฑ์ทอดมันปลามีเนื้อเหนียวและนุ่มในการบริโภค 
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บทคัดย่อ   
การหมักเต้าเจี้ยวเป็นอาหารหมักพื้นเมือง ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองกับน้ าเกลือ หมักกับเช้ือรา  Aspergillus 

oryzae หมักจนระยะเวลาหนึ่ง ท าการบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้มีการเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ใน

การหมักเต้าเจี้ยว ได้แก่  กรดกรดซิตริก  กรดอะซิติก และกรดแลกติก  โดยใช้ปริมาณ (ร้อยละ)  0.1, 0.3 และ 0.5 

ตามล าดับ โดยวางแผนการทดลอง CRD วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด CRD (Complete Randomize Design)  การ

ทดลองแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า ท าการสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 15 วันจนครบระยะเวลา 4 เดือน พบว่า การเสริมกรดซิตริก 

ร้อยละ 0.3 นั้นให้ผลการหมักได้ผลดีกว่าทุกชุดการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) ผลการทดลอง พบว่า  มี

ค่าพีเอชเฉลี่ย 5.9  ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเต้าเจี้ยว  <30 CFU/g และ ปริมาณยีสต์

และรา <10 CFU/g   มีความหอมของกลิ่นเต้าเจี้ยว    สี L 23.55,  a 11.89, และ b 29.11  สีน้ าตาลเหลืองถึงน้ าตาลเข้ม

ตามธรรมชาติของเต้าเจี้ยว มีสีสม่ าเสมอไม่มีสีน้ าตาลคล า  กลิ่นรสดีตามธรรมชาติของเต้าเจี้ยว มีรสเค็มกลมกล่อม  หลัง

ท าการฆ่าเช้ือโดยพลาสเจอร์ไรส์ มีกรดอะมิโนที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตครบถ้วน  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเต้าเจี้ยว  228/2552     

ค าส าคัญ: กรดกรดซิตริก  กรดอะซิติก และกรดแลกติก   
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Abstract  
 Soybean Paste is a locally preserved product processed through fermentation of Aspergillus  

oryzae and soybean in sodium chloride solution at the room temperature for 4 months. The researcher 

supplemented the soybean paste with 0. 1% , 0. 3% , and 0. 5% of acetic acid and also replicated the 

experiment with citric, and lactic acid.  The Complete Randomize Design ( CRD)  was applied in the 

experiment.  The experiments were triple duplicated and there was random sample every fortnight for 

four months.  We found that the supplement of 0. 3% of acetic acid is the most effective processing 

among the experiment significantly ( p<0. 05) .  The soybean paste was average pH= 5. 9, < 30 CFU/ g of 

microorganism, < 10 CFU/ g of yeast and hypha.  The visual color of the soybean paste is yellow brown 

shading to natural brown with color metre = L 23.55,  a 11.89 , and b 29.11. The sensory of the product 

is good smell with a natural soybean taste,  slightly salty, and no sharp taste. Moreover, after the product 

was pasteurized, there was the essential amino acid for the human growth and qualified Thai Community 

Product standards (TCPS) number 228/2552.   

Keywords:  Citric acid , Acetic acid and lactic acid  
 

บทน า  
เต้าเจี้ยวเป็นเครื่องปรุงเค็ม  ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองกับน้ าเกลือ   มีรสเค็มกลิ่มหอมมีสีน้ าตาลอ่ อน หรือ 

น้ าตาลเข้ม  เมื่อตั้งขวดทิ้งไว้ส่วนท่ีเป็นเมล็ดจะลอยอยู่ด้านยน  ด้านก้นขวดเป็นส่วนของน้ า  ทั้งนี้ต้องมีสภาวะที่เหมาะสม

ในการหมักจึ่งจะท าให้เกิดเจริญเติบโตของเช้ือรา และต้องไม่มีเชื้ออ่ืน ๆ ปนเปื้อน เมื่อหมักโคจิรวมกับน้ าเกลือจะเกิดการ

ย่อยสบายโปรตีนในถ่ัวเหลืองหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก  โดยอาศัยเอนไซม์โปรติเอส  ซึ่งผลิตขึ้นมาจากโคจิของเชื้อรา A. 

oryzae  ท าให้ได้กรดอะมิโน  และเกลือของกรดอะมิโน  โดยเฉพาะเกลือโซเดียมกลูตาเมท  ท าให้เต้าเจี้ยวมีรสชาติดี  

ส่วนเอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตจากโคจิจะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรทได้เป็นน้ าตาลกลูเคสและเอทานอล  ซึ่งจะท าให้ได้กลิ่นและ

รสชาติของเต้าเจี้ยวดีขึ้น  เมื่อหมักเต้าเจี้ยวจนครบ 4 เดือน น าเต้าเจี้ยวท่ีได้ไปให้ความร้อนแล้วปรุงด้วยน้ าตาล  โดยการ

พาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส  นาน 10 นาที  เพื่อท าลายจุลินทรีย์  จากนั้นน าไปบรรจุภาชนะที่ผ่านการ

ฆ่าเช้ือเรียบร้อยแล้ว น าไปนึ่งฆ่าเช้ืออีกครั้ง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ติดฉลาก บรรจุลงกล่องเพื่อรอจ าหน่าย  การใช้วัตถุเจือปน

อาหารนการแปรรูปอาหารของเกษตรใช้ในการผลิตอาหารแปรรูป คือ เกลือป่นอนามัย  น้ าปูนใส และ กรดซิตริก ใน

ปริมาณที่กฎหมายก าหนดและต้องใช้ปริมาณที่เหมาสะมเพื่อไม่อันตรายต่อสุขภาพ (สุทธิดา, 2544)  กรดอินทรีย์ใช้ร่วมกับ

เกลือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและท าลายจุลินทรีย์ได้มากขึ้น (Ingram, et al., 1988)  ซึ่งกรดอินทรีย์ที่ใช้ทั้ง

กรดอะซิตริก  กรดแลกตริก กรดซิตริกนั้น เป็นกรดอ่อนใช้ประโยชน์เพื่อการถนอมอาหารโดยมีบทบาทส าคัญในการเพิ่ม

รสชาติ  มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ช่วยต่อต้านการเจริญของจุลินทรีย์ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความปลอดภัยใน
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การบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหารโดยไม่เกิดอันตรายลามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ศิวาพร, 

2546) 

ขวดเต้าเจี้ยวที่เปิดใช้แล้วบริเวณขอบเต้าเจี้ยวที่บรรจุในภาชนะมีสีค่อนข้างด า  และเมื่อมีการเปิดขวดเพื่อน า

เต้าเจี้ยวไปปรุงอาหาร ในขวดเต้าเจี้ยวที่ผ่านการเปิดแล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า มีสีด า ๆขึ้นบริเวณปากขวด หรือ 

อาจจะมีเช้ือราด าขึ้นบริเวณด้านบนของเต้าเจี้ยว และหากไม่มีการจ าหน่ายเต้าเจี้ยวที่อยู่ในขวดภาชนะปิดสนิทพบว่ามีสีขุ่น 

และ อาจจะมีเช้ือราขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตไม่ต้องการมีอยู่ในผลิตภัณฑ์    ด้วยเหตุผลดังกล่าวมีแนวคิดในการพัฒนา

กระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวโดยการเติมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ตามที่มีในพระราชบัญญัติอาหาร ซึ่งสารอินทรีย์ดังกล่าวเป็น 

เป็นสารตั้งต้น (preucursor)  ที่มีส่วนในการเจริญของเช้ือได้เป็นอย่างดี   ซึ่งกรดอินทรีย์ดังกล่าวมีด้วยกันหลายชนิดและ

ปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับการหมักเต้าเจี้ยวก็แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสมในการใส่ปริมาณสารที่เป็นกรดอินทรีย์ 

เพื่อยืดอายุและรักษาไม่ให้เชื้อราด าขึ้นก่อนและเก็บรักษาเพื่อการบริโภค  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การศึกษาชนิดของกรดอินทรีย์สังเคราะห์ ได้แก่ กรดกรดซิตริก กรดอะซิติก และกรดแลกติก เป็นต้น  ผสม

ไปตั้งแต่เริ่มแรกของการหมักเต้าเจี้ยว  โดยใช้ปริมาณ (ร้อยละ)  0.1, 0.3 และ 0.5 ตามล าดับ  การวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  ทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี   และทางจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด  ยีสต์และรา (AOAC, 
1990)  การเจริญติบโตของเชื้อ  ท าการสุ่มตัวอย่างทุก 14 วันจนครบ ระยะเวลา 6 เดือน  คัดเลือกผลการหมักท่ีดีที่สุดส่ง
ตรวจกรดอะมิโนที่มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยวางแผนการทดลอง CRD วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด CRD (Complete 
Randomize Design)  การทดลองแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า  โดยการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  ซึ่ง
ปัจจัยคุณภาพที่ท าการทดสอบประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค ได้แก่ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และ
คุณลักษณะความชอบโดยรวม โดยใช้การประเมินความชอบผลิตภัณฑ์แบบ 9-Point Hedonic Scale โดยผู้ทดสอบชิม
ทั่วไปท่ีผ่านการฝึกฝนจ านวน 20 คน    

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
  ผลของการเติมกรดอินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่  กรดซิตริก  กรดอะซิติก และกรดแลกติก  เป็นต้น  ในช่วงแรกของ
การหมักเต้าเจี้ยว  โดยท าทดลองต้องท าตามที่วิสาหกิจชุมชนท าไว้ โดยเริ่มแรกทางวิสาหกิจชุมชนได้ท าความสาดถั่วเหลือง  
และคัดเอาเมล็ดที่มีแมลงกัดหรือเมล็ดที่เน่าเสียออก  แล้วแช่น้ า 1 คืน ต้มเมล็ดถั่วเหลืองให้พอสมุก  ไม่ให้สุกมากจนและ  
(ใช้เวลานาน 30 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง  ด้วยไฟระดับปานกลาง  หลังจากน้ าเดือด     น าถั่วเหลือใส่ในตะแกรงผึ่งให้แห้ง  น ามา
หมักกับเช้ือท่ีผสมกับแป้งสาลี   ใส่ตะแกรงพลาสติก ปิดผ้าขาวไว้ 2 คืนเพื่อท าการบ่มให้เช้ือราเจริญเติบโต  ที่อุณหภูมิห้อง  
โดยใช้หัวเช้ือรา 1 ช้อนชาต่อเมล็ดถั่วเหลือง  คลุกให้เข้ากันให้มากที่สุดก่อนใส่ในโอ่งมังกร  เทส่วนผสมทั้งหมดลงบน
กระด้งพลาสติกให้บาง ไม่หน้ามาก แล้วน ากระด้งไปวางในที่อากาศถ่ายเทได้สะวก ประมาณ 2 วัน  หรือจนกว่าจะเห็นสี
เขียวอ่อน ๆ ของเช้ือราบนเมล็ดถั่ว  (ภาพที่ 1)  น าถั่วเหลืองใส่ลงในโอ่งที่ที่ล้างสะอาด เทน้ าเกลือลงไปปให้พอดีกับผิว
เมล็ดถั่ว ( โดยใช้อัตราส่วน เกลือ 2 กิโลกรัม ต่อน้ า 8 กิโลกรัม)  ปิดฝาโอ่งด้วยถุงพลาสติกใสแล้วใช้ยางมัดปากโอ่งให้แน่น 
ปิดอีกช้ันด้วยฝากปิดโอ่งเพื่อความมิดชิด ใช้ระยะเวลาในการหมักไว้ 4 เดือน  เพื่อจะได้เต้าเจี้ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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ขุมชนเต้าเจี้ยว 228/2552        
จากการทดลองพบว่าการเติมกรดอินทรีย์ 3 ชนิดลงในน้ าเกลือ ผสมกับน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 40 (โดย

น้ าหนักต่อปริมาตร)  เพื่อใช้ในการหมักถั่วเหลืองตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่ีจะได้ช่วยในกระบวนการหมักเร็ว เพื่อลดระยะเวลาใน
การ  เนื่องจากกรดอินทรีย์หากมีการเติมในปริมาณที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยในกระบวนการหมักได้ดีและเร็วขึ้น 
(Ingram, et al., 1988)  จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการเติมปริมาณ กรดอินทรีย์ 3 ชนิด โดยใช้ปริมาณต่าง ๆ ได้แก่  
(ร้อยละ)  0.1, 0.3 และ 0.5 ตามล าดับ  ลงในการหมักแบบกะ ครั้งเดียว ท าการหมักยจนครบระยะเวลาในการหมัก ไม่มี
การเติมระหว่างการหมัก   พบว่า  เติมกรดอินทรีย์ 3 ชนิดลงไปในน้ าเกลือ โดยอาทิตย์ที่ 1 คนส่วนผสมข้างบน ลงมา
ด้านล่าง ค้นให้ทั่วถึงกัน ทุก ๆ โอ่งที่ท าการทดลอง  และท าอย่างนี้ตลอดทุก ๆ อาทิตย์เพื่อให้เช้ือราเจิรญได้ถึงที่สุด เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน จะส่งกลิ่นหอม และลักษณะของสีของเมล็ดถั่วสีเหลืองเข้มน่ารับประทาน  ผลการทดลอง  ดังภาพท่ี 1 
ผลการทดลอง ในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ระยะแรกของการหมักเช้ือเจริญได้อย่างดี ไม่มีความแตกต่างกัน  โดยค่าพี
เอชอยู่ในช่วงประมาณ 6.3 ถึง 5.9  เมื่อการหมักผ่านไปเป็นระยะเวลา 4 เดือนพบว่าชุดควบุคมเปลี่ยนแปลง  ส่วนชุดการ

ทดลองเมื่อมีการเติมกรดอินทรีย์นั้น พบว่า ทุก ๆ ชุดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จากภาพท่ี 1 พบวา่ เริ่มต้น
ที่ พีอชเริ่มต้นท่ี 6.3 ในช่วงแรก เมื่อท าการหมักต่อไปพีเอชเริ่มมีความเป็นกรดมากขึ้น  ซึ่งกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวมี 2 
ขั้นตอน คือการหมักถัวเหลือง และ ข้าวสาลีคั่ว ด้วยเช้ือรา Aspergillus oryzae  เรียกว่า โคจิ  ซึ่งเช้ือราจะเจริญและ
สร้างเอนไซม์ช่วยท าให้เกิดการย่อยสลายวัตถุดิบให้กลายเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก บ่มที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซส
เซียส     ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการหมักโคจิที่ได้ในน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 35 -40   เรียกว่า โมโรมิ  โดย
จุลินทรีย์ 2 ชนิด  คือ แบคทีเรียกรดแลกติก และยีสต์  ควบคู่ไป บ่มที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซสเซียส หรืออุณหภูมิห้อง  
นาน 21 วัน จนถึงหลายเดือน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดี (Yokotsuka, 1986;  Beuchat, 1987)  ซึ่ง
ช่วงเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 2 (ภาพที่ 2)  การท างานเของเช้ือยีสต์ และแบคทเรียกรดแลกติก ท างานควบคุมไปนั้น  ย่อม
ส่งผลให้การเติมกรดซิติกเมื่อท าการวัดพีเอชพบว่า ค่าพีเอชลดลงที่ 5.5 พบว่าเป็นช่วงของการหมักท่ีสปอร์ราเริมงอกเส้น
ใยจนมีขนาดที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนได้ด้วยตาเปล่า 

                

                                            
                ภาพที่ 1   โคจิ                                             ภาพท่ี 2 การหมักเต้าเจี้ยวผ่านไปได้ 2 เดือน 

 
  และด าเนินกิจกรรมการเจริญอย่างต่อเนื่อง ในช่วงอาทิตย์ที่ 2 ถึง 3  เส้นใยของเช้ือราจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

จนเห็นเป็นปุยสีเขียวขี้ม้าแบบอ่อน ๆ เต็มทั่วโอ่งเมื่อมีการเติมกรดซิตริกท่ีระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.3 ของปริมาณที่ใช้
ในการหมักเต้าเจี้ยว ซึ่งถือว่ารามีอายุเต็มที่แล้ว การเจริญของเช้ือรานั้นส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการ
หมักด้วยเช่นกัน กรดซิตริกเป็นสารที่ควบคุมความฝาด  ควบคุมความเป็นกรดและด่าง  ป้องกันการเน่าเสียของอาหาร ช่วย
เรื่องกลิ่น  ช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ช่วยท าให้สี กลิ่น ของอาหารที่ใส่ไปนั้นมีความคงตัวดีขึ้น  (อภิษฐา, 2552)  
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ห้องที่ใช้บ่มเต้าเจี้ยวมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส  ปริมาณที่ใช้ในการหมักเต้าเจี้ยวนั้นประมาณ 10 กิโลกรัม  
เป็นการทดลองในสถานที่ของกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตเต้าเจี้ยวจริง ได้มีการศึกษาท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง พบว่าเกิดลักษณะ
เช่นเดียวกัน   

 

                

           ภาพที่ 3   ผลของพีเอชในการติดตามการหมักของเต้าจี้ยวทีม่ีการเติมกรดอินทรีย์ทั้งสามชนิดได้แก่  

        กรดอะซิติก กรดซิตริก แล กรดแลกติก ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 ของ 

        ปริมาณถั่วเหลือง บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง  เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

  ส่วนผลการวัดสีทีวัดได้ในการทดลอง ตามภาพท่ี 3 , 4, 5 และ 6  พบว่า   ค่าสี L a b ในช่วงเดือนที่ 1, 2, 3 

และ 4  พบว่า  ค่า L มีผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน  ทุกชุดของการทดลอง  ค่า a มีผลการทดลองไปในทิศทาง

เดียวกับคือมีค่าออกไปทางสีน้ าตาล  ส่วนค่า b มีผลการทดลองที่ส่งผลให้เห็นว่าทีสีเหลือง  ค่าใกล้เคียงกันทุกชุดของการ

ทดลอง  

จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการหมัก 4 เดือน และความถีในการกลับถั่วเหลืองในโอ่งมีผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับการผลิตเต้าเจี้ยวด้วย  คือ จะท าให้เต้าเจี้ยวที่ผลิตได้ มีสีน้ าตาล มีเม็ดถัวที่สวย สอดคล้องกับการทดลอง
ของ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ (2544)  พบว่าการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลในกระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวของไทย เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างกรดอะมิโนกับน้ าตาลในกระบวนการผลิตเต้าเจี้ยว  การเกิดปฏิกิริยานี้เป็นการเกิดแบบไม่ใช้เอนไซม์  และจะเกิด
มากที่สุดในระยะ  3-10 วัน  ของการหมัก  การเกิดสีน้ าตาลจะเกิดมากข้ึนถ้าใช้ระยะเวลาในการหมักที่นานและมีอุณหภูมิ
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สูงขึ้น  จากการทดลองห้องที่ใช้มีอุณหภูมิประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส  และการศึกษาเช้ือจุลินทรีย์และคุณภาพของ
อาหารพบว่า ระยะเวลาในการหมักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะเนื้อสัมผัส  ลักษณะที่ปรากฏและกลิ่น ซึ่งเป็นที่
ยอมรับและต้องการของผู้บริโภค                 

         

                        

       ภาพที่ 4  ผลการวัดสี ของการเตมิกรดอะซิติก ได้แก่ 0.1 0.3 และ 0.5 ในการหมักเต้าเจี้ยว 

                    ที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
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       ภาพที่ 5   ผลการวดัสี ของการเติมกรดซติริกความเข้มข้นที่ 0.1 0.3 และ 0.5 % ในการหมัก 

           เต้าเจี้ยว ที่อุณหภมูิห้อง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 

               
 ภาพที่ 6    ผลการวัดสี ของการเติมกรดแลกติก ความเขม้ข้นท่ี 0.1 0.3 และ 0.5 % ในการหมัก 

                เต้าเจี้ยว ที่อุณหภมูิหอ้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

เมื่อหมักครบ 4 เดือนแล้ว ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ น ามาท าการต้มเต้าเจี้ยว น าถั่วเหลือท่ีหมักนั้นมาต้ม  (น า
เต้าเจี้ยวนี้ไปวิเคราะห์กรดอะมิโน ตารางที่ 1)  เมื่อต้มจนได้ที่แล้ว ปรุงรสด้วยน้ าตาล แล้วน าขวดไปฆ่าเช้ือ 45 นาที ( 
น าไปนึ่ง)  น าไปบรรจุขวดที่ฆ่าเช้ือแล้ว ปิดฝาฉลาก ตามกระบวการผลิตเต้าเจี้ยว ซึ่งจะให้สีสวยและวาว  เมื่อน ามาใส่ขวด 
เห็นได้อย่างชัดเจน 
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   ตารางที1่ ผลการวิเคราะห์กรดอะมิโนของเต้าเจี้ยวที่ได้จากการเติมกรดซิตริกท่ีมีความเขม้ข้น ร้อยละ 0.3 ของ 

               น้ าหนักถั่วเหลืองที่ใช้ในการหมัก  ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดอืน ท่ีอุณหภูมิห้อง 

        กรดอะมิโน ผลการวิเคราะห์ หน่วย 
Alanine 707.40 Mg/100 g 
Arginine 425.29 Mg/100 g 
Aspartic acid 873.91 Mg/100 g 
Cystine 82.03 Mg/100 g 
Glutamic acid 412.22 Mg/100 g 
Glycine 388.57 Mg/100 g 
Histidine 199.15 Mg/100 g 
Isoleucine 328.79 Mg/100 g 
Leucine 544.02 Mg/100 g 
Lysine 480.90 Mg/100 g 
Methioine 186.42 Mg/100 g 
Phenylalanine 327.67 Mg/100 g 
Proline 598.68 Mg/100 g 
Serine 181.34 Mg/100 g 
Threonine 143.11 Mg/100 g 
Tryptophan 99.97 Mg/100 g 
Tyrosine 199.24 Mg/100 g 
Valine 360.03 Mg/100 g 
Asparagine Not Detected Mg/100 g 
Cyseine Not Detected Mg/100 g 
Glutamine 156.38 Mg/100 g 

                   หมายเหตุ :  ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ บริษัท ห้องปฏิบัตกิารกลาง ประเทศไทย จ ากัด  

จากการหมักเต้าเจี้ยวโดยมีการเสริมกรดซิตริกร้อยละ 3 ลงในการหมักด้วย ได้ผลออกมาเป็นท่ียอมรับเมื่อ

น าไปวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในเต้าเจี้ยวท่ีท าการทดลอง พบว่า  มีโคโซลินซิน  ลิวซิน  ไลซิน  เมไฮโอนิน ฟีนีอะลานิน  

ทรีโอนิน  ทริปโตแผน และ วาลีน  ครบตามกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตครบถ้วน  การเสริมกรดซิตรกช่วยใน

เรื่องการเก็บรักษาพบว่าผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวมีความวาว สีเหลืองสวยงาม  กลิ่น  รส ได้ตามที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (ศิ

วาพร, 2546)  ถ้าคิดเทียบน้ าหนักกับอาหารประเภทอื่นๆ จะพบว่ามีปริมาณโปรตีนสูง เช่น สูงกว่าเนื้อสัตว์ 2 เท่า สูงกว่าไข่

ไก่และข้าวสาลี 4 เท่า สูงกว่าขนมปัง 5-6 เท่า และสูงกว่านมวัว 12 เท่า  สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตในถั่วเหลืองไม่มี

แป้ง จึงท าให้ถั่วเหลืองเป็นอาหารที่เหมาะสมส าหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน ถั่วเหลืองอุดมไปด้วยเกลือแร่ เหล็ก และ

โพแทสเซียม ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก และที่ส าคัญคือ ธาตุเหล็กช่วยในการบ ารุงโลหิต ถั่วเหลืองยังอุดมไป
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ด้วยวิตามินเอ บี 1 บี 2 ดี อี เค และไนอะซีน จะพบวิตามินบี 2 มากกว่าพืชอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าถั่วเหลือง 

ประกอบด้วยไบโอติน โคลิน และอิโนซิทอล ที่ท าหน้าที่คล้ายวิตามินด้วย (wongsakorn, 2553)   ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ที่

บรรจุนภาชนะที่เป็นแก้ว  สามารถมองดูผลิตภัณฑ์ได้ว่าเป็นอย่างไร  ท าให้ผู้บรฺโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามที่ต้องการตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเต้าเจี้ยว  228/2552     

สรุปผลการทดลอง 

 การเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ในการหมักเต้าเจี้ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควัน อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

นั้น พบว่า เมื่อมีการเสริมกรดอินทรีย์สังเคราะห์ได้แก่ กรดกรดซิตริก กรดอะซิติก และกรดแลกติก โดยใช้ปริมาณ (ร้อยละ)  

0.1, 0.3 และ 0.5 ตามล าดับ บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า การเสริมกรดซิตริก ร้อยละ 0.3 นั้นให้ผล

การหมักได้ผลดีกว่าทุกชุดการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05)  โดยเมื่อท าการหมักโดยเสริมกรดซิตริกร้อยละ 

0.3 ของปริมาณถั่วเหลืองที่ใช้ พบว่า  มีค่าพีเอชเฉลี่ย 5.9  ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เต้าเจี้ยว  <30 CFU/g และ ปริมาณยีสต์และรา <10 CFU/g มีความหอมของกลิ่นเต้าเจี้ยว สี L 23.55,  a 11.89, และ b 

29.11  สีน้ าตาลเหลืองถึงน้ าตาลเข้มตามธรรมชาติของเต้าเจี้ยว มีสีสม่ าเสมอไม่มีสีน้ าตาลคล า กลิ่นรสดีตามธรรมชาติของ

เต้าเจี้ยว มีรสเค็มกลมกล่อม   

กิตติกรรมประกาศ  
ขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจเชุมชนบ้านควัน อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
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ผลของการเตรียมพื้นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนกับโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม 

Effect of Surface Treatments and Resin Cements on Shear Bond Strength to      

Nickel-Chromium Alloy 

สาธร รักทองสุข1*, ธีระพงษ์ ม้ามณ2ี, วีรนุช ทองงาม2, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ2  

Satorn Ruckthongsuk1*, Teerapong Mamanee2, Weeranuch Thong-ngarm2, 

Siripong Sirimongkolwattana2  

บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์แต่ละชนิดกับโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมเมื่อ

เตรียมพื้นผิวด้วยวิธีต่าง ๆ วิธีวิจัย สร้างช้ินงานโลหะผสม 100 ช้ิน ฝังในแบบหล่อโลหะ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไม่ท า
การปรับสภาพพ้ืนผิว กลุ่มที่ 2 เป่าทราย กลุ่มที่ 3 ทาไพรเมอร์ กลุ่มที่ 4 เป่าทรายร่วมกับทาไพรเมอร์ กลุ่มที่ 5 เคลือบซิลิ
การะบบโคเจ็ท จากนั้นแบ่งโลหะผสมที่เตรียมพื้นผิวเป็น 2 กลุ่มย่อย ยึดแท่งเรซิน-คอมโพสิตด้วยเรซินซีเมนต์ชนิดเนกซัสธ
รีหรือรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมท หลังแช่ในน้ ากลั่นอุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง น าไปทดสอบความแข็งแรงยึด
เฉือนด้วยอัตราเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความแปรปรวนแบบสองทางเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนของกลุ่ม
เคลือบซิลิการะบบโคเจ็ท มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปผลการศึกษา การเตรียมพื้นผิวด้วยการเคลือบ
ซิลิการะบบ โคเจ็ทช่วยเพิ่มความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมกับเรซินซีเมนต์ 

ค าส าคัญ: โลหะผสมนิเกิล-โครเมียม, ความแข็งแรงยึดเฉือน, การเตรียมสภาพพื้นผิว, เรซินซีเมนต์ 
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Abstract  
Objective:  To evaluate the effect of different surface treatments on the shear bond strength 

(SBS) between resin cement to nickle-chromium alloy. Methods: One hundred nickle-chromium alloy 
rods were prepared and embedded in metal ring.  Embedded specimens were randomly divided into 5 
groups: (1) no surface treatment (NS); (2) sandblasting (SB); (3) primer coating (MDP); (4) sandblasting and 
primer coating (SB+MDP); (5)  CojetTM  (CojTM). Surface treated specimens were devided into 2 subgroups 
according to types of resin cement. Then, the composite rod was bonded with NX3 NexusTM or Rely XTM 
Ultimate resin cement to the treated alloy surface. After water storage at 37 °C for 24 h, the specimens 
were subjected to SBS test at a cross- head speed of 0. 5 mm/ min.  Data were analyzed using two- way 
ANOVA at the significant level of 0.05. Results: The mean SBS of CojTM group was significant higher than 
that other groups (p<0.05). Conclusion: CojetTM was the most effective surface treatment in the term of 
increasing bond strength between nickle-chromium alloy and resin cement. 

Keywords: nickle-chromium alloy, shear bond strength, surface treatment, resin cement 

บทน า  
สะพานฟันยึดด้วยเรซิน (resin-bonded bridge) เป็นทางเลือกในการรักษาเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันแทน

สะพานฟันแบบดั้งเดิม มีข้อดีคือลดการสูญเสียโครงสร้างฟัน (tooth structure) และลดการเกิดภยันตรายต่อโพรง
ประสาทฟัน (pulpal trauma) (Rosenstiel, 2015) เนื่องจากมีการกรอเพียงแค่ผิวเคลือบฟันด้านลิ้น และ/หรือด้านข้าง
ของฟัน   โดยใช้โลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม (nickel-chromium, Ni-Cr) ซึ่งมีความแข็งแรง และสามารถท าให้บางได้ 
(ductility) เพื่อลดเค้ารูปด้านลิ้น (lingual contour) (Thompson and Lavitidis, 1982) ความส าเร็จของสะพานฟันยึด
ด้วยเรซินขึ้นกับการยึดติดระหว่างผิวเคลือบฟันและชิ้นงาน แต่เนื่องจากสะพานฟันยึดด้วยเรซินไม่มีลักษณะที่ให้การยึดอยู่ 
(retention) และการต้านการหลุด (resistance) ที่เพียงพอ (Miettinen and Millar, 2013) ดังนั้นเรซินซีเมนต์ (resin 
cement) จึงถูกใช้ในการยึดติดช้ินงาน เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง มีค่าการยึดติดกับฟัน (bond strength) สูง และมีอัตรา
การละลายตัว (solubility) ต่ า (Burke, 2005) 

โลหะผสม (alloys) คือวัสดุที่เกิดจากการรวมกันของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในสภาวะหลอมเหลว เป็น ไบนารี 
(binary) เทอร์นารี (ternary) หรือควอเทอนารี (quaternary) ขึ้นกับองค์ประกอบของโลหะที่น ามาผสมเพื่อให้ได้
คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ความแข็งผิว (surface hardness) ความแข็งแรง (strength) และการทนความเค้น (toughness) 
ทันตแพทยสมาคมแห่งอเมริกา แบ่งประเภทของโลหะผสมออกเป็น 4 ชนิดตามส่วนประกอบ คือ 1) โลหะผสมมีสกุลสูง 
(high noble alloys) มีส่วนประกอบของทองอย่างน้อยร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก และโลหะมีสกุลอื่นรวมแล้วมากกว่าร้อย
ละ 60 โดยน้ าหนัก 2) โลหะผสมไททาเนียม (titanium alloys) ประกอบด้วยโลหะไททาเนียมมากกว่าร้อยละ 85 โดย
น้ าหนัก 3) โลหะผสมมีสกุล (noble alloys) ประกอบด้วยโลหะมีสกุลเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 
และ 4) โลหะผสมพื้นฐาน เช่น โลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม ประกอบด้วยโลหะมีสกุลเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าร้อยละ 25 
โดยน้ าหนัก โลหะผสมชนิดนี้มีค่ามอดูลัสความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความแข็งผิวสูง มีคุณสมบัติท าให้บางได้ดี 
สามารถใช้ท าครอบฟันโลหะล้วน ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน และสะพานฟันได้ (Wataha, 2002) แต่อาจเกิดการสึก
กร่อนง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเป็นกรด มีช้ันออกไซด์หนา ขึ้นรูป (casting) ยาก ขัดแต่งได้ยาก อาจส่งผลต่อความ
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แนบสนิทของช้ินงาน (Kelly and Rose, 1983 and Anderson and McCabe, 1985) 
เรซินซีเมนต์ สามารถจ าแนกตามระบบสารยึดติดได้ 3 ประเภท คือ 1) เรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบ

เอตช์แอนด์ รินส์  (etch and rinse adhesive resin cements)  ระบบนี้มีการเตรียมผิวฟันด้ วยกรดฟอสฟอริก 
(phosphoric acid) ความเข้มข้นร้อยละ 30-40 และล้างออกเพื่อให้เกิดความพรุนขนาดเล็ก (microporosity) บนพ้ืนผิว
ฟัน ช่วยเพิ่มพลังงานพ้ืนผิว (surface energy) เพิ่มพื้นที่การยึดติด (bond area) เพิ่มความเปียก (wettability) ก าจัดช้ัน
เสมียร์ (smear layer) และเปิดท่อเนื้อฟัน (dentinal tubule)  จากนั้นทาสารไพรเมอร์ (primer) และหรือสารยึดติด 
(bonding agent) ก่อนการยึดด้วยซีเมนต์ 2) เรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์ (self-etch adhesive 
resin cements) ระบบนี้มีการเตรียมผิวฟันด้วยไพรเมอร์ที่มีความเป็นกรดแทนการใช้กรดฟอสฟอริก 3) เรซินซีเมนต์ชนิด
เซลฟ์แอดฮีซีฟ (self-adhesive resin cements) เรซินซีเมนต์ระบบนี้ถูกพัฒนามาเพื่อลดขั้นตอนการท างานโดยไม่มี
ขั้นตอนการปรับสภาพผิวฟันก่อนการยึดด้วยซีเมนต์ ท าให้ใช้งานง่าย ลดโอกาสเกิดการปนเปื้อน จากการศึกษา
เปรียบเทียบค่าการยึดติดของเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ประเภท พบว่าเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเอตช์แอนด์รินส์ให้
ค่าการยึดติดกับเคลือบฟันและเนื้อฟันที่สูงกว่าเรซินซีเมนต์ระบบอื่น (Abo-Hamar et al., 2005, Yang et al., 2006, 
Raposo and Santana, 2012; and Patil et al., 2011) ดังนั้นเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเอตช์แอนด์รินส์จึง
เหมาะส าหรับใช้ยึดช้ินงานสะพานฟันยึดด้วยเรซิน เนื่องจากผิวฟันท่ีให้การยึดติดคือช้ันเคลือบฟัน 

การเตรียมสภาพพ้ืนผิวโลหะก่อนการยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์เป็นขั้นตอนส าคัญเพื่อให้เกิดการยึดติดที่ดีกับเรซิน
ซีเมนต์ โดยการสร้างการยึดติดทางกล (mechanical aspect) การยึดติดทางเคมี (chemical aspect) หรือการสร้างการ
ยึดติดทางกลร่วมกับทางเคมี ปัจจุบันมีวิธีการเตรียมพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมหลายวิธี แต่ยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่
น ามาใช้ทางคลินิก จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการเตรียมสภาพพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมและเรซินซีเมนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานทาง
คลินิกได้อย่างเหมาะสม  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนการศึกษา     

1. สร้างช้ินทดสอบโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความสูง 2 
มิลลิเมตร จ านวน 100 ช้ิน จากการขึ้นรูปด้วยขี้ผึ้ง ( loss wax technique) ฝังให้อยู่บริ เวณกึ่งกลางท่อโลหะรูป
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มิลลิเมตร ความสูง 10 มิลลิเมตร ด้วยอะคริลิกเรซินบ่มตัวได้เองชนิด
เทมพรอน (Tempron, GC, Tokyo, Japan) ขัดพื้นผิวช้ินงานให้เรียบและอยู่ระนาบเดียวกับผิวอะคริลิกเรซิน ด้วยเครื่อง
ขัดผิววัสดุ (polishing machine; MoPao® 160E, MEGA Advance, Shandong, China) โดยใช้กระดาษทราย (silicon 
carbide abrasive paper) ความละเอียด 320 400 600 800 1000 1200 1500 และ 2000 กริต (grits) ตามล าดับ ขัด
ร่วมกับน้ านาน 1 นาที จากนั้นท าความสะอาดช้ินงานในน้ ากลั่นโดยใช้เครื่องอัลตรา โซนิกส์ (ultrasonic cleaner UC-
1050, TPC Advanced Technology Inc. manufactures, California, USA)  

2. เตรียมชิ้นงานแท่งเรซินคอมโพสิต ฟิลเท็คแซดสามห้าศูนย์เอ็กซ์ที  (Filtek™ Z350 XT, 3M ESPE, Minnesota, 
USA) สีเอ 4 ด้วยแบบหล่อแยกส่วน (split mold) รูปร่างทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร สูง 2 มิลลิเมตร โดย
การอุดเป็นช้ันเดียว ฉายแสงจากด้านบนเป็นเวลา 40 วินาที จ านวน 100 ช้ิน เป่าทรายพื้นผิวด้านที่จะใช้ยึดติดด้วยผง
อะลูมิเนียมออกไซด์ขนาดอนุภาค 50 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ระยะห่าง 10 มิลลิเมตร นาน 

. 
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5 วินาที ท าความสะอาดช้ินงานในน้ ากลั่นโดยใช้เครื่องล้างอัลตราโซนิกส์ 10 นาที ทิ้งไว้ให้แห้ง ทาสารคู่ควบไซเลน 
(ESPE™ Sil, 3M ESPE, Minnesota, USA) นาน 30 วินาที เป่าแห้ง  

3. แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ช้ิน ตามการเตรียมพื้นผิว โดยวัสดุที่ใช้ในการศึกษานี้แสดงในตาราง
ที่ 1 โดยกลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม; NS) ไม่มีการปรับสภาพพื้นผิว  กลุ่มที่ 2 (SB) เตรียมพื้นผิวโดยใช้เครื่องเป่าทราย  
(Sandstorm expert micro-abrasive sandblaster, Vaniman Manufacturing Co. , California, USA)  พ่นอนุภาค
อะลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 50 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ระยะห่างในแนวตั้งฉากกับพื้นผิว
โลหะ 10 มิลลิเมตร นาน 15 วินาที ท าความสะอาดช้ินงานในน้ ากลั่นโดยใช้เครื่องอัลตราโซนิกส์นาน 10 นาที เป่าให้แห้ง 
กลุ่มที่ 3 (MDP) เตรียมพื้นผิวด้วยซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์ (CeseadTM N Opaque Primer, Kuraray Noritake Dental, 
Osaka, Japan) ซึ่งมีโมโนเมอร์ท างาน (functional monomer) เอ็มดีพี (MDP: methacryloyloxydecyl dihydrogen 
phosphate) ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดพันธะเคมีกับช้ันออกไซด์บนพื้นผิวโลหะ ทาบนพ้ืนผิวโลหะ ปล่อยทิ้งไว้นาน 30 วินาที
แล้วเป่าแห้ง กลุ่มที่ 4 (SB+MDP) เตรียมพื้นผิวด้วยการใช้อนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธีการเดียวกับกลุ่มที่ 2 จากนั้น
ทาสารซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์บนพ้ืนผิวโลหะ ปล่อยทิ้งไว้นาน 30 วินาทีแล้วเป่าแห้ง และกลุ่มที่ 5 (CojTM) เตรียมพื้นผิว
โดยใช้อนุภาคอะลูมิเนียมไตรออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยซิลิกาออกไซด์ ขนาด 30 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร เป็นเวลา 15 วินาทีด้วยเครื่องโคเจ็ท  (CoJetTM System, 3M ESPE, Minnesota, USA)  จากนั้นทา
สารคู่ควบไซเลน บนพ้ืนผิวโลหะนาน 30 วินาที เป่าแห้ง  

4. แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 ช้ิน ตามชนิดเรซินซีเมนต์ คือเรซินซีเมนต์ชนิดเนกซัสธรี (NX3) 
และรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมท (RXU) (ภาพที่ 1) ผสมเรซินซีเมนต์แต่ละชนิดตามค าแนะน าของบริษัทป้ายลงบนแท่งเรซินคอม-โพ
สิต วางแท่งเรซินคอมโพสิตบนช้ินงานโลหะ กดด้วยตุ้มน้ าหนักขนาด 500 กรัม ก าจัดซีเมนต์ส่วนเกินบริเวณโดยรอบด้วย
แปรงเล็ก (microbrush) ฉายแสงทั้งหมด 5 ด้าน ด้านละ 20 วินาที และทิ้งไว้นาน 10 นาที น าช้ินงานแช่น้ ากลั่นใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator; Memmert BE-200, Memmert GmbH, Schwabach, Germany) ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

5. น าช้ินทดสอบมาทดสอบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากลชนิดอินสตรอน ( Instron® 5566 
universal testing machine, Instron Engineering, Massachusetts, USA) โดยใช้หัวทดสอบรูปลิ่มกดที่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างเรซินซีเมนต์กับโลหะผสมนิกเกิลโครเมียม ด้วยอัตราเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
สูงสุดที่ท าให้แท่งเรซินคอมโพสิตหลุดออกในหน่วยนิวตัน (newton) และหารด้วยพื้นท่ีหน้าตัดของพื้นท่ียึดติด ได้ค่าก าลัง
ยึดเฉือนเป็นหน่วยเมกะปาสคาล (megapascal; MPa) น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ความแปรปรวนแบบสองทาง
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95 (p<0.05) 

6. น าช้ินทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวท้ังหมดมาส่องดูลักษณะพื้นผิวของการแตกหักโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด
หัวกลับ (Inverted phase contrast microscope, Olympus, Tokyo, Japan) ก าลังขยาย 40 เท่า เพื่อจ าแนกลักษณะ
การแตกหักระหว่างเรซินซีเมนต์กับโลหะเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบที่ 1 ความล้มเหลวระหว่างพื้นผิวโลหะผสมพื้นฐานกับ
ช้ันเรซินซีเมนต์ (adhesive failure at the base metal alloy - resin cement interface)  พบเรซินซีเมนต์บนพื้นผิว
โลหะน้อยกว่าร้อยละ 25 แบบที่ 2 ความล้มเหลวในช้ันเรซินซีเมนต์ (cohesive failure within the resin cement)  
พบเรซินซีเมนต์บนพื้นผิวโลหะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แบบท่ี 3 ความล้มเหลวแบบผสม 1 (mixed failure)  ความล้มเหลว
ของการยึดติดร่วมกับความล้มเหลวในช้ันเรซินซีเมนต์  
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ตารางที่ 1 แสดงช่ือทางการค้า สว่นประกอบ และวิธีใช้ของผลติภณัฑ์ต่างๆ 
Trade name and 
Manufacturers 

Composition Application method 
 

4all® ( Ivoclar vivadent, 
Schaan, Liechtenstein) 

Ni 61.4%, Cr 25.7%, Mo 11%, Si 1.5% - 

NX3 Nexus™  ( Kerr, California, 
USA) 
 

uncured methacrylate ester 
monomers non- hazardous inert 
material fillers, activators, stabilizers 
and radiopaque agent 

Apply cement on composite resin rod and 
seat on nickle- chromium alloy specimen. 
remove excess cement, light cure all 
surface for 20 s each 
 

Rely X™  Ultimate resin 
cement ( 3M ESPE, Minnesota, 
USA) 

base paste:  methacrylate monomers, 
silanated fillers, initiator, stabilizers, 
rheological additives  
catalyst paste:   methacrylate 
monomers, radiopaque alkaline 
( basic)  fillers, initiator components, 
stabilizers 

Apply cement on composite resin rod 
amd seat on nickle- chromium alloy 
specimen.  remove excess cement, light 
cure all surface for 20 s each 
 

Cesead N Opaque Primer 
( Kuraray Noritake Dental, 
Osaka, Japan) 

MDP Apply to the surface with disposable 
brush and left for 30 s and air dry 

Trade name and 
Manufacturers 

Composition Application method 
 

CojetTM Sand ( 3M ESPE, 
Minnesota, USA)  

aluminum trioxide coated particles 
with silica, particles size 30 µm 

Blasting pressure 2.5 bar (35 psi) . Blasting 
time is approximately 15 s 

ESPE™  Sil ( 3M ESPE, 
Minnesota, USA) 

silane, ethanol Apply and dry for 30 s 
 

Filtek™  Z350 XT ( 3M ESPE, 
Minnesota, USA) 

bis-GMA, UDMA, TEGDMA, and bis-EMA Light cure for 40 s 

MDP = methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate, bis-GMA = bisphenol A glycidyl methacrylate, UDMA = urethane 
dimethacrylate, TEGDMA = triethylene glycol-dimethacrylate, bis-EMA = ethoxylated bisphenol A dimetacrylate 
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ภาพที่ 1  แสดงการแบ่งกลุม่ทดลองตามวิธีการเตรียมพื้นผิวโลหะผสม 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยก าลังยึดเฉือนไม่แตกต่างกันตามชนิดเรซินซีเมนต์ แต่แตกต่างกันตาม

การเตรียมพื้นผิว โดยกลุ่มทดลองที่มีค่าเฉลี่ยก าลังยึดเฉือนสูงสุด คือ กลุ่มทดลองที่ท าการเตรียมพื้นผิวช้ินงานโลหะผสมนิ
เกิลโครเมียมด้วยซิลิการะบบโคเจ็ทก่อนยึดเรซินซีเมนต์ชนิดเนกซัสธรี (25.77±2.46 เมกะปาสคาล) ค่าเฉลี่ยก าลังยึดเฉือน
ต่ าสุด คือ กลุ่มทดลองที่ไม่ท าการปรับสภาพพ้ืนผิวก่อนยึดด้วยเรซินซีเมนต์รีไลย์เอ็กซ์อัลติเมท (4.77±1.09 เมกะปาสคาล) 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่มทดลองอื่น (p<0.05) ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviations) แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความแขง็แรงยึดเฉือนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Surface Treatment Mean shear bond strength (MPa) ± SD 

NX3 NexusTM Rely XTM Ultimate 
NS 5.13 ± 0.65 a 4.77   ± 1.09 a 
SB 13.65 ± 0.87 b 12.69 ± 1.38 b 

MDP 14.81 ± 1.55 b 13.31 ± 1.49 b 
SB + MDP 22.6 ± 0.78 c 20.22 ± 0.77 c 

CojTM 25.77 ± 2.46 d 25.46 ± 2.32 d 
 

เมื่อน าช้ินทดสอบที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนมาส่องดูลักษณะพื้นผิวของการแตกหักด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบลักษณะความล้มเหลวการยึดติด 3 รูปแบบ ได้แก่ ความล้มเหลวระหว่างพื้นผิว
โลหะกับช้ันเรซินซีเมนต์ ความล้มเหลวในช้ันเรซินซีเมนต์ และความล้มเหลวแบบผสม (ภาพท่ี 2) ร้อยละความล้มเหลวการ
ยึดติดที่พบ แสดงในตารางที่ 3 
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ภาพที่ 2 แสดงความล้มเหลวการยึดติดของช้ินทดสอบที่พบ ได้แก ่
 

ก) ความล้มเหลวระหว่างพื้นผิวโลหะกับช้ันเรซินซีเมนต์ พบช้ันเรซินซเีมนต์ติดอยู่เล็กน้อย (ลูกศรชี)้       
ข) ข) ความล้มเหลวท่ีเกิดในช้ันเรซินซีเมนต์ พบช้ันเรซินซีเมนต์ตดิอยูบ่นผิวโลหะ  

ค) ค) ความล้มเหลวแบบผสม พบช้ันเรซินซีเมนตต์ิดอยู่บนผิวโลหะบางส่วน (NiCr= โลหะ, RC= เรซินซีเมนต์) 
 

ตารางที่ 3 การจ าแนกร้อยละความล้มเหลวการยึดติดของช้ินทดสอบแต่ละกลุ่มการศึกษา 

Group 
Adhesive 

Failure (%) 
Cohesive 

Failure (%) 
Mixed Failure 

1 (%) 

NS 
NX3 100 0 0 
RXU 100 0 0 

SB 
NX3 80 0 20 
RXU 90 0 10 

MDP NX3 80 0 20 
RXU 90 0 10 

SB+MDP 
NX3 70 20 10 
RXU 60 20 20 

CojTM 
NX3 90 0 10 
RXU 90 0 10 

 
อภิปรายผลการวิจัย ประสิทธิภาพของการยึดติดระหว่างโลหะผสมกับเรซินซีเมนต์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในงานบูรณะครอบฟันและสะพานฟันโดยเฉพาะสะพานฟันยึดด้วยเรซิน  การเตรียมพื้นผิวเพื่อเพิ่มการยึดติด
ทางกล ทางเคมี หรือทางกลร่วมกับเคมี พบว่าช่วยเพิ่มพลังงานพื้นผิว และความเปียกพ้ืนผิว ท าให้เรซินซีเมนต์ไหลแผ่บน
พื้นที่ยึดติดของช้ินงานได้ดี ส่งผลให้เกิดเสถียรภาพบริเวณรอยต่อของช้ินงานและเรซินซีเมนต์ในระยะยาว เนื่องจาก
ความเครียดที่เกิดจากแรงเฉือน (shear stress) เป็นสาเหตุหลักท าให้เกิดความล้มเหลวการยึดติดของช้ินงานบูรณะในช่อง
ปาก ดังนั้นการทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนจึงเป็นวิธีการวัดความแข็งแรงยึดติดที่นิยมใช้ในการจ าลองสภาวะในช่องปาก 

การเตรียมพื้นผิวช้ินงานโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมด้วยการใช้อนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์มีหลายปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการยึดติด เช่น ขนาดอนุภาค และระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความขรุขระของพื้นผิวโลหะ เพิ่ม

ก ข ค 

 

NiCr 
RC 

NiCr 

NiCr  
RC RC 
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พื้นที่ยึดติดระหว่างโลหะและซีเมนต์ (McConnell, 1993, Watanabe I. et al., 1999 and Caeg et al., 1990) เมื่อส่อง
ดูลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดพบรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมาก แสดงถึงพื้นที่การยึดติดที่
เพิ่มขึ้น จากหลายการศึกษาพบว่าการเป่าทรายบริเวณผิวของโลหะผสมพื้นฐานด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 50 
ไมโครเมตร ท าให้ค่าการยึดติดของโลหะผสมพื้นฐานกับเรซินซีเมนต์สูงขึ้น (Güler et al., 2005 and Silva et al., 2014) 
สอดคล้องกับการศึกษานี้ท่ีพบว่า   เรซินซีเมนต์ทั้ง 2 ชนิด คือ เนกซัสธรีและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึด
เฉือนสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ไม่ได้ท าการปรับสภาพก่อนยึดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

การเตรียมพื้นผิวช้ินงานโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมด้วยซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบของ เอ็มดีพี 
ซึ่งเป็นโมโนเมอร์ที่มีกลุ่มอนุพันธ์ของกรดฟอสฟอริกซึ่งสามารถเกิดพันธะเคมีกับออกไซด์บนผิวของโลหะผสมพื้นฐาน 
(Sirimongkolwattana, 2005) และมีค่าไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ เตรียมผิวช้ินงานด้วยอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์       
(Abreu  et al., 2007) จากหลายการศึกษาพบว่าเมทัลไพรเมอร์ที่มีเท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบให้ค่าการยึดติดกับโลหะ
ผสมพื้นฐานได้ดีกว่าเมทัลไพรเมอร์ชนิดอื่นที่มีโฟร์เมตา (4-META: 4-methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride) 
โ ฟ ร์ เ อ ท ต า  ( 4 - AETA:  4 - acryloyloxyethyl trimellitate anhydride)  แ ล ะ แ ม ก เ ท็ น  ( MAC- 1 0 :  1 0 -
methacryloyloxydecamethylene malonic acid) เป็นส่วนประกอบ (Silva et al., 2014, Yoshida et al. , 1999, 
Yoshida et al., 1993, Suzuki et al., 2002, Raeisosadat et al., 2014 and Matsumura et al., 1996) ผลการศึกษา
นี้พบว่าเรซินซีเมนต์ทั้ง 2 ชนิด ที่ยึดกับโลหะที่เตรียมพื้นผิวด้วยซีสีด เอ็น โอเพคไพร-เมอร์ มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือน
สูงกว่ากลุ่มทดลองที่ไม่ได้ท าการปรับสภาพผิวก่อนยึด  

การเตรียมพื้นผิวช้ินงานโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียมด้วยการใช้อนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ร่วมกับการเตรียมพื้น 
ผิวด้วยซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์ เป็นการเพิ่มท้ังการการยึดติดแบบทางกลร่วมกับทางเคมี จึงให้ค่าความแข็งแรงยึดติดที่ดี 
และมีการยึดติดที่ดีกว่าการเตรียมผิวด้วยอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์เพียงอย่างเดียว (Al-Helou et al., 2016) จาก
การศึกษานี้พบว่ากลุ่มทดลองที่เตรียมพื้นผิวโลหะด้วยอนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ร่วมกับซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์มี
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองที่เตรียมพื้นผิวโลหะด้วยอนุภาค
อะลูมิเนียมออกไซด์ หรือการเตรียมพื้นผิวด้วยซีสีด เอ็น โอเพคไพรเมอร์เพียงอย่างเดียว  

การเตรียมพื้นผิวด้วยการเคลือบซิลิการะบบโคเจ็ท เป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มทั้งการการยึดติดแบบทางกลร่วมกับ
ทางเคมี สามารถใช้ในการเตรียมพื้นผิวช้ินงานได้หลากหลาย เช่น โลหะ เรซินคอมโพสิต และเซรามิกส์ เมื่อพ่นอนุภาค
อะลูมิเนียมไตรออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยซิลิกาไปยังพ้ืนผิวช้ินงาน เกิดการฝังตัวของซิลิกาบนพื้นผิวที่มีความขรุขระ
ขนาดเล็ก การเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีนี้นอกจากจะท าให้เกิดความขรุขระบริเวณพื้นผิวแล้วซิลิกาส่วนที่ติดอยู่บนพื้นผิวยัง
สามารถท าปฏิกิริยากับหมู่ไซลานอลของสารคู่ควบไซเลนเกิดเป็นพันธะไซลอกเซนซึ่งท าให้เกิดการยึดยิดทางเคมีได้ โดยมี
หลายการศึกษาพบว่าการเตรียมพื้นผิวโลหะด้วยการเคลือบผิวซิลิกาด้วยระบบโคเจ็ทร่วมกับการทาสารควบคู่ไซเลนให้ค่า
การยึดติดกับเรซินที่ดีกว่าการเตรียมผิวด้วยวิธีอื่น (Elsharkawy et al., 2015, Gomes dos Santos et al., 2016 and 
Cobb et al., 2000) โดยพบว่าความขรุขระที่เกิดจากการใช้ระบบโคเจ็ทมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเป่าทรายจึงท าให้มี
การยึดติดของช้ินงานท่ีดีกว่า (Cobb et al., 2000)  จากการศึกษานี้พบว่ากลุ่มทดลองที่ยึดด้วยเรซินซีเมนต์ทั้ง 2 ชนิดบน
ผิวโลหะที่ปรับสภาพระบบโคเจ็ทร่วมกับการทาสารคู่ควบไซเลนมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่ม
ทดลองอื่น ๆ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ลักษณะความล้มเหลวการยึดติดของช้ินทดสอบในการศึกษาน้ี ส่วนใหญ่เป็นความล้มเหลวของการยึดติดระหว่าง
พื้นผิวโลหะกับเรซินซีเมนต์ และความล้มเหลวแบบผสม 1 โดยความล้มเหลวในช้ันเรซินซีเมนต์พบได้น้อยและไม่พบความ
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ล้มเหลวในเนื้อโลหะ แสดงถึงบริเวณรอยต่อระหว่างโลหะและเรซินซีเมนต์เป็นจุดอ่อนของการยึดติด และค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนท่ีได้เป็นค่าท่ีเกิดตรงบริเวณรอยต่อท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ ดร.ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ ท่ีให้ค าปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

เอกสารอ้างอิง  
1. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. (2015). Contemporary Fixed Prosthodontics-E-Book. 5th ed.  

China: Elsevier Health Sciences.  
2. Thompson VP, Livaditis GJ. (1982). "Etched casting acid etch composite bonded posterior  

bridges". Pediatric Dentistry. 4(1), 38-43. 
3. Miettinen M, Millar BJ. (2013). "A review of the success and failure characteristics of resin- 

bonded bridges". British Dental Journal. 215(2), 1-10. 
4. Burke FT. (2005). "Trends in indirect dentistry: 3. Luting materials". Dental update. 32(5), 251- 

260. 
5. Wataha JC. (2002). "Alloys for prosthodontic restorations". The Journal of Prosthetic  

Dentistry.87(4), 351-363. 
6. Kelly JR, Rose TC. (1983). "Nonprecious alloys for use in fixed prosthodontics: A literature  

review". The Journal of Prosthetic Dentistry. 49(3), 363-370. 
7. Anderson JN, McCabe JF. (1985). Anderson's applied dental materials. 6th ed. USA: Wiley- 

Blackwell. 
8. Abo-Hamar SE, Hiller KA, Jung H, Federlin M, Friedl KH, Schmalz G. (2005). "Bond strength of a  

new universal self-adhesive resin luting cement to dentin and enamel". The Journal  
Clinical Oral Investigations. 9(3), 161-167. 

9. Yang B, Ludwig K, Adelung R, Kern M. (2006). "Micro-tensile bond strength of three luting resins  
to human regional dentin". Dental Materials. 22(1), 45-56. 

10. Raposo CC, Santana IL. (2012). "Shear bond strength of self-etch and total-etch adhesives to  
bovine enamel and dentin". Revista Odonto Ciência. 27(2), 143-146. 

11. Patil D, Singbal KP, Kamat S. (2011). "Comparative evaluation of the enamel bond strength of  
‘etch-and-rinse’and ‘all-in-one’bonding agents on cut and uncut enamel surfaces".  
Journal of Conservative Dentistry. 14(2), 147-150. 

12. McConnell R. (1993). "Metal-resin bonding". Journal of the California Dental Association. 21(6),  
38-42. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1162 

 
 

13. Watanabe I, Kurtz KS, Kabcenell JL, Okabe T. (1999). "Effect of sandblasting and silicoating on  
bond strength of polymer-glass composite to cast titanium". The Journal of Prosthetic  
Dentistry. 82(4), 462-467. 

14. Caeg C, Leinfelder KF, Lacefield WR, Bell W. (1990). "Effectiveness of a method used in  
bonding resins to metal". The Journal of Prosthetic Dentistry. 64(1), 37-41. 

15. Güler AU, Bek B KH, Güler E. (2005)." Shear bond strength between base metal alloy and  
restorative materials cemented with adhesive resin: Effect of base metal surface  
treatment and restorative material". Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 29(2), 8-15. 

16. Silva CB, Salim DM, Kammer GM, Carvalho W, Gouvea CVD. (2014). "Influence of surface  
treatment on bond strength of resin cements to a nickel alloy". RGO-Rev Gaúch Odontol.  
62(4), 377-382. 

17. Sirimongkolwattana S. (2005). "Metal adhesive primer". Chiang Mai Dental Journal. 26(1-2), 73- 
82. 

18. Abreu A, Loza MA, Elias A, Mukhopadhyay S, Rueggeberg FA. (2007). "Effect of metal type and  
surface treatment on in vitro tensile strength of copings cemented to minimally retentive  
preparations". The Journal of Prosthetic Dentistry. 98(3), 199-207. 

19. Yoshida K, Kamada K, Atsuta M. (1999). "Adhesive primers for bonding cobalt–chromium alloy  
to resin". Journal of Oral Rehabilitation. 26(6), 475-478. 

20. Yoshida K, Taira Y, Matsumura H , Atsuta M. (1993). "Effect of adhesive metal primers on  
bonding a prosthetic composite resin to metals". The Journal of Prosthetic Dentistry. 69(4), 
357-362. 

21. Suzuki M, Yamamoto M, Fujishima A, et al. (2002). "Raman and IR studies on adsorption  
behavior of adhesive monomers in a metal primer for Au, Ag, Cu, and Cr surfaces".  
Journal of Biomedical Research. 62(1), 37-45. 

22. Raeisosadat F, Ghavam M, Tabatabaei MH, Arami S, Sedaghati M. (2014). "Bond strength of  
resin cements to noble and base metal alloys with different surface treatments". Journal of 
Dentistry. 11(5), 596-603. 

23. Matsumura H, Tanaka T, Taira Y, Atsuta M. (1996). "Bonding of a cobalt-chromium alloy with  
acidic primers and tri-n-butylborane-initiated luting agents". The Journal of Prosthetic  
Dentistry. 76(2), 194-199. 

24. Al-Helou H, Swed E. (2016). "Effect of metal type and surface treatment on shear bond  
strength of resin cement (in vitro study)". Journal of Indian Prosthodontic Society. 16(1), 49-52. 

25. Elsharkawy SM, Shakal MA, Elshahawy WM. (2015). "Effect of various surface treatments of  
implant abutment and metal cope fitting surface on their bond strength to provisional 
resin cement". Tanta Dental Journal. 12(4), 235-240. 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1163 

 
 

26. Gomes dos Santos J, Fonseca RG, Adabo GL, Alberto dos Santos C. (2006). "Shear bond  
strength of metal-ceramic repair systems". The Journal of Prosthetic Dentistry. 96(3), 165-173. 

27. Cobb D, Vargas M, Fridrich T, Bouschlicher M. (2000). "Metal surface treatment:  
characterization and effect on composite-to-metal bond strength". Operative dentistry. 25(5), 
427-33. 

 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1164 

 
 

ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ยับย้ังการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ ามันว่านน้ า 

Flavonoids and melanogenesis inhibiting activity of sweet flag oil. 

สุวรรณา ผลใหม่ 1*, ฐิติกร พรหมบรรจง1 และศิริวรรณ ปานเมือง1 

Suwanna Pholmai 1*, Thitikorn Prombanchong 1 and  Siriwan Panmuang1 

บทคัดย่อ  
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลา
นินของน้ ามันว่านน้ า ท าการวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Aluminium chloride method และทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินด้วยวิธี Dopachrome โดยใช้ L-DOPA เป็นสารตั้งต้น จากการศึกษาพบว่าน้ ามันว่าน

น้ ามีปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 9.350.60 มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน

แสดงด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.060.15 (ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร) เปรียบเทียบกับกรดโคจิกซึ่งใช้เป็นสารควบคุมเชิงบวก 

แสดงค่า IC50 เท่ากับ 0.030.21 (ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร) ดังนั้นข้อมูลจากผลการวิจัยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าน้ ามันว่านน้ า
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับผิวกระจ่างใส 
 
ค าส าคัญ: ฟลาโวนอยด์ ว่านน้ า เม็ดสีเมลานิน 
 
Abstract  

The purpose of this study was determined flavonoids content and melanogenesis inhibiting 
activity of sweet flag oil (Acorus calamus L. ) .  Flavonoids content were determined by the aluminium 
chloride method and melanogenesis inhibiting activity of sweet flag oil was assayed by the dopachrome 
method using L- DOPA as a substrate.  The result show that essential oil from sweet flag had total 

flavonoids content is 9.350.60 mgQE/ml. The melanogenesis inhibiting activity of essential oil showing 

IC50 value of 0. 060. 15 (l/ ml)  compared to kojic acid, the positive control showing IC50 value of 

0. 030. 21 (l/ ml) .  The results provided evidence that the findings suggest possible applications for 
sweet flag oil in skin lightening cosmetic products. 
 
Keywords: flavonoid, melanin, sweet flag  
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บทน า  
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยาและเครื่องส าอาง เนื่องจากสารจากธรรมชาติส่วน

ใหญ่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับสารสังเคราะห์ซึ่งมีราคาสูง เช่น ความสามารถในการบ ารุงและ

ปกป้องผิวพรรณ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการลดความเข้มของสีผิว ซึ่งเป็นที่นิยมใน

เครื่องส าอางทั้งในประเทศและต่างประเทศ พืชหลายชนิดประกอบด้วยสารประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน

เอนไซม์ไทโรซิเนส เช่น สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และแคโรทีนอยด์ ดังนั้นการใช้สารประกอบจากพืชทดแทน

สารสังเคราะห์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค 

 น้ ามันหอมระเหยถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเพื่อใช้ในการดูแลผิวพรรณและน้ าหอมสมุนไพรหลายชนิดที่ให้
น้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อผิวพรรณ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Lertsatitthanakorn et al., 2006) ฤทธิ์
ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ลดความเข้มของผิว (Matsuura et al., 2006) ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเทส 
(elastase enzyme) ซึ่งส่งผลลดความหย่อนยานของผิวหนัง (Masashiro et al., 2002) หรือฤทธิ์ต้านจุลชีพต่าง ๆ 
(Viyoch al., 2006) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยในด้านต่าง ๆ เช่น น้ ามันหอมระเหยจาก
กระเพรา โหระพา ตะไคร้หอม ตะไคร้แกง มะกรูด ขิง และไพล มีฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระ ยับยั้ งแบคที เรีย 
Propionibacterium acnes เป็นเชื้อท าให้เกิดสิว และศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Aiemsaard et al., 2010) มีการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากมะนาว สน และผลไม้จ าพวกส้มมีฤทธ์ิต้านเอนไซม์อีลาสเทสไม่เท่ากัน 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ไม่เท่ากัน (Masashiro et al., 2002) น้ ามันหอมระเหยจากขิงแก่สดจาก
การต้มกลั่นมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) มีค่า % scavenging effect 
เท่ากับ 97.16% รองลงมาคือ น้ ามันหอมระเหยจากขิงแก่แห้งจากการต้มกลั่น 88.79% (วทันยาและณัฏฐา, 2557) น้ ามัน

หอมระเหยจากเกสรบัวหลวงราชินีที่สกัดด้วยตัวท าละลายมีค่า IC50 เท่ากับ 31.000.94 g/ml มีประสิทธิภาพน้อยกว่า

วิตามินซีที่มีค่า IC50 เท่ากับ 0.750.22 g/ml (บุษราคัมและคณะ, 2560) น้ ามันหอมระเหยยังถูกใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์เป็นจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพให้แก่สัตว์ ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของอาหาร
สัตว์ ลดต้นทุนในการใช้สารเสริมสุขภาพสัตว์ และทดแทนการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ (Brenes & 
Roura, 2010)  
 เมลานิน (melanins) เป็นเม็ดสีที่สร้างจากเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes cell) เป็นเซลล์ที่อยู่ที่ผิวหนังช้ันนอก 

(epidermis layer) ในรูขุมขน (hair follicle) และในผิวหนังช้ันใน (dermis layer) โดยแทรกอยู่ระหว่างช้ันเบซอลเซลล์ 

(basal cells) กระบวนการสร้างเมลานินเกิดขึ้นโดยเอไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase, EC 1.14.18.1) เป็นเอนไซม์ที่พบใน

ธรรมชาติ ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์เมลานิน โดยมีสารตั้งต้น 2 ชนิด คือ L-tyrosine และ 3,4-dihydroxy-L-

phenylalanine (L-DOPA) (Kim & Uyama, 2005;  Lin et al., 2008) เอนไซม์ไทโรซิเนสเปลี่ยนไทโรซีนไปเป็นสาร L-

DOPA และเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็น dopaquinone ตามล าดับ ซึ่งสาร dopaquinone จะท าปฏิกิริยากับกลูตาไทโอนหรือ

ซิสเทอีน เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น cysteinyl DOPA เกิดเป็นเม็ดสีเหลืองหรือฟีโอเมลานิน ในสภาวะที่ขาดซิสเตอีนสาร 

dopaquinone จะเปลี่ยนไปเป็น DOPA chrome และถูกเปลี่ยนต่อไปเป็น 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid 

(DHICA) เกิดเป็นยูเมลานิน นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ chrome tautomerase (DCT) ท าหน้าท่ีเปลี่ยนสาร DOPA chrome 
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แล้วเปลี่ยนเป็น DHICA ต่อจากนั้นเอนไซม์ tyrosinase related protein 1 (TYRP1)เร่งปฏิกิริยาเปลี่ยน DHICA ไปเป็น 

indole-5,6-quinone carboxylic acid (IDQCA) เกิดเป็นยูเมลานิน  (Ando et al., 2007) เอนไซม์ไทโรซิเนสเป็น

เอนไซม์ที่ส าคัญในการเกิดสีผิวในมนุษย์ และการเกิดความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ฝ้า กระ จุดด่างด า รวมถึงมะเร็งผิวหนัง 

(Kim & Uyama, 2005) การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสจะท าให้ผิวขาวข้ึน และลดความผิดปกติของผิวหนังได้ 

(Solano et al., 2006) 

ว่านน้ า  (Acorus calamus L.) อยู่ในวงศ์ Acoraceae ช่ือสามัญ Calamus, Calamus Flargoot, Flag Root, 
Mytle Grass, Myrtyl sedge, Sweet Flag, Sweet Sedge ช่ือท้องถิ่น ได้แก่ ว่านน้ าเล็ก ตะไคร้น้ า คาเจียงจี้ ทิสืปุตอ ผม
ผา สัมช่ืน ฮางคาวน้ า ฮางคาวบ้าน ว่านน้ ามีข้อมูลทางคลีนิค คือ รักษาอาการกระจกตาอักเสบ รักษาอาการล าไส้อักเสบ 
ข้อมูลทางเภสัชวิทยา คือ มีฤทธิ์ในการรักษาอาการชัก มีฤทธิ์ระงับอาการไอและขับเสมหะ จากคุณสมบัติของน้ ามันหอม
ระเหยที่มีสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ในด้านเวชส าอาง คือน าน้ ามันหอมระเหยดังกล่าว
ไปพัฒนาในการตั้งต ารับเพื่อใช้ในการบ ารุงผิว เนื่องจากคุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหยที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ท า
ให้ลบเลือนริ้วรอย ต้านการอักเสบ หรือลดการเกิดเม็ดสีเมลานิน ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็นต ารับที่ใช้ในเวชส าอางต่อไป 
ดังนั้น การส่งเสริมการผลิตน้ ามันหอมระเหยอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศ 
การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารจึงนับเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีจะช่วยเพิ่มแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ 
ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ ามันหอมระเหยจากธรรมชาติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินข
องน้ ามันว่านน้ า ส าหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัชวิทยาของน้ ามันหอมระเหยจากว่าน
น้ าเพื่อพัฒนาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเตรียมน้ ามันหอมระเหยว่านน้ า 

 น าเหง้าของว่านน้ ามาล้างท าความสะอาด หั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วน าว่านน้ า 1 กิโลกรัม มาอบท่ีอุณหภูมิ 50C เป็น

เวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นน าเหง้าท่ีอบแห้งแล้ว  100 กรัม ไปกลั่นน้ ามันหอมระเหยต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

 2. วิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ของน้ ามันว่านน้ า 

 การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธี Aluminium chloride method ดัดแปลงตามวิธีการของ Meda  

et al., 2005 น าน้ ามันว่านน้ า 1 ml เจือจางด้วยเอทานอล 10 ml จากนั้นกรองสารสกัดด้วย membrane filter ขนาด 

0.45 m 2 ครั้ง จากนั้นดูดสารสกัด 0.5 มิลลิลิตร เติม 5% NaNO2 ปริมาตร 150 ไมโครลิตร บ่ม 5 นาที แล้วเติม 10% 

สารละลายอะลูมิเนียมคลอไรด์ (AlCl3) ปริมาตร 150 ไมโครลิตร เขย่า 30 วินาที ตั้งท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 นาที 

น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโมเมตร ค านวณปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในหน่วยมิลลิกรัมสมมูล

ของ Quercetin ต่อปริมาณน้ ามันว่านน้ า 1 มิลลิลิตร (มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร น้ ามันว่านน้ า)  เทียบกับสารละลาย

มาตรฐาน Quercetin เข้มข้น 0.1-0.5  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

 3. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (เอนไซม์ไทโรซเินส) ของน้ ามันว่านน้ า 
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 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ด้วยวิธี dopachrome method ดัดแปลงตามวิธีของ Manosoi และ

คณะ (2012) เจือจางน้ ามันว่านน้ าด้วยไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (dimethyl sulfoxide, DMSO) ปิเปตน้ ามันที่เจือจางแล้ว 

ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ผสมกับ tyrosinase mushroom ความเข้มข้น 52 ยูนิต/มิลลิลิตร ปริมาตร 40 ไมโครลิตร 

หลังจากนั้นเติม 2.5 mM  L-dopa บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  60 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 450 

นาโนเมตร โดยใช้ 1% กรดโคจิก เป็นสารควบคุมที่ให้ผลเชิงบวก ท าการทดลอง 3 ครั้ง ค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง

เอนไซม์ไทโรซิเนสจากสมการ  

   Tyrosinase inhibition activity (%) = [(A-B)/A] x 100  

 เมื่อ A คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ไม่เติมสารสกัด และ B คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่เติม

สารสกัด 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 1. ปริมาณฟลาโวนอยด์ของน้ ามันว่านน้ า 

  น าว่านน้ ามากลั่นน้ ามัน จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ของน้ ามันว่านน้ า พบว่าน้ ามันว่านน้ ามีปริมาณ 

ฟลาโวนอยด์เท่ากับ 9.350.60  มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร ซึ่งพบมีปริมาณมากกว่าดอกถ่ัวแระและดอกส้มป่อยท่ีให้

ค่าปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 0.220.3 มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร และ 0.980.3 มิลลิกรัมเคอร์ตินต่อมิลลิลิตร 

ตามล าดับ ปริมาณฟลาโวนอยด์จากน้ ามันว่านน้ า พบมีค่าน้อยกว่าดอกของเทียนบ้าน (44.740.82 มิลลิกรัมเคอร์ตินต่อ

กรัม) (อินทิราและพัชรพรรณ, 2561)  

 ตารางที่ 1 ปริมาณฟลาโวนอยด์ของน้ ามันว่านน้ า 

ตัวอย่างน้ ามันหอมระเหย ปริมาณฟลาโวนอยด์ (มิลลิกรมัเคอร์ซิติน

ต่อมิลลิลติร) 

น้ ามันว่านน้ า 9.350.60 

 2. ฤทธ์ิยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (เอนไซม์ไทโรซิเนส) ของน้ ามันว่านน้ า 

จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (เอนไซม์ไทโรซิเนส) ของน้ ามันว่านน้ าด้วยวิธี 

dopachrome method พบว่าน้ ามันว่านน้ ามีค่า IC50 เท่ากับ 0.060.15 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร (v/v) ซึ่งพบว่ามี

ประสิทธิภาพต่ ากว่ากรดโคจิกซึ่งเป็นสารมาตรฐานที่ให้ค่า IC50 เท่ากับ 0.030.21 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร (v/v) แต่มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดจากดอกถั่วแระและดอกส้มป่อยที่ให้ค่า IC50 เท่ากับ 2.210.16 และ 1.910.0.09 
มิลลิกรัม/มิลลิตร ตามล าดับ (สุธิราและประสบอร, 2559) สอดคล้องกับการทดลองของ Kubo และคณะ, 2000 พบสาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากดอก Heterotheca inuloides เช่น quecetin มีค่า IC50 เท่ากับ 0.07 mM, luteolin มีค่า 
IC50 เท่ากับ 0.19 mM, kaempferol มีค่า IC50 เท่ากับ 0.23 mM มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ดีเมื่อ
เทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก ( IC50 เท่ากับ 0.014 mM) quecetin มีความสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดี
เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
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ตารางที่ 2 ฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เมด็สีเมลานินของน้ ามันว่านน้ า 

ตัวอย่าง IC50  SD ไมโครลิตรต่อมิลลลิิตร 
น้ ามันว่านน้ า 0.060.15 

                 Kojic acid 0.030.21 
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ชาย-หญิง-เพศทางเลือก : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช1 

Male-Female-Third gender (transgender) : Health-related quality of life  

of Myanmar migrant workers in Nakhon Si Thammarat Province. 

เดโช แขน้ าแก้ว2* เชษฐา มุหะหมดั3 พงศ์ประสิทธ์ิ อ่อนจันทร์4 ลดาวัลย์ จันทวงค์5 

Daycho Khaenamkhaew2* Chettha Muhamad3 Pongpasit Onchan4Ladawan Jantawong5 

บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนก

ตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานพม่า 
จ านวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.42, S.D. = 0.64) เพศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพศหญิงอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.53) 
รองลงมา คือ เพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37, S.D. = 0.67) และเพศที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เพศทางเลือก  
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.43) 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ; แรงงานพม่า; ชาย-หญิง-เพศทางเลือก 

Abstract  
This article aims to conduct quantitative study on health- related quality of life of Myanmar 

migrant workers, categorized as male, female, and third gender ( transgender)  in Nakhon Si Thammarat 
province. Questionnaires were used to collect data from 350 Myanmar migrant workers. The data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The findings revealed that for 
Myanmar migrant workers in Nakhon Si Thammarat province, the overall health-related quality of life is 
at medium level ( X = 3.42, S.D. = 0.64); the female group has the highest level of health-related quality 
of life at high level ( X  =  3. 53, S. D.  =  0. 53) ; followed by the male group at medium level  
( X = 3.37 , S.D. = 0.67) ; then the level of health- related quality of life for the third gender group is at 
medium level, the lowest among the three group ( X = 2.80, S.D. = 0.43). 
Keywords: Health-related quality of life, Myanmar migrant workers, Male-Female-Third gender (transgender) 

1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ศึกษาและสังเคราะห์เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงงานพม่า: คุณภาพชีวิตและการสร้างความหมายใหม่ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562  
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บทน า 
การเข้าสู่ AEC ที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน “แรงงาน

ต่างด้าว” หรือแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ แรงงานพม่า แรงงานกัมพูชา และแรงงานลาว มีจ านวนทั้งสิ้นกว่า 3,805,827 คน 
แยกเป็นแรงงานประเภทฝีมือ 165 ,909 คน ชนกลุ่มน้อย 58,663 คน และแรงงานประเภททั่วไป 3 ,581,255 คน  
เป็นแรงงานที่เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ แรงงานพม่า ที่เคลื่อนย้าย
จากประเทศพม่ามายังประเทศไทยจ านวนมาก ซึ่งเป็นการย้ายเข้ามาในลักษณะ “แรงงานรับจ้าง” ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่
ในประเทศและท างานตามค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และจัดการกับปัญหาแรงงานให้ได้ผล
อย่างยั่งยืน (Petruk, S. and Sompunmak, C., 2016; Ministry of Labour, 2018) 

การเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
10,959 คน (Provincial Employment Office of Nakhon Si Thammarat, 2018) เพราะแรงงานพม่ามีความอดทน 
ขยัน และสามารถทดแทนแรงงานไทยได้ ประกอบกับมีค่าแรงที่ต่ ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานไทย ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานพม่าเข้ามาท างานและเข้าสู่ระบบการท างานแบบถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพิ่มมากขึ้น ท าให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็พบแรงงานพม่าอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Samkoset, W., 
2019) และจากการส ารวจความต้องการแรงงานพม่าของสถานประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับเพื่อหาแนวทางการสร้างนโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Petruk, S. and 
Sompunmak, C., 2016); Khanamkhaew, D., 2019)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่สามารถเอื้อต่อการพัฒนา
งานของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เกี่ยวกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้ออกก าลังกาย  
หรือเล่นกีฬาตามที่ต้องการได้ ได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
และสามารถผ่อนคลายความเครียดของตนเองได้ (Khanamkhaew, D., 2019) ดังงานวิจัยของ Songthap, A. and 
Thongsamsee, W. (2017) ที่สรุปผลว่า แรงงานต่างด้าวมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับปานกลาง ซึ่งมีคุณภาพชีวิต 
ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้ผู้เขียนมีความสนใจว่า หากมองในมิติทางเพศภาวะ หรือชาย-หญิง-เพศทางเลือก จะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไร โดยมีงานวิจัยของ Jitrogjanaruk, K. and 
Sorakraikitikul, M. (2016) ที่สรุปว่า แรงงานพม่าเพศหญิงมักท างานงานที่เบากว่า มีความปลอดภัย และมีสุขภาพดี 
ในขณะที่งานวิจัยของ Songthap, A. and Thongsamsee, W. (2017) สรุปได้ว่า เพศชายเป็นเพศที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากนัก และงานวิจัยของ Maneedang, P., Rongmuang, D., Thongphet, P. and Sridowruang, 
C. (2016) ที่สรุปได้ว่า หากมีการเจ็บป่วยจะซื้อยามารับประทานเอง เพราะไม่มีพาหนะเดินทางไปสถานพยาบาล  
และกลัวที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก อีกท้ังนอกเหนือจากเพศชาย-หญิง ยังต้องการท าความเข้าใจการแสดงออกทาง
เพศ เพราะเพศทางเลือก ยังถูกจ ากัดการเข้าถึงด้านสุขภาพบางประการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่แตกต่าง  
ดังงานวิจัยของ Thongsuk, B. (2017) ที่สรุปว่า เพศที่สามปกปิดว่าตนเอง เพราะความหลายหลายทางเพศท าให้  
ไม่เท่าเทียม จึงจ าเป็นต้อง “ขจัดความหลากหลาย” สู่ความเท่าเทียมกันเพื่อการจัดการคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี 
ร่วมกันได้ 
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จากความส าคัญข้างต้น ผู้เขียนมีความสนใจศึกษาเรื่อง ชาย-หญิง-เพศทางเลือก : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ

แรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ค าถามว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก จะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้
ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้กับแรงงานพม่า หากสามารถ  
น าวิจัยนี้ไปใช้จริงเพื่อช่วยเหลือแรงงานพม่าในด้านสุขภาพให้ดีขึ้นได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม  

2561 – กรกฎาคม 2562 พื้นทีว่ิจัย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานพม่าที่เข้ามาท างาน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ท าให้ตัวอย่าง

ประชากรค านวณได้จากสูตรที่ไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 คือ ได้ตัวอย่างประชากรอย่างน้อย 323 คน จึงสามารถประมาณค่าร้อยละ  

โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้

ตัวอย่างประชากรทั้งหมด 350 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 323 ตัวอย่าง 

(Cochran, 1997) แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างประชากรแบบสุ่มโดยบังเอิญ จนครบตามจ านวนที่ต้องการ  

(Boonmak, S., 2017) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าจากหนังสือ เอกสารและผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาวิจัย 

2.2 การสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ก าหนดไว้ตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศของแรงงานพม่า  

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ (Boonmak, S., 2017) 

  5 คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด 

  4 คะแนน  หมายถึง  มาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
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  2 คะแนน  หมายถึง  น้อย 

  1 คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 

มี เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดังนี้ (Boonmak, S., 2017) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 

2.3 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ด าเนินการ 

น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์  

ดร.กัณตภณ หนูทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด,  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร และ ดร.สุพัตรา คงข า เพื่อพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม โดยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมาและได้ด าเนินการ

ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามเสนอตรวจสอบอีกครั้ง และทดลองเครื่องมือ  

(Try-out) จ านวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach 

Coefficient) โดยการวิจัยได้ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.775 

2.4 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเท่ากับ 0.775

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างจริงในการศึกษาวิจัยต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการขอ

อนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นน าหนังสือขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเสนอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้างของแรงงานพม่าเพื่อขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย และผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 350 คน และรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ

แรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ผู้วิจัยน าข้อมู ลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ วิจัยทาง

สังคมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของแรงงานพม่า ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ  
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โดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย และ (2) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของแรงงานพม่า ผลการศึกษาพบว่า แรงงานพม่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 227 

คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และน้อยที่สุด คือ เพศที่สาม  

(ข้ามเพศ) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานพม่า 

ที ่ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศชาย 227 64.86 
2. เพศหญิง 119 34.00 
3. เพศทางเลือก 4 1.14 

รวม 350 100.00 
 

2. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย  

เพศหญิง และเพศทางเลือก  

2.1 จ าแนกตามเพศชาย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า อยู่ในระดับปานกลาง 

( X  = 3.37, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้ออกก าลังกายหรือเล่น

กีฬาตามที่ต้องการได้ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.61, S.D. = 1.17) รองลงมา คือ ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  

อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.63, S.D. = 1.10) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถผ่อนคลายความเครียดของตนเองได้  

อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.21, S.D. = 0.98)  

2.2 จ าแนกตามเพศหญิง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า อยู่ในระดับมาก  

( X  = 3.53, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับสวัสดิการด้านการ

รักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = 1.06) รองลงมา คือ สามารถผ่อนคลายความเครียดของตนเองได้  

อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.73, S.D. = 1.01) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬาตามที่ต้องการได้ 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.31, S.D. = 1.01)  

2.3 จ าแนกตามเพศทางเลือก ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X  = 2.80, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถผ่อน

คลายความเครียดของตนเองได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.25, S.D. = 0.96) รองลงมา คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.00, S.D. = 0.00) และได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X  = 3.00, S.D. = 0.82) เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล อยู่

ในระดับน้อย ( X  = 2.25, S.D. = 0.50) 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1175 

 
 

2.4 โดยรวม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า อยู่ในระดับปานกลาง  

( X  = 3.42, S.D. = 0.64) จ าแนกตามเพศ ผลการศึกษาพบว่า เพศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จ าแนกตามเพศหญิง อยู่ในระดับ

มาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ จ าแนกตามเพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37, S.D. = 0.67)  

และเพศที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จ าแนกตามเพศทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.80, S.D. = 0.43) 
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ตารางที่ 2 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก 

ที ่ รายละเอียดคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพ 

จ าแนก 
ตามเพศชาย 

จ าแนก 
ตามเพศหญิง 

จ าแนก 
ตามเพศทางเลือก 

โดยรวมทุกเพศ 

X  S.D. แปลผล 
X  S.D. แปลผล 

X  S.D. แปลผล 
X  S.D. แปลผล 

1. ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ 

การดูแลสุขภาพ 

3.22 1.09 ปานกลาง 3.38 1.07 ปานกลาง 3.00 0.00 ปานกลาง 3.27 1.08 ปานกลาง 

2. ได้ออกก าลังกาย หรือเล่น

กีฬาตามที่ต้องการได้ 

3.63 1.10 มาก 3.31 1.01 ปานกลาง 2.50 0.58 น้อย 3.51 1.09 มาก 

3. ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ

รั ก ษ า พ ย า บ า ล เ มื่ อ ย า ม

เจ็บป่วย 

3.22 1.04 ปานกลาง 3.45 0.98 ปานกลาง 3.00 0.82 ปานกลาง 3.30 1.03 ปานกลาง 

4. ไ ด้ รั บ ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า นกา ร

รักษาพยาบาล 

3.61 1.17 มาก 3.77 1.06 มาก 2.25 0.50 น้อย 3.65 1.14 มาก 

5. ส า ม า ร ถ ผ่ อ น ค ล า ย

ความเครียดของตนเองได้ 

3.21 0.98 ปานกลาง 3.73 1.01 มาก 3.25 0.96 ปานกลาง 3.39 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.67 ปานกลาง 3.53 0.53 มาก 2.80 0.43 ปานกลาง 3.42 0.64 ปานกลาง 
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จากการศึกษาสรุปผลการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.42, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาตามเพศ 

ผลการศึกษาพบว่า เพศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพศหญิง อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ เพศ

ชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37, S.D. = 0.67) และเพศท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เพศทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง 

( X  = 2.80, S.D. = 0.43) และสามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ าแนกตามเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.42, S.D. = 0.64) 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Pramaha Adidej Sativaro, Hongthong, T. , Boonmaya, S. , Phramaha Weeratis 

Warindho and Sae-Eab, S. (2018) ที่สรุปได้ว่า เมื่อแรงงานพม่ามีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย พบว่า มีการแสวงหาบริการ

ด้านสุขภาพ ได้แก่ ดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ถ้าเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ นิยมซื้อยารับประทานเอง และดูแลโดยภูมิ

ปัญญาชาวบ้านตามค่านิยมและความเช่ือ และการดูแลโดยภาควิชาชีพ โดยปัจจุบันแรงงานพม่าส่วนใหญ่ใช้สิทธิ

ประกันสังคมในหลักการประกันสุขภาพตนเองได้ ทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน และให้ความส าคัญกับเรื่อง

สุขภาพมาก จะปฏิบัติตามค าสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และมีวินัยในการไปพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ  แต่ก็ยังพบปัญหา

เรื่อง “การบริการด้านสุขภาพไม่ทั่วถึง” ส่งผลต่อความเห็นต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในระดับ “ปานกลาง” เพราะรู้สึก

ถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานพม่าเอง และระหว่างชาวพม่ากับชาวไทย โดยอุปสรรคที่พบเจอเป็นประจ าคือ

เรื่องของการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ป่วยแรงงานพม่า ท าให้การรักษาล่าช้าเพราะสื่อสารกันไม่เข้าใจ 

เมื่อจ าแนกตามเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.53) สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Jitrogjanaruk, K. and Sorakraikitikul, M. (2016) ที่สรุปว่า แรงงานพม่าเพศหญิงมักท างานงานที่เบา

กว่า การท างานที่มีความปลอดภัย และมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี และส่วนใหญ่รับรูวาตนเองว่ามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ในขณะที่เมื่อจ าแนกตามเพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37, S.D. = 0.67) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Songthap, A. and Thongsamsee, W. (2017) สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ( X  = 2.93, SD = 0.70) ซึ่ง

เพศชายเป็นเพศที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากนัก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Maneedang, 

P., Rongmuang, D., Thongphet, P. and Sridowruang, C. (2016) ที่สรุปได้ว่า ด้านพฤติกรรมสุขภาพแรงงาน

ต่างชาติชาวพม่าที่หากมีการเจ็บป่วยแรงงานชาวพม่าจะซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากการเดินทางไปสถานพยาบาล

ล าบากไม่มีพาหนะ และกลัวท่ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และจ าแนกตามเพศทางเลือก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X  = 2.80, S.D. = 0.43) ซึ่งการท าความเข้าใจการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างกันเป็นเรื่องส าคัญ 

เพราะคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่า จ าแนกตามเพศทางเลือก มีคุณภาพชีวิตต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลางซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Thongsuk, B. (2017) ที่สรุปว่า เพศที่สามปกปิดว่าตนเองเป็นเพศที่สามท าให้เกิดผลกระทบ

โดยตรงต่อบริบทที่แวดล้อมตัวบุคคล การท าความเข้าใจความหลายหลายทางเพศจะ “ขจัดความหลากหลาย” สู่ความ

เท่าเทียมกันที่มีอยู่ในสังคมส่งผลให้ให้ “คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี” หากแม้จะมีปัญหาก็จะสามารถร่วมกันแก้ปัญหา

และจัดการร่วมกันได้ 
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สรุปผลการวิจัย 
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 

3.42, S.D. = 0.64) โดยเพศท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพศหญิงอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ เพศ
ชาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.37, S.D. = 0.67) และเพศที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เพศทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง (
X  = 2.80, S.D. = 0.43) จากผลการวิจัยท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพให้กับแรงงานพม่า และสามารถน าวิจัยนี้ไปใช้จริงเพื่อช่วยเหลือแรงงานพม่าในด้านสุขภาพให้ดีขึ้นได้ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
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ผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของล าดับฟีโบนักชีโดยใช้เมทริกซ์ 

SUMS OF GENERALIZED OF FIBONACCI NUMBER BY MATRIX METHODS 

ชวัลวิทย์ แสงเจริญ1 ,   นูรอาซีกิง หะยีเจะซอ1 ,   ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์2* 

Chawanwit Sangjaraen1, Nur-aseeking Hayeecheso1,  Saranya Hangsawat2* 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลรวมของล าดับฟีโบนักชีทั่วไป  

0



n n
f  ซึ่งนิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด ดังนี้

 2
1 22    n n nf af b a f ส าหรับจ านวนเต็มบวก 2n  ซึ่งมีเง่ือนไขค่าเริ่มต้น 0 10, 1 f f  เมื่อ a และ b เป็น

จ านวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์ และ 2b a โดยการสร้างเมทริกซ์จากความสัมพันธ์ดังกล่าว และใช้สมบัติของเมทริกซ์หาผลรวม

ขอ งล า ดั บส า ห รั บ นั ย ทั่ ว ไ ป ให ม่ ข อ ง จ า น วน ฟี โ บนั ก ชี  ซึ่ ง ผ ล ร วม ที่ ไ ด้  คื อ   2

1

2

1

( 1)

n n

n

f b a f
S

b a

   


 

 2

1 12 1n n nS aS b a S      และ  2

1 1n m n m n m nS f S b a f S S        เมื่อ 
nS  เป็นผลรวมของจ านวน 

nf  
จาก 1  ถึง n   

ค าส าคัญ: ล าดับฟีโบนักชี ผลรวมของจ านวนฟีโบนักชี วิธีทางเมทริกซ์ 

 
Abstract  
 In this paper, we study sums of the Fibonacci sequences  

0



n n
f  which is defined by the 

recurrence relations  2
1 22    n n nf af b a f  for positive integer 2n with initial conditions, 

0 10, 1 f f where a  and b  are positive real numbers and 2b a . We generate the matrix for sums 
of this relation. Moreover, we use matrix methods to find those sums. Which are  

 2

1

2

1

( 1)

n n

n

f b a f
S

b a

   


 
 ,  2

1 12 1n n nS aS b a S       and  2

1 1n m n m n m nS f S b a f S S       

whenever 
nS  bethe sum of 1f  to nf  

Keywords: Fibonacci sequence, sums of Fibonacci number, matrix methods 
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บทน า  
 ล าดับฟีโบนักชี  

0



n n
F นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด 

1 2  n n nF F F  โดยมีเง่ือนไขค่าเริ่มต้น
0 0F

และ 
1 1F ซึ่งผลรวมของจ านวนฟีโบนักชีล าดับ 1  ถึง n  คือ 

2 1

1





 
n

i n

i

F F F  (Kilic, E. 2007) มีงานวิจัยจ านวน

มากได้ศึกษาสมบัติของจ านวนฟีโบนักชีและเอกลักษณ์ที่ส าคัญของจ านวนฟีโบนักชี ในปี ค.ศ.2007 Kilic, E.  ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์เวียนเกิดของล าดับฟีโบนักชี และสร้างเมทริกซ์ส าหรับผลรวมของเงื่อนไขเชิงบวกและเชิงลบ ในปีเดียวกัน 
Falcon, S. and  Plaza, A. ได้ศึกษาสมบัติและเอกลักษณ์ของล าดับเค-ฟีโบนักชีและล าดับเพลล์โดยใช้สมบัติที่เกี่ยวข้อง
กับสามเหลี่ยมปาสคาล ต่อมาในปี ค.ศ.2009 Edson, M. และ Yayenie, O. ได้ศึกษาสมบัติของล าดับใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น 
โดยการเปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิด และศึกษาสูตรไบเนต ในปี ค.ศ.2011 Edson, M. และคณะ ได้ศึกษาสมบัติเวียน
เกิดของล าดับที่ได้จากความสัมพันธ์เวียนเกิดไม่เชิงเส้น จากนั้นใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดเพื่อก าหนดฟังก์ชันก่อก าเนิดและ
การสร้างสูตรไบเนต ต่อมาในปี ค.ศ.2013 Cerda, M.G. ได้ศึกษาล าดับฟีโบนักชีทั่วไปและล าดับลูคัส สร้างสูตรไบเนตมา
ใช้หาสมบัติและเอกลักษณ์ของล าดับฟีโบนักชีทั่วไปและล าดับลูคัส โดยใช้เมทริกซ์และต่อมาในปี ค.ศ.2014 Bilgici, G. 
ได้ศึกษาสมบัติของล าดับฟีโบนักชีและล าดับ ลูคัส  โดยการเปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิดและเง่ือนไขค่าเริ่มต้น จากนั้น
สร้างสูตรไบเนตส าหรับล าดับฟีโบนักชีและล าดับลูคัสเพื่อหาสมบัติและเอกลักษณ์ ต่อมาในปี ค.ศ.2016 Jun, SP. และ 
Choi, KH. ได้ศึกษาสมบัติของล าดับ   ฟีโบนักชีทั่วไป โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิดและสร้างเมทริกซ์ เพื่อใช้ในการ
หาสมบัติของล าดับฟีโบชักชีทั่วไป ต่อมาในปี ค.ศ.2018 สุกัญญา มรรคาเขต และคณะ ได้ศึกษาผลรวมของจ านวนฟีโบ
นักชีทั่วไป โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิดและเงื่อนไขค่าเริ่มต้น จากนั้นสร้างเมทริกซ์เพื่อใช้หาผลรวมของล าดับที่สร้าง
ขึ้น  
 ในการท าวิจัยครั้งนี้สนใจที่จะศึกษาการน าสมบัติของเมทริกซ์ อาทิเช่น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ การเท่ากันของเมทริกซ์มาใช้ในการหาผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของล าดับฟีโบนักชี ซึ่งในปี      ค.ศ.
2014 Bilgici, G. ได้เสนอความสัมพันธ์เวียนเกิดของล าดับใหม่ของจ านวนฟีโบนักชี นั่นคือ  ความสัมพันธ์เวียนเกิด 

 2
1 22    n n nf af b a f ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก 2n  โดยมีเง่ือนไขค่าเริ่มต้น 0 10, 1 f f   เมื่อ a  และ 

b  เป็นจ านวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้เมทริกซ์หาผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของล าดับฟีโบนักชี ที่ถูกนิยามขึ้นจากการ

เปลี่ยนความสัมพันธ์เวียนเกิด ของล าดับฟีโบนักชี พร้อมทั้งน าสมบัติของล าดับฟีโบนักชีทั่วไปมาใช้และสร้างเมทริกซ์เพื่อ

น าไปหาผลรวมของจ านวนฟีโบนักชีทั่วไป  

บทนิยาม 1 (Bilgici, G. 2014) ก าหนดให้ล าดับทั่วไป  
0



n n
f   โดยมีความสัมพันธ์เวียนเกดิ ดังนี ้

            2
1 22    n n nf af b a f        ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก 2n                  (1) 
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โดยมเีงื่อนไขค่าเริ่มต้นดังนี้ 

0 10, 1 f f  

เมื่อ a  และ b  เป็นจ านวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์ และ 2b a  ซึ่งจ านวน 
nf  มีค่าดังนี ้

 2 20,1,2 ,4 ,...  nf a a b a  

สังเกตได้ว่า ส าหรับ 1 5
( , ) , , (1,2)

2 4
a b

 
  
 

 ล าดับ  
0n n

f



 จะเป็นล าดับฟีโบนักชี  

0n n
F




 และล าดับเพลล ์

ตามล าดับ  

สูตรไบเนตของล าดับ  
0



n n
f    คือ 

 

 






n n

nf  

เมื่อ      a b   ,    a b  

โดยที่    และ   เป็นผลเฉลยของสมการลักษณะเฉพาะ  2 22 0   x ax b a  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
โดยอุปนัยทางคณิตศาสตร์ สามารถสร้างเมทริกซ์ส าหรับล าดับ  

0



n n
f  นั่นคือ 

                                

 

22
1

2

1

2

1 0





  
   
     

n nn

n n

f b a fa b a
W

f b a f
                                   (2)              

ในงานวิจัยครั้งนี้จะสร้างเมทริกซ์ขนาด 3 3  เพื่อใช้ในการหาผลรวมของจ านวนฟีโบนักชี nf   

เมทริกซ์ส าหรับผลรวมตามเงื่อนไขของล าดับ  nf  

นิยามเมทริกซ์ C  เป็นเมททริกซ์ 3 3 ดังต่อไปนี ้

                                               2

1 0 0

1 2

0 1 0

 
 

  
 
 

C a b a                                                 (3)              

และนิยามเมทริกซ์ 
nE  เป็นเมทริกซ์ 3 3  ดังต่อไปนี ้
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2

1

2

1 1

1 0 0



 

 
 
  
 
 
 

n n n n

n n n

E S f b a f

S f b a f

                                         (4)              

เมื่อ 
nS  แทนผลรวมของล าดับ  nf  จาก 1  ถึง n  นั่นคือ 

                                                          
1


n

n i

i

S f                                                           (5)         

ทฤษฎีบท  1  ให้เมทริกซ์ C  และ 
nE  มีรูปแบบ  (3)  และ  (4)  ตามล าดับ ส าหรับ 0n แล้ว 

                                                          n

nE C                                                           (6)              

 

พิสูจน์   โดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร์   

 ให้ ( )P n แทน n

nE C  

 ส าหรับ 1n  จะได ้

             2

1 0 0

1 2

0 1 0

 
 

  
 
 

C a b a         และ     

 

2

1 1 2 1

2

0 1 0

1 0 0 
 
  
 
 
 

E S f b a f

S f b a f

         

  ส าหรับ 2n  จะได ้

          2 2 2 2

2

1 0 0

1 2 4 2

1 2

 
 

     
 

 

C a a b a a b a

a b a

     

    และ                                   

 

2

2 2 3 2

2

1 2 1

1 0 0 
 
  
 
 
 

E S f b a f

S f b a f

 

 สมมติให้ ( )P k เป็นจริง  

 นั่นคือ k

kC E  จะได้ว่า 

 

 

2

1

2

1 1

1 0 0



 

 
 
   
 
 
 

k

k k k k

k k k

C S f b a f E

S f b a f
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จะแสดงว่า ( 1)P k  เป็นจริง 

พิจารณา 

 

 

 1 1 2 2

1

2

1 1

1 0 0 1 0 0

1 2

0 1 0





 

   
   
     
   
    

k k

k k k

k k k

C C C S f b a f a b a

S f b a f

 

                                              

 

2

1 2 1

2

1

1

1 0 0

  





 
 
  
 
 
 



k k k

k k k

k

S f b a f

S f b a f

E

 

 ดังนั้นได้ว่า ( 1)P k  เป็นจริง  

 สมการ (6) เป็นจริง 

 จากความสมัพันธ์เวียนเกดิของล าดับ  nf  จะได้ 
1 1  n n nS S f  

นอกจากน้ีเราสามารถเขียน 

   

   

2 2

1 1 1 1 1 1

2 2

1 1

1 0 0

2

2

   

 

 
 
       
 
    
 

n n n n n n n n

n n n n n

E E E S f af b a f b a f E E

S f af b a f b a f

 

 นั่นคือ 
1 1 1  n n nE E E E E                                                  

เรียกเมทริกซ์ 
1E ว่าเป็นเมทริกซส์ับเปลี่ยนภายใต้การคณู 

บทแทรก 1   ให ้ nS  เป็นผลรวมในสมการ  (5 ) ส าหรับ 0n จะได้ว่า  

 2

1 12 1    n n nS aS b a S  

พิสูจน์  จากสมาชิกของ 
1nE  ซึ่งเป็นผลคูณของแถว 

1E  และหลัก 
nE   จะได ้

 2

1 12 1    n n nS aS b a S  

ให้  CK  เป็นพหุนามลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ C  
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ดังนั้น     

2

1 0 0

( ) 1 2 ( )

0 1



 





  



CK a b a  

             2 2(1 )( 2 ( ))      a b a  

ดังนั้นค่าลักษณะเฉพาะของเมทรกิซ์ C  คือ 

    2 2

1 ( )    a a b a  ,  2 2

2 ( )    a a b a  ,   
3 1   

จะได้ เวกเตอรล์ักษณะเฉพาะ คือ 
1 1(0, ,1) tU   

2 2; (0, ,1) tU  และ 
2

3

( 1) 1 1
, ,

2 2 2

  
   
 

t

b a
U

a a a
 

   ให้ V
3 1 2( , , ) U U U   

จะได ้

                                             

2

1 2

( 1)
0 0

2

1

2

1
1 1

2

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

b a

a

V
a

a

                                        (7) 

เมื่อ
1 และ

2 เป็นค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ C   

ซึ่ง    
2

1 2

( 1)
det 0

2
 

 
  

b a
V

a
 

ทฤษฎีบท 2   ให้ 
nS  เป็นผลรวมของล าดับ  nf  แล้ว 

                                      2

1

2

1

( 1)

   


 

n n

n

f b a f
S

b a
    

พิสูจน์  เราพบว่า 

1CV VD  

          ซึ่ง 
1D เป็นเมทริกซ์ทแยงมมุของค่าลักษณะเฉพาะ 
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นั่นคือ 

3

1 1

2

0 0

0 0

0 0







 
 


 
  

D  

   

2

2 2

1 2

1 2

( 1)
0 0

2

1
2 2

2

1

2

 

 

  
 
 
 

      
 
 
 
 

b a

a

CV a b a a b a
a

a

 

                               

                                

2

3

2 2

1 3 1 2

3 1 2

( 1)
0 0

2

1

2

1

2



  

  

  
 
 
 

  
 
 
 
 

b a

a

VD
a

a

 

เมื่อแทนค่า 
1 2 3, ,    จะได้ว่า 

 

2

2 2

1 2

( 1)
0 0

2

1
2 2

2

1

2
 

  
 
 
 

      
 
 
 
 

b a

a

CV a a b b a a b b
a

a

 

                                        
1VD  

เนื่องจาก det 0V  เมทริกซ์ V  จึงสามารถหาตัวผกผันได้ และเราสามารถเขียนได้ว่า 1

1

 V CV D   

เพราะฉะนั้น เมทริกซ์ C  คล้ายกับเมทริกซ์ทแยงมุม 
1D  

ดังนั้น 
1n nC V VD และเนื่องจาก  n

nC E  

 จะได้                      
1 n

nE V VD  
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 หรือ    
 22

1( 1) 1

2 2 2 2


 

   n

n n

b afb a
S f

a a a a
 

  

 ดังนั้น       2

1

2

1

( 1)

   


 

n n

n

f b a f
S

b a
 

ทฤษฎีบท 3   ให้ 
nS  เป็นผลรวมของ 

if  จาก 1   ถึง n  ส าหรบัทุกจ านวนเตม็บวก m  และ n  จะได ้

 2

1 1     n m n m n m nS f S b a f S S  

พิสูจน์  จาก (6) ส าหรับทุกจ านวนเต็มบวก m  และ n    

เราสามารถเขียน 

 n m n mE E E  

 

ซึ่ง                 

 

2

1

2

1 1

1 0 0

   

   

 
 
  
 
 
 

n m n m n n m

n m n n m

E S f b a f

S f b a f

 

และ 

 

       

       

2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 0 0

    

    

 
 
         
 
       
 

n m n n n m n m n m n m

n n m n m n m n m n m

E E S f b a f S f f b a f f f b a f b a

S f S b a f S f f b a f f f b a f b a

 

ดังนั้น จะได ้  

            2

1 1     n m n m n m nS f S b a f S S  

ข้อสังเกต  เมื่อแทน 1n ในทฤษฎีบท 3  จะได้บทแทรก 1  
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สรุปผลการวิจัย  

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลรวมของจ านวนฟีโบนักชีทั่วไปโดยใช้เมทริกซ์ โดยนยิามความสัมพันธ์เวียนเกิดคือ 

 2
1 22n n nf af b a f     ซึ่งมีล าดับของเงื่อนไขค่าเริ่มต้นคอื 

0 0f   และ 
1 1f  และพิจารณาเงื่อนไขของล าดับ 

 
0n n

f



 ได้นิยามเมทริกซ์ขนาด 3 3  ในโอกาสต่อไปสามารถขยายแนวคดิของผลรวมจ านวนฟีโบนักชีโดยการเปลีย่น

ความสัมพันธ์เวยีนเกิดหรือเงื่อนไขค่าเริ่มต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ส าหรบัสื่ออุปกรณ์ และสถานท่ีส าหรับการท าวิจัย 

เอกสารอ้างอิง  
สุกัญญา มรรคาเขต  และคณะ. (2561). “ผลรวมของจ านวนฟีโบนักชีทั่วไปโดยใช้เมทริกซ์”. การประชุมวิชาการ                  

            ระดับชาติ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวิจยัครั้งที่ 12, 20-21 มีนาคม 2562, 1310-1318. 

Bilgici, G. (2014). New generalization of fibonacci and lucus sequences. Applied Mathematical  

 Sciences,  29(8), 1429-1437. 

Cerda, M. G. (2013). On generalized Fibonacci and lucas number br mathods. Mathematics  

 and Statistics, 42(2), 173-179. 

Edson, M. and Yayenie, O. (2009). A new generalization of Fibonacci sequences and extended 

 binet formula. Intergers, 9, 639-654. 

Edson, M., Lewis, S. and Yayenie, O. (2011). The k-Periodic Fibonacci sequences and extended 

  binet  formula. Intergers, 11, 739-751.  

Falcon, S. and Plaza, A.  (2007).The k-Fibonacci sequence and pascal 2- triangle. Chaos, Solitons 

   and Fractals, 33, 38-49. 

Jun, SP. and Choi, KH. (2016). Some Properties of the Generalized Fibonacci sequence  nq by 

 matrix methods. Korean J. Math, 24(4), 681-691. 

Killic, E. (2007). Sums of generalized fibonacci number by matrix methods. Ars Combinatoria, 

  84,  23-31. 
 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1189 

 
 

 

การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยด้วยเทคนิค 

รังสีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF) 

Qualitative Analysis in Termite Mound Soil In The Upper Southern of Thailand by 

Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Technique (WDXRF). 

มูรณีดาโอะ1*พะเยาว์  ยงศิริวิทย์2ศักดิ์ชาย คงนคร3อารียา  ตามาต4 

M.  Daoh1*P.  Yongsiriwit2  S.  Kongnakorn3 A.  Tamat4 

บทคัดย่อ  
 จากการวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสีเอกซ์เรย์

ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF)เพื่อศึกษาธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่ในดินจอมปลวกได้ท าการเก็บ

ตัวอย่างดินจอมปลวก 3จังหวัด จ านวน 15 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่า ธาตุองค์ประกอบที่พบในดินจอมปลวกมี

ทั้งหมด 32 ธาตุ ประกอบไปด้วยธาตุ O Si Al K Fe N C Ti Na Zr H Ca S P Rb Mn Pb Sr Y Nb Ga Mg Cr Zn Ba 

Cl Th V Cu Ni U และ Br และค่าเฉลี่ยปริมาณร้อยละของธาตุองค์ประกอบพบว่า มีค่าเฉลี่ยของธาตุ O มากที่สุด คือ

จังหวัดตรังเท่ากับ 49.049  จังหวัดสตูลเท่ากับ 49.066 และจังหวัดพัทลุงเท่ากับ 48.911 นอกจากนี้ดินจอมปลวกบาง

พื้นที่มีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโต มีค่ามากกว่าเกณ์มาตรฐานอีกด้วย 

ค าส าคัญ:ดินจอมปลวก, ธาตุ, เอกเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น 
 
 
 
 
 
 

1ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

*Corresponding author, E-mail:murnee.daoh@gmail.com 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1190 

 
 

Abstract  
The elemental analysis of an anthill soil samples in the upper southern region of Thailand by 

using a wavelength diffraction, x- ray technique ( WDXRF)  to study the elemental composition in the 
anthill soil. 15 samples of anthill soil in three provinces were collected. The results shown that there 
were 32 elements found in the anthill, consisting of the elements of O, Si, Al, K, Fe, N, C, Ti, Na, Zr, H, 
Ca, SP, Rb, Mn, Pb, Sr, Y, Nb, Ga, Mg, Cr, Zn, Ba, Cl, Th, V, Cu, Ni, U and Br.  The average of percentage 
of elemental composition found that O element was very average values were; Trang province was 
49.049%, Satun province was 49.066% and Phatthalung province was 48.911%. In addition, the anthill 
soil in some areas had the nutrients that plants need to grow, which were more than the standard 
criteria as well. 
Keywords :termite mound soil, element, Wavelength DispersiveX-ray Fluorescence System ; WDXRF 
 

บทน า 
“ดิน” คือวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชและ

สัตว์ ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ และระยะเ วลาในการ

พัฒนาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นช้ันบางๆ เป็นท่ียึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของ

พืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ าและอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและบนดินอนินทรีย์วัตถุ หรือ แร่ธาตุในดินนี้ เป็น

ส่วนท่ีส าคัญในการควบคุมลักษณะของเนื้อดิน เป็นแหล่งก าเนิดของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน 

นอกจากน้ียังเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของจอมปลวกอีกด้วย 

ในบางพื้นท่ีของประเทศไทย จะพบว่ามีจอมปลวกมาก  ดังนั้นก่อนท่ีจะท าการเพาะปลูกจะมีการไถท าลาย ถ้า

เป็นจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่จะเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมที่จะปรับระดับพื้นที่  และหลังจากปรับพื้นที่แล้วดิน

เหล่านี้ ยังเป็นดินท่ีไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช  ต้องมีการปรับปรุงดินก่อนที่จะท าการปลูกพืช ดินจอมปลวกจะ

ประกอบด้วยดิน  3 ส่วน คือ 1. ดินบนจอมปลวก 2. ดินฐานจอมปลวก 3. ดินรอบจอมปลวก ซึ่งดินเหล่านี้มีคุณสมบัติ

แตกต่างกัน คือ ดินบนจอมปลวกและดินฐานจอมปลวก  มีปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

มากกว่าดินรอบจอมปลวก  แต่ดินท่ีบนและฐานจอมปลวกจะมีความหนาแน่นมาก  ดินจะแน่นทึบ และมีการซึมน้ าที่เลว 

ท าให้อุ้มน้ าได้น้อยเมื่อได้รับน้ าแต่ละครั้ง  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดินบนจอมปลวกและดินที่ฐานจอมปลวกไม่แน่นทึบ และ

ได้รับการไถพรวนที่ดี  และพืชได้รับน้ าอย่างเพียงพอ ดินบริเวณนี้จะมีความสามารถให้ผลผลิตของพืชสูงกว่าดินรอบจอม

ปลวกและมีผู้วิจัยมาแล้ว คือ การศึกษาสมบัติของดินจอมปลวกที่เก็บจาก อ าเภอสา จังหวัดนานและอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม (อ านาจ สุวรรณฤทธิ์และคณะ.2517)ผลของการใช้ดินจอมปลวกต่อผลผลิตพริกขี้หนู(Capsicum 

frutesces Linn.) พันธุ์ฮอตเวฟ (พินิจ มังกร.2557)ข้อมูลธาตุในดิน ตะกอนทะเลน้อยถูกวัดด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ฟลูออ

เรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (ธวัตน์ชัย  เทพนวล , สุจิตรา แสงชัยศรี และปรียานันท์  ศรีสุวรรณ์. 2554)และการ
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วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในดินตะกอนบริเวณอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบ

กระจายพลังงาน (ณัฐวุธนัยนานนท์. 2551) เป็นต้น 

 ส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดที่สนใจนี้คือ จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง พื้นที่ 3 จังหวัดนี้ข้อมูลยังมีอยู่จ ากัด จึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ตัวอย่างดินจากพื้นที่ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ โดยใช้เทคนิครังสีเอกซ์เรย์ฟลูออ

เรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (WDXRF) รวมถึงการน าค่ามาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับจังหวัดอื่นๆเพื่อบ่งช้ีว่าดิน

จอมปลวกในแต่ละพื้นที่มีธาตุองค์ประกอบเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรประกอบกับพ้ืนที่ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ

ใช้พื้นที่ดินที่มีจอมปลวก และจอมปลวกยังเป็นศัตรูพืชที่กัดกินรากยางพารา ท าให้ยางพารามีผลผลิตที่ไม่ดี  ไม่

เจริญเติบโตตามระยะเวลาที่ก าหนดดังนั้น เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ ายาง จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์สมบัติทาง

กายภาพ โดยการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาได้เลือกใช้ดินที่มาจากแปลงของเกษตรกรพื้นที่ละ 5 

ตัวอย่าง รวมเป็น 15 ตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์หลัก คือศึกษาธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในดินจอมปลวก 

ข้อมูลที่ได้นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ทราบปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโต และเพื่อการพัฒนา

ในการท าสมุนไพรแบบอัดเม็ดเพื่อป้องกัน ก าจัดปลวกที่เกิดขึ้นบริเวณสวนยางต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในดนิจอมปลวก 
2. น าค่ามาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับพื้นที่วิจัยอื่น ๆเพื่อบ่งช้ีว่าดินจอมปลวกในแต่ละพื้นที่มีสมบัติ

เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาบริเวณและสถานที่ที่ต้องการเก็บตัวอย่างดินจอมปลวกในแต่ละพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดคือ จังหวัดตรัง สตูล 

และพัทลุง จังหวัดละ 5 จุด รวมเป็น 15 จุด บริเวณการเก็บตัวอย่างดินจอมปลวกทั้ง 15 จุด จะท าการเก็บตัวอย่างดิน
จอมปลวกที่อยู่ในสวนยางพาราดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1แผนที่แสดงจดุเก็บตัวอยา่งดินฐานจอมปลวกต.นาโยงใต้ อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 

การวัดค่า pH ของดินจอมปลวก 
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2. ท าการเก็บตัวอย่างดินจอมปลวกด้วยการผ่าดินจอมปลวก เพื่อเก็บตัวอย่างในส่วนด้านในดินจอมปลวกที่เป็น
ฐานจอมปลวกมาใส่ในถุงพลาสติกพร้อมเขียน Label แล้วบันทึกค่าต าแหน่งด้วยเครื่องบันทึกค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) และวัดค่า pH โดยน าเครื่องวัดค่า pH ดิน ไปปักลงในดินจอมปลวก ตรงต าแหน่งที่ต้องการทราบค่า pH ของดิน 
และรอจนค่าหยุดนิ่ง แล้วอ่านค่า pH ดินท่ีแสดงบนหน้าจอเครื่องวัดค่า pH ดิน และท าการบันทึกผล โดยวัดซ้ ากันอย่าง
น้อย 3 ครั้งดังรูปที่ 1 

3. น าตัวอย่างดินจอมปลวกไปตากแดดเพื่อขับไล่ความช้ืนเป็นเวลา 24 ชม. น าไปบดให้ละเอียดจากนั้นอบที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชม. ปล่อยให้เย็นในโถดูดความช้ืนช่ังน้ าหนักตัวอย่างดินจอมปลวกให้ได้ 3 กรัม 
และสารประกอบ Wax (C38W76N202) ให้ได้น้ าหนัก 1 กรัม ผสมให้เข้ากัน แล้วเขย่าด้วยเครื่องปั่นวงโคจร (Orbital 
shaker) เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ถ้วยอลูมิเนียมในเครื่องอัดไฮดรอลิก แล้วเทตัวอย่างลงไปในถ้วย
อลูมิเนียม ปิดฝาให้สนิท แล้วอัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่ความดัน 180 กิโลนิวตันเวลา 30 วินาที ดังรูปที่ 2ก่อน
น าไปท าการวิเคราะห์ 

4. น าตัวอย่างที่ผ่านการอัดเป็นแผ่นไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบ
กระจายความยาวคลื่น (WDXRF) สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ตั้งแต่ O-U อยู่ในช่วงพลังงาน 0.525 keV-35 keVซึ่งใช้เวลา
ในการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างประมาณ 30 นาที ดังรูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างดินจอมปลวกท่ีอัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกและ 

เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (WDXRF) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการตรวจวัดตัวอย่างดินจอมปลวกจ านวนทั้งหมด 15 ตัวอย่างใช้เทคนิคการวิเคราะห์ชนิดของธาตุและ

ปริมาณธาตุในสารตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการที่อิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอม เปลี่ยนระดับช้ันท่ีมีพลังงานสูงไปยังช้ัน

ที่มีพลังงานต่ ากว่า และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานจ าเพาะ (characteristic X ray) ของแต่ละ

ธาตุอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอม แบ่งเป็นช้ัน (shells) โดยช้ันในสุด ได้แก่ ช้ัน K มีระดับพลังงาน (energy level) 

ต่ าสุด ถัดออกมา ได้แก่ ช้ัน L, M, N, … ซึ่งจะมีระดับพลังงานสูงขึ้นตามล าดับ นอกจากอิเล็กตรอนในช้ัน K ที่มีระดับ
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พลังงานเดียวแล้ว อิเล็กตรอนในช้ันอ่ืน ยังแบ่งเป็นช้ันย่อย ได้แก่ LI, LII, LIII และ MI, MII, MIII, MIV, MV ซึ่งอะตอมของ

ธาตุแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างของพลังงานของอิเล็กตรอนในแต่ละชั้นไม่เท่ากัน 

จากรูปท่ี 3คือตัวอย่างสเปกตรัมของธาตุในดินจอมปลวก ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง ในช่วงพลังงาน 3.2-5.0 

keV โดยแกนนอน (หรือแกน x) แทนต าแหน่งของพลังงานEnergy(keV)ส่วนแกนดิ่ง (หรือแกน y) แทนความเข้มของ

เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ วัดในหน่วยของจ านวนนับต่อวินาทีRmeas(kcps) โดยที่สัญลักษณ์ KA, KB, LA, LB และ LC 

หมายถึง Kα , K , L , L และ L  ตามล าดับ  

 

รูปที่ 3 แสดงสเปกตรัมของธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวก ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง ในช่วงพลังงาน 3.2-5.0 keV 

ผลการวิ เคราะห์ปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวก 3 จังหวัด จากจังหวัดตรัง สตูล และพัทลุง                

จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง รวมเป็น 15 ตัวอย่าง พบธาตุ 32 ชนิด คือ ธาตุ O Si Al K Fe N C Ti Na Zr H Ca S P Rb Mn 

Pb Sr Y Nb Ga Mg Cr Zn Ba Cl Th V Cu Ni U และ Br ดังตารางที่ 1, 2 และตารางที่ 3  
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ตารางที่ 1แสดงปริมาณร้อยละความเข้มข้นของธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดตรัง 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ต.นาบิน
หลา 

ต.นาโยงใต้ ต.บ้านโพธิ์ ต.ลิพัง ต.ท่าข้าม 

1 ออกซิเจน (O) 48.694 49.341 49.807 48.842 48.561 49.049 0.516 
2 ซิลิกอน (Si) 30.802 32.236 32.497 30.677 27.904 30.823 1.826 
3 อะลูมิเนยีม (Al) 9.088 8.623 9.531 10.624 12.670 10.107 1.613 
4 โพรแทสเซียม (K) 1.967 1.597 0.651 2.645 1.228 1.618 0.752 
5  เหล็ก (Fe) 3.460 2.917 1.700 2.587 3.300 2.793 0.700 
6 ไนโตรเจน (N) 2.359 1.895 1.946 1.598 2.438 2.047 0.348 
7 คาร์บอน (C) 2.023 1.625 1.669 1.370 2.090 1.755 0.299 
8 ไทเทเนียม (Ti) 0.541 0.449 0.952 0.825 0.934 0.740 0.231 
9  โซเดียม (Na) 0.034 0.037 0.026 0.037 0.020 0.031 0.008 
10 เซอร์โคเนียม(Zr) 0.039 0.041 0.073 0.048 0.079 0.056 0.019 
11 ไฮโดรเจน (H) 0.170 0.136 0.140 0.115 0.175 0.147 0.025 
12 แคลเซียม (Ca) 0.057 0.170 0.500 0.051 0.122 0.180 0.185 
13 แบเรียม (Ba) *- *- *- 0.019 0.012 0.016 0.008 
14 ก ามะถัน (S) 0.023 0.233 0.040 0.016 0.031 0.069 0.092 
15 ฟอสฟอรัส (P) 0.029 0.028 0.034 0.015 0.063 0.034 0.018 
16 รูบิเดียม (Rb) 0.013 0.011 0.008 0.020 0.009 0.012 0.005 
17 คลอรีน (Cl) *- *- *- *- 0.016 0.016 0.007 
18 แมงกานีส (Mn) 0.008 0.013 0.054 0.011 0.009 0.019 0.020 
19 ตะกั่ว (Pb) 0.003 0.002 0.003 0.006 0.006 0.003 0.002 
20 สตรอนเซียม (Sr) 0.002 0.002 0.003 0.003 0.007 0.003 0.002 
21 ทอเรียม (Th) *- *- 0.003 0.005 0.003 0.004 0.002 
22 อิตเทรียม (Y) 0.004 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.001 
23 ไนโอเบียม (Nb) 0.002 0.001 0.004 0.003 0.005 0.003 0.002 
24 แกลเลยีม (Ga) 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 
25 วาเนเดียม (V) 0.017 0.015 0.010 *- *- 0.014 0.008 
26 ทองแดง (Cu) *- 0.006 0.006 *- *- 0.006 0.003 
27 นิกเกิล (Ni) *- 0.007 0.006 *- *- 0.007 0.004 
28 แมกนีเซียม (Mg) 0.643 0.593 0.304 0.446 0.288 0.455 0.162 
29 โครเมียม (Cr) 0.014 0.014 0.023 0.021 0.016 0.018 0.004 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงปริมาณร้อยละความเข้มข้นของธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดตรัง 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ต.นาบิน
หลา 

ต.นาโยงใต้ ต.บ้านโพธิ์ ต.ลิพัง ต.ท่าข้าม 

30 สังกะสี (Zn) 0.006 0.004 0.005 0.011 0.003 0.006 0.003 
31 ยูเรเนยีม (U) *- *- *- *- *- *- *- 
32 โบรมีน (Br) *- *- *- *- 0.001 0.001 0.001 

หมายเหตุ : *- ไม่มีข้อมูล 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณร้อยละความเข้มข้นของธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดสตูล 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  ต.ท่าแพ ต.แป-ระ ต.สาคร ต.ท่าเรือ ต.ทุ่งนุ้ย 
1 ออกซิเจน (O) 48.426 48.080 50.042 49.538 49.245 49.066 0.805 
2 ซิลิกอน (Si) 28.980 24.475 33.615 30.899 32.595 30.111 3.609 
3 อะลูมิเนยีม (Al) 10.901 15.247 8.950 10.539 9.783 11.084 2.444 
4 โพรแทสเซียม (K 1.411 0.296 0.634 0.435 3.501 1.255 1.327 
5 เหล็ก (Fe) 4.057 3.479 2.479 1.854 1.261 2.626 1.146 
6 ไนโตรเจน (N) 2.264 3.566 1.570 2.679 1.319 2.280 0.900 
7 คาร์บอน (C) 1.941 3.058 1.346 2.297 1.131 1.955 0.772 
8 ไทเทเนียม (Ti) 0.781 1.026 0.689 1.002 0.501 0.799 0.220 
9 โซเดียม (Na) 0.022 0.017 0.015 0.019 0.042 0.023 0.011 
10 เซอร์โคเนียม(Zr) 0.074 0.086 0.083 0.072 0.040 0.071 0.018 
11 ไฮโดรเจน (H) 0.163 0.257 0.113 0.193 0.095 0.164 0.065 
12 แคลเซียม (Ca) 0.424 0.100 0.078 0.063 0.048 0.143 0.158 
13 แบเรียม (Ba) 0.015 *- *- *- 0.024 0.020 0.011 
14 ก ามะถัน (S) 0.026 0.037 0.024 0.039 0.020 0.029 0.008 
15 ฟอสฟอรัส (P) 0.043 0.046 0.032 0.037 0.015 0.035 0.012 
16 รูบิเดียม (Rb) 0.009 0.004 0.005 0.025 0.025 0.014 0.011 
17 คลอรีน (Cl) *- *- 0.011 0.007 0.016 0.011 0.007 
18 แมงกานีส (Mn) 0.044 0.016 0.010 0.015 *- 0.021 0.016 
19 ตะกั่ว (Pb) 0.010 0.006 0.005 0.005 0.008 0.007 0.002 
20 สตรอนเซียม (Sr) 0.007 0.002 0.002 0.002 0.005 0.004 0.002 
21 ทอเรียม (Th) *- 0.006 *- 0.005 0.005 0.005 0.003 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดสตูล 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  ต.ท่าแพ ต.แป-ระ ต.สาคร ต.ท่าเรือ ต.ทุ่งนุ้ย 
22 อิตเทรียม (Y) 0.003 0.005 0.003 0.004 0.002 0.003 0.001 
23 ไนโอเบียม (Nb) 0.003 0.006 0.004 0.005 0.002 0.004 0.002 
24 แกลเลยีม (Ga) *- 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 
25 วาเนเดียม (V) *- 0.015 *- *- *- 0.015 0.007 
26 ทองแดง (Cu) *- *- *- *- *- *- *- 
27 นิกเกิล (Ni) *- *- *- *- *- *- *- 
28 แมกนีเซียม (Mg) 0.374 0.145 0.266 0.229 0.292 0.261 0.084 
29 โครเมียม (Cr) 0.017 0.017 0.015 0.012 0.020 0.016 0.003 
30 สังกะสี (Zn) 0.003 0.007 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 
31 ยูเรเนยีม (U) *- *- *- *- *- *- *- 
32 โบรมีน (Br) *- *- 0.001 0.001 *- 0.002 0.001 
หมายเหตุ : *- ไม่มีข้อมูล 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณร้อยละความเข้มขน้ของธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดพัทลุง 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ต.จองถนน ต.ควนขนุน ต.หานโพธิ์ ต.โคกทราย ต.นาโหนด 
1 ออกซิเจน (O) 48.328 48.685 48.530 50.780 48.230 48.911 1.060 
2 ซิลิกอน (Si) 27.270 28.300 27.018 35.134 27.182 28.981 3.476 
3 อะลูมิเนยีม (Al) 13.091 12.762 13.730 8.998 12.357 12.188 1.853 
4 โพรแทสเซียม (K 1.895 1.544 1.030 0.233 0.776 1.096 0.650 
5 เหล็ก (Fe) 2.892 3.333 3.569 1.982 5.796 3.514 1.412 
6 ไนโตรเจน (N) 2.553 2.103 2.428 1.029 2.203 2.063 0.604 
7 คาร์บอน (C) 2.189 1.804 2.082 0.882 1.889 1.769 0.519 
8 ไทเทเนียม (Ti) 0.815 0.690 0.801 0.517 0.716 0.708 0.119 
9 โซเดียม (Na) 0.034 0.028 0.017 0.012 0.019 0.022 0.009 
10 เซอร์โคเนียม(Zr) 0.019 0.029 0.028 0.046 0.028 0.030 0.010 
11 ไฮโดรเจน (H) 0.184 0.151 0.175 0.074 0.159 0.149 0.043 
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ตารางที่ 3(ต่อ)แสดงปริมาณร้อยละความเข้มขน้ของธาตุองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในตัวอย่างดินจอมปลวกของจังหวัดพัทลุง 

ล าดับที ่
ธาตุ

องค์ประกอบ 
ปริมาณร้อยละความเขม้ขน้ของธาตุองค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ต.จองถนน ต.ควนขนุน ต.หานโพธิ์ ต.โคกทราย ต.นาโหนด 
12 แคลเซียม (Ca) 0.125 0.058 0.090 0.011 0.029 0.063 0.046 
13 แบเรียม (Ba) 0.017 0.012 *- *- 0.012 0.014 0.008 
14 ก ามะถัน (S) 0.018 0.025 0.029 0.034 0.024 0.026 0.006 
15 ฟอสฟอรัส (P) 0.163 0.179 0.175 0.148 0.316 0.196 0.068 
16 รูบิเดียม (Rb) 0.023 0.017 0.013 0.001 0.007 0.012 0.009 
17 คลอรีน (Cl) 0.010 *- *- *- *- 0.010 0.004 
18 แมงกานีส (Mn) 0.025 0.013 0.017 0.013 *- 0.017 0.009 
19 ตะกั่ว (Pb) 0.013 0.009 0.012 0.008 0.011 0.011 0.002 
20 สตรอนเซียม (Sr) 0.005 0.003 0.002 0.002 0.008 0.004 0.003 
21 ทอเรียม (Th) 0.006 0.004 0.007 *- *- 0.006 0.003 
22 อิตเทรียม (Y) 0.006 0.005 0.006 0.002 0.003 0.004 0.002 
23 ไนโอเบียม (Nb) 0.005 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.001 
24 แกลเลยีม (Ga) 0.004 0.003 0.003 *- 0.003 0.003 0.002 
25 วาเนเดียม (V) *- *- *- *- *- *- *- 
26 ทองแดง (Cu) *- *- *- *- *- *- *- 
27 นิกเกิล (Ni) *- *- *- *- *- *- *- 
28 แมกนีเซียม (Mg) 0.289 0.225 0.211 0.066 0.208 0.202 0.082 
29 โครเมียม (Cr) 0.012 0.010 0.017 0.024 0.016 0.016 0.005 
30 สังกะสี (Zn) 0.006 0.005 0.007 0.002 0.003 0.005 0.002 
31 ยูเรเนยีม (U) 0.003 *- *- *- *- 0.003 0.001 
32 โบรมีน (Br) *- *- *- *- 0.002 0.002 0.001 
หมายเหตุ : *- ไม่มีข้อมูล 
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 ตารางที่ 4 แสดงการพิจารณาการแปลงค่าความเข้มข้นจากหน่วยร้อยละขององค์ประกอบของธาตุ ( trace 
element)ไปเป็นหน่วยหนึ่งในล้านส่วน หรือ ppm ในตัวอย่างดินจอมปลวกจ.ตรัง จ.สตูล จ.พัทลุง  

ธาตุองค์ประกอบ ปริมาณความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวก (ppm) 
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง 

O 490490 490660 489108 
Si 308230 301110 289810 
Al 101070 110840 121880 
K 16180 12550 10960 
Fe 27930 26260 35140 
N 20470 22800 20630 
C 17550 19550 17690 
Ti 7400 7990 7080 
Na 310 230 220 
Zr 560 710 300 
H 1470 1640 1490 
Ca 1800 1480 630 
Ba 160 200 140 
S 690 290 260 
P 340 350 1960 
Rb 120 140 120 
Cl 160 110 10 
Mn 190 210 170 
Pb 30 70 110 
Sr 30 40 40 
Th 40 50 60 
Y 40 30 40 

Nb 30 40 40 
Ga 20 20 30 
V 140 150 *- 
Cr 180 160 160 
Zn 60 40 50 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการพิจารณาการแปลงค่าความเข้มข้นจากหน่วยร้อยละขององค์ประกอบของธาตุ (trace 
element)ไปเป็นหน่วยหนึ่งในล้านส่วน หรือ ppm ในตัวอย่างดินจอมปลวกจ.ตรัง จ.สตลู จ.พัทลุง 

ธาตุองค์ประกอบ ปริมาณความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวก (ppm) 
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง 

U *- *- 30 
Br 10 20 20 

หมายเหตุ : *- ไม่มีข้อมูล 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าตัวอยา่งดินจอมปลวกจังหวัดตรังพบธาตุทั้งหมด 31 ธาตุ คือ O Si Al K Fe N C Ti 

Na Zr H Ca Ba S P Rb Cl Mn Pb Sr Th Y Nb Ga V Cu Ni Mg Cr Zn และBr ซึ่งพบธาตุ O เยอะที่สุดอยู่ท่ี ต.บา้น

โพธิ์ มีปริมาณ 49.807% และพบธาตุ Br และ Cl เพียงต าบลเดยีวเท่าน้ันคือ ต.ท่าข้าม มีปรมิาณ 0.001% และ0.016% 

ตามล าดับ 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวอย่างดินจอมปลวกจังหวัดตรังพบธาตุทั้งหมด 29 ธาตุ คือ O Si Al K Fe N C Ti 

Na Zr H Ca Ba S P Rb Cl Mn Pb Sr Th Y Nb Ga V Mg Cr Zn และBr ซึ่งพบธาตุ O เยอะที่สุดอยู่ที่ ต.สาคร มี

ปริมาณ 50.042% และพบธาตุ V เพียงต าบลเดียวเท่าน้ันคือ ต.แป-ระ มีปริมาณ 0.015% 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าตัวอย่างดินจอมปลวกจังหวัดตรังพบธาตุทั้งหมด 29 ธาตุ คือ O Si Al K Fe N C Ti 

Na Zr H Ca Ba S P Rb Cl Mn Pb Sr Th Y Nb Ga Mg Cr Zn U และBr ซึ่งพบธาตุ O เยอะที่สุดอยู่ที่ ต.โคกทราย มี

ปริมาณ 50.780% และพบธาตุ Cl และ U เพียงต าบลเดียวเท่านั้นที่ ต.จองถนน มีปริมาณ 0.010% และ 0.003% 

ตามล าดับ และและพบธาตุ Br เพียงต าบลเดียวเท่าน้ันท่ี ต.นาโหนด มีปริมาณ 0.002% 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกทั้งหมด โดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ฟลูอออเรสเซนต์แบบกระจาย

ความยาวคลื่นสามารถวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบได้รวม 32 ธาตุ คือ ธาตุ O Si Al K Fe N C Ti Na Zr H Ca S P Rb 

Mn Pb Sr Y Nb Ga Mg Cr Zn Ba Cl Th V Cu Ni U และ Br โดยธาตุองค์ประกอบท่ีพบส่วนใหญ่คือ O Si Al K Fe N 

C Ti Na Zr H Ca S P Rb Pb Th Nb Mg และ Cr ซึ่งธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดคือธาตุ O และเมื่อน า ทั้ง 3 จังหวัดมา

เปรียบเทียบกัน ท าให้ทราบว่า ในแต่ละพื้นที่มีปริมาณธาตุใกล้เคียงกัน ดังนั้นดินจอมปลวกเหล่านี้มีธาตุอาหารที่ พืช

ต้องการใช้ในการเจริญเติบโตเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตรโดยมีปริมาณธาตุหลักคือ

N ไม่น้อยกว่า 1% ส่วน P และ K ไม่น้อยกว่า 0.5%  (ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์พ.ศ. 
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2557) และจากตารางที่ 1-3 จะเห็นได้ว่าในดินจอมปลวกมีปริมาณธาตุ N อยู่ระหว่าง 1.029%-3.566%และ Kอยู่ระหว่าง 

0.233%-3.501%มีค่าเกินตามมาตรฐาน แต่ P อยู่ระหว่าง 0.015%-0.316% มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็น

ว่าดินจอมปลวกบางธาตุมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทีรย์ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก งบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ขอขอบคุณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อ านวยความสะดวกในด้านสถานที่ 

เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะเครื่องมือวัดปริมาณธาตุในดินจอมปลวก ขอขอบคุณ

คุณภานุพงษ์ ลิ่มอุสันโณ นักวิทยาศาสตร์ที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่าง และการวัดด้วยเครื่องมือเอกซ์เรย์

ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมทั้งให้ค าแนะน าทางวิชาการ และตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา

ตลอดจนแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  

ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ท่ีให้ค าปรึกษาค าแนะน าต่าง ๆ ในการท าวิจัย และขอขอบคุณา อารียา ตามาต ที่เป็นผู้ช่วยวิจัยจนโครงงาน

ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจ าเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ : การศึกษาน าร่อง 

An Effect of Maneevej Technigue on dysmenorrhea in  

Reproductive Aged Female : Pilot study 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาแบบกลุ่มเดียว และท าการวัด ก่อน-หลังการทดลอง เพื่อศึกษา

ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจ าเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ในอาสาสมัคร 5 คน การศึกษาครั้งนี้ผ่านคณะ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยท าการบันทึกแบบประเมินลงในโปรแกรม Epidata 3.1 และ
ค านวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม Spss v.16 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี และมี
ค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติ ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มีความปกติของ ระดับ PSIS แนวกระดูกสันหลัง และความยาวเท่ากัน 
ร้อยละ 80 ค่าเฉลี่ยของระดับความเจ็บปวดประจ าเดือนก่อนท าการศึกษาเท่ากับ 8.2±1.92 และหลังท าการศึกษาเท่ากับ 
4.8±1.79 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อมูลทางนรีเวชพบว่าหลังการท ากายบริหารด้ วยมณีเวชสามารถ
ช่วยปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย และระบบไหลเวียน ส่งผลต่อการลดปวดประจ าเดือน การปวดที่อุ้งเชิงกรานขณะออก
ก าลังกาย และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ การศึกษาครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาน าร่องจึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูล
อาสาสมัครให้ครบตามขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ แล้วน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ทางคลีนิคในสถานพยาบาลจริงเพื่อ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดประจ าเดือนโดยไม่ใช้ยา 
ค าส าคัญ: ปวดประจ าเดือน, มณีเวช, ความสมดุลของร่างกาย 
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Abstract  
This study is a quasi- experimental research, leveraging one group pretest- posttest design to 

determine an effect of Maneevej technique on dysmenorrhea in reproductive- aged females.  The 
research was conducted with the approval from the Research Ethics Committee from Walailak 
University.  The assessment form was recorded in application Epidata 3. 1, and statistical analysis was 
performed using application SPSSv.16.  The result showed that the majority of participants were from 
21 – 23 years old of age, and have normal BMI (80%) .  Of those, most have normal level of PSIS test 
( 80%) , spine alignment and length at the same level.  The pretest mean value for menstrual pain is 
8. 2±1. 92, and posttest mean value is 4. 8±1. 79.  The statistical significant different is P ≤  0. 05. 
Gynecological data found that after performing physical exercises with Maneevej technique, body 
structure balance and vascular system was improved, which led to reduced menstrual pain and 
reduced pelvis pain during exercises, and eventually helped the participants to perform daily routines 
normally. As this research is a pilot study, it was necessary to collect the complete participants’ data 
according the calculated sample population, before the result of the study could be applied to patients 
in medical institutes, as an alternative to medicines for menstrual pain reduction. 
Keywords: Dysmenorrhea, Maneevej Technigue,  Body Balance 
 

บทน า  
ภาวะปวดประจ าเดือน (Dysmenorrhea) เป็นอาการปวดท้องน้อยในขณะที่เริ่มมีระดู 8-48 ช่ัวโมงเนื่องจาก

ร่างกายมีการหลั่งสาร prostaglandin ออกมาท าให้กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตัว หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมดลูก
เกิดการหดเกร็งร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยบริเวณหลัง ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน  ถ่าย
อุจจาระเหลว และสนใจสิ่งต่างๆ ลดลง (Youngwanichsetha, 2015) และในกลุ่มสตรีที่ประสบปัญหาปวดประจ าเดือน
ในบางรายมีอาการรุนแรงมากจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติในช่วงแรกของการมีรอบเดือน (Proctor  et al., 
2006) 

ซึ่งการรักษาในปัจจุบันจะเป็นในลักษณะการรักษาด้วยยาบรรเทาอาการปวดในกลุ่มยาแก้อักเสบท่ีไม่ใช่ สเตีย
รอยด์ (NSAIDs) ยาฮอร์โมนคุมก าเนิด (Hormonal Contraceptives) (Rapkin, 2003) แต่การใช้ยากลุ่มเหล่านี้เป็น
ระยะเวลานานท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่อความผิดปกติแก่ร่างกายในอนาคต (Namavar et al., 2003 ) 
ฉะนั้นการให้ความส าคัญกับดูแลตัวเองเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะปวดประจ าเดือนจึงจะเป็นการรักษาและป้องกัน
ภาวะปวดประจ าเดือนได้ดีในระยะยาวและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย (Fugh-Berman and Kronenberg, 2003)  

มณีเวชเป็นศาสตร์วิชาเกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ได้ผสมผสานวิชาการแพทย์แผนไทย จีน 
และอินเดีย โดยยึดหลักความสมดุลย์ของโครงสร้างของกระดูกในร่างกาย (นิงสานนท์ และนภดล, 2554) ฉะนั้นการเสีย
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สมดุลของโครงสร้างร่างกายอาจน าไปสู่ความผิดปกติที่เกิดขึ้น (แก้วโมกข์ และ วีระยุทธ, 2560) โดยเฉพาะการผิดรูปของ
อุ้งเชิงกรานมีความสัมพันธ์กับการปวดประจ าเดือนในวัยเจริญพันธุ์ (Kim et al., 2016) เนื่องจากท าให้เกิดการกดทับ
หรือหดรั้ง ส่งผลต่อระบบการไหลเวียนบริเวณอุ้งเชิงกรานเสียสมดุล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถท าให้เกิดภาวะปวดระดู
ได้เช่นกัน (Morrow and Naumburg, 2009) 

การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารร่างกายมณีเวชต่อการช่วยปรับสมดุล
โครงสร้างร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาในภาวะปวดประจ าเดือน และยังเป็นการส่งเสริมน าภูมิปัญญามณีเวชมาเป็น
ทางเลือกในการรักษาภาวะปวดประจ าเดือนในสถานพยาบาล 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
รูปแบบการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ศึกษาแบบ กลุมเดียว  กอน-หลังการ

ทดลอง (One group pretest-posttest design) โดยการศึกษาครั้งนี้ผ่านคณะจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ใบอนุญาตเลขที่ WUEC-19-066-01 โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับในรูปแบบการลงรหัสข้อมูล ไม่มีการระบุ
ช่ือหรือตัวตนที่เช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่าน้ัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือเพศหญิงที่มีภาวะปวดประจ าเดือน โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ มีอายุ 18-22 ปี มีประจ าเดือนมาปกติ 

มีภาวะปวดประจ าเดือน (pain score ≥ 3) (ธันยากานต์ และคณะ, 2552) และยินดีเข้าร่วมตลอดโครงการวิจัย ส่วน
เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่างคือ มีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุหรือเข้ารับการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลัง และอุ้งเชิงกราน 
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการวิจัย หรือขาดการติดต่อ และพบการตั้งครรภ์ 

ขนาดตัวอย่าง (sample size) ท าการค านวนโดยใช้ค่า pain score ของการปวดประจ าเดือน ซึ่งค่า pain 
score เฉลี่ยของการปวดประจ าเดือนเท่ากับ 7.7 ± 0.66 (ยสพล และคณะ, 2557) คาดว่าหลังฝึกมณีเวชค่า pain score 
ควรลดลงร้อยละ 20 ค่าที่ลดลงเท่ากับ 1.54 และ ประมาณค่าเบี่ยงเบน (Standard Deviation) (ประมาณ 3 เท่าของ
การลดลง) เท่ากับ 1.98  ค านวนโดยก าหนด type I error  = 0.05, power of test = 0.08 และเป็น two side test, 
a=0.05 และ b=0.2  ขนาดตัวอย่างที่ค านวนได้ =  15   (Results from Open Epi, Version 3, open source 
calculator--SSMean) ในการท าวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะมีอาสาสมัครถอนตัวระหว่างร่วมโครงการร้อยละ 30 จึงเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 15/(1-0.3) เท่ากับ 21 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล บทความวิจัยนี้จึงน าเสนอข้อมูลการศึกษาในกลุ่ม
อาสาสมัครน าร่องจ านวน 5 คน ท่ีท าการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2. ช้ีแจงรายละเอียดงานวิจัยให้กับอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าประเมินภาวะปวดประจ าเดือนของ

อาสาสมัครด้วยแบบทดสอบภาวะปวดประจ าเดือนของ Zannoni et al, (2014) ก่อนเข้าร่วมการทดลอง 
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และท าการตรวจแนวกระดูกสันหลัง (Spinal alignment) การสมมาตรของอุ้งเชิงกราน (PSIS test) และ
ความยาวขาท้ังสองข้าง (Leg length test) 

3. ให้อาสาสมัครบริหารร่างกายท่ามณีเวช ในท่างู  ท่าแมว ท่าเต่า และท่าผีเสื้อ ด้วยตัวเองทุกวัน ครั้งละ 10 
นาที วันละ 2 ครั้ง  
เป็นระยะเวลา 60 วัน  

4. หลังสิ้นสุดการทดลองจะท าการประเมินดว้ยแบบสอบถามและตรวจร่างกายเช่นเดียวกับก่อนท าการศึกษา 
สถิติและการวิเคราะห์ผล 
ข้อมูลทั่วไป การตรวจร่างกาย และแบบประเมินภาวะปวดประจ าเดือนน าเสนอขอมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเจ็บปวดประจ าเดือนก่อนและหลังการทดลองด้วย Paired t-Test 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ท าการศึกษาน าร่อง มีอายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 คน และ

มีดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 คน การตรวจระดับของ PSIS (posterior superior iliac 
spine) มี 1 คนพบการบิดเบี้ยว การตรวจแนวของกระดูกสันหลัง มี 1 คนพบการคดของกระดูกสันหลัง การตรวจความ
ยาวก่อนท าการศึกษามี 1 คน พบว่ามีความยาวขาท้ังสองข้างต่างกันมากกว่า 1 เซนติเมตร และหลังท าการศึกษาทุกคนมี
ระดับการปวดประจ าเดือนลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการตรวจโครงสร้างร่างกาย 

n อาย ุ
น้ าหนัก (Kg) BMI (kg/m2)  ระดับ PSIS แนว Spine ความยาวขา Pain Score 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 23 50 50 19.53 19.53  ปกติ  ปกติ ปกติ  ปกติ   เท่ากัน เท่ากัน  5 3 

2 21 46 46 20.44 20.44  เบี้ยว  เบี้ยว  ปกติ ปกติ   เท่ากัน เท่ากัน  9 7 

3 22 46 46 18.2 18.2 ปกติ  ปกติ   ปกติ ปกติ   เท่ากัน เท่ากัน  8 5 

4 21 47 46.6 19.1 18.9 ปกติ  ปกติ   คด  คด ไม่เท่า  เท่ากัน  9 6 

5 21 41 41 16 16 เบี้ยว  เบี้ยว   ปกติ ปกติ   เท่ากัน เท่ากัน  10 3 

 

จากการศึกษาพบว่าน้ าหนักของอาสาสมัครอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันและส่วนใหญ่  BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Youngwanichsetha (2005) ที่ท าการศึกษากลุ่มอาการก่อนมีระดู อาการปวดระดูและการ
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ปฏิบัติในการบรรเทา อาการของนักศึกษาสตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการศึกษาพบว่ามีการหาความชุกของค่า
ดัชนี มวลกาย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในช่วง 18-23 การตรวจโครงสร้างร่างกายส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติ 
แต่ในรายที่พบกระดูกสันหลังที่คดหรือเบี้ยว ความไม่สมมาตรของระดับ PSIS อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างส่วนอ่ืนแล้วอาจน าไปสู่การปวดระดูได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim et al, (2018) ที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวกระดูกเชิงกรานและอาการปวดระดูมีการศึกษาที่ พบว่า แนวกระดูกสันหลังบิดเบี้ยว
ส่งผลต่อการปวดระดู เนื่องจากการที่กระดูกสันหลังบิดเบี้ยวท าให้ร่างกายเสียสมดุล ส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ท าให้
มีการหลั่งฮอร์โมน prostaglandin ออกมาปริมาณมาก  

จากการศึกษาในครั้งนี้อาสาสมัครทุกคนมีระดับการปวดประจ าเดือนลดลง และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
Pain Score ก่อนและหลังการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p value = 0.02 ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่ง
สาเหตุการปวดระดูนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ความผิดปกติทางโครงร่างเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปวดระดู และการบริหาร
ร่างกายด้วยมณีเวชช่วยปรับความสมดุลย์ของโครงสร้างของกระดูกในร่างกาย (นิงสานนท์ และนภดล, 2554) 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรยีบเทียบระดับความเจ็บปวดประจ าเดือนก่อนและหลังท าการศึกษา 

*มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนท าการศึกษาที่ p value ≤ 0.05 

จากการศึกษาข้อมูลทางนรีเวชพบว่าอาสาสมัครทุกคนเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรกในช่วงอายุ 11- 16 ปี และยัง
ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ก่อนท าการศึกษามีอาการปวดเมื่อยวันแรกของการมีระดูและสามารถไปท างานได้
ตามปกติ ร้อยละ 80 ปวดจนต้องหยุดท ากิจวัตรประจ าวันและต้องหยุดงาน ร้อยละ 20 แต่หลังท าการศึกษาอาสาสมัคร
ทุกคนสามารถท ากิจวัตรประจ าวันและไปท างานได้ตามปกติ  จากการศึกษาอาการปวดอุ้งเชิงกราน (บริเวณท้องน้อย) 
ในช่วงเวลาอื่นๆ ระหว่างท ากิจกรรม (นอกเหนือจากมีระดู) พบว่าก่อนท าการศึกษามีอาการปวดและไม่สามารถท า
กิจกรรมได้ ร้อยละ 40 มีอาการปวดจนต้องต้องขาดเรียน/หยุดท างาน ร้อยละ 20 แต่หลังท าการศึกษาอาสาสมัครทุกคน
ไม่มีอาการปวดดังกล่าว จากการศึกษาอาการปวดท้องน้อยเมื่อออกก าลังกายพบว่าก่อนท าการศึกษามีอาการปวดขณะ
ออกก าลังกายร้อยละ 40 แต่หลังจากการท าการศึกษาอาสาสมัครทุกคนไม่มีอาการปวดดังกล่าว และไม่พบคนใน
ครอบครัวมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิด ดังแสดงในตารางที่ 2 

* 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามภาวะปวดประจ าเดือน 
ข้อมูลทางนรีเวช จ านวน (ร้อยละ) 

คุณมีประจ าเดือนครั้งแรกเมื่อไร 

   7-10 ปี 

   11-16 ปี   

   16 ปีข้ึนไป  

 

- 

5(100) 

- 

คุณเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือยัง (สามารถข้ามค าถามได้)  

  เคย  

  ไม่เคย 

 

- 

5(100) 

คุณมีอาการปวดช่วงมีระดูหรือไม่ 

  ใช่   รับประทานยาแก้ปวดแต่กย็ังมีอาการปวด จนต้องหยดุท ากิจวัตรประจ าวัน 

  ใช่   มีอาการปวดมากจนต้องรับประทานยาแก้ปวด เพื่อให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ 

  ใช่   มีอาการปวดเมื่อยวันแรกของการมีระดู  

  ไม่มีอาการปวดใด ๆ   

ก่อน/หลัง 

1(20)/0 

- 

4(80)/5(100) 

- 

ในช่วงที่มีระดูคุณขาดเรยีน/หยดุท างาน เพราะมีอาการปวดหรือไม่ 

   ใช่  ฉันหยุดเรียนหยุดท างาน 1 วันหรือมากกว่าน้ันในทุกเดือนท่ีมีระด ู

   ไม่ ในช่วงมีระดูฉันสามารถไปเรยีน/ท างานได้ทุกวันแต่ต้องใช้ยาแก้ปวด 

   ไม่ขาดเรยีน/หยุดท างาน 

ก่อน/หลัง 

1(20)/0 

- 

4(80)/5(100) 

คุณมีอาการปวดอุ้งเชิงกราน (บริเวณท้องน้อย) ในช่วงเวลาอื่นๆ ระหว่างท ากิจกรรม 

(นอกเหนือจากมีประจ าเดือน)หรอืไม ่

  ใช่ ฉันต้องใช้ยาแก้ปวด 

  ใช่ ฉันต้องขาดเรียน/หยุดท างาน 

  ใช่ ไม่สามารถท ากิจกรรมได้ 

 ไม่มีอาการปวด 

ก่อน/หลัง 

 

- 

1(20)/0 

2(40)/0 

2(40)/5(100) 

คุณรูส้ึกปวดท้องน้อยเมื่อออกก าลงักายหรือไม ่

  ใช่                                     

  ไม่ใช่ 

ก่อน/หลัง 

2(40)/0 

3(60)/5(100) 
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ข้อมูลทางนรีเวช จ านวน (ร้อยละ) 

  คุณมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือไม่ 

  ใช่ ฉันมีญาติสนิท แม่ ย่า/ยาย พี่สาว/น้องสาว ป้า เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่

  ไม่มีใครในครอบครัวของฉันเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่

  ฉันไม่ทราบ 

 

- 

4(80) 

1(20) 

 
 จากข้อมูลทางนารีเวชอาสาสมัครเริ่มมีประจ าเดือนในช่วงอายุ 11-16 ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Youngwanichsetha (2005) ที่ท าการศึกษากลุ่มอาการก่อนมีระดู อาการปวดระดู และการปฎิบัติในการบรรเทาอาการ
ของนักศึกษาสตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการการเก็บข้อมูลอายุที่เริ่มมีระดูครั้งแรก พบว่าในกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก ช่วงอายุ 12-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.3  ซึ่งในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมที่จะเริ่มมี
ประจ าเดือนและจะด าเนินไปตลอดวัยเจริญพันธ์ุจนถึงอายุประมาณ 40-50 ปี  จากการศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงที่มีระดูจะมี
อาการปวดเมื่อย คิดเป็นร้อยละ 80 ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hend  et al, (2016) ท่ีท าการศึกษากายบริหารแบบ
ยืดกล้ามเนื้อหรือการออกก าลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อจัดการอาการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 
พบว่าส่วนใหญ่จะมีอาการปวดเมื่อยก่อนมีระดู และการออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงสามารถ
ช่วยบรรเทาอาการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าอาสาสมัครที่มีอาการปวดเมื่อยจนต้องหยุดท ากิจวัตร
ประจ าวัน หลังจากท าการศึกษาสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ  ส่วนในเรื่องของการปวดระดูจนต้องขาดเรียน/
หยุดงาน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการปวดมากจนต้องมีการขาดเรียน/หยุดงาน ร้อยละ 80 และต้องขาดเรียน/หยุดงานเพียงร้อย
ละ 20.0 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chongpensuklert et al, (2551) ท่ีท าาการศึกษาความชุกของภาวะปวดระดูใน
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าอาการปวดระดูมีผลท าให้สมาธิในการเรียนลดลง ร้อยละ 
74 และมีผลท าให้ขาดเรียนเพียงร้อยละ 18.2 แต่หลังจากจากศึกษาพบว่าอาสาสมัครทุกคนสามารถไปเรียน/ท างานได้
ตามปกติ  
 จากข้อมูลอาการปวดอุ้งเชิงกราน (นอกเหนือจากมีประจ าเดือน) และการปวดขณะออกก าลังกาย พบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีอาการปวด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sedighimehr et al, (2018) ที่มีการศึกษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
และกระดูกเชิงกรานในสตรีที่มีและไม่มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง พบว่ากลุ่มที่มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังมีอาการปวด
ท้องน้อยเมื่อออกก าลังกายเพียง ร้อยละ 23.8 เท่านั้น เนื่องจากสาเหตุของอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกก าลังกาย อาจ
เกิดขึ้นได้ส าหรับคนที่เริ่มออกก าลังกาย เพราะร่างกายไม่เคยชินกับการออกแรง เมื่อเราออกก าลังกายสม่ าเสมอจน
ร่างกายพัฒนาและมีความทนทานต่อกิจกรรมที่ใช้แรงมากขึ้น อาการปวดกล้ามเนื้อจากกิจกรรมนั้นก็จะหายไป ซึ่งหลัง
จาการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กายบริหารมณีเวชช่วยลดอาการปวดอุ้งเชิงกรานได้ เนื่องจากมณีเวชไปช่วยการปรับสมดุล
โครงสร้างร่างกาย เพิ่มการไหลเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดภาวะปวดประจ าเดือน และการปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน
(นิงสานนท์ และนภดล, 2554) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้อาจสรุปได้ว่าการท ากายบริหารมณีเวชเป็นประจ าสามารถช่วยปรับสมดุลโครงสร้างและ
ระบบไหลเวียนของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการลดระดับอาการปวดประจ าเดือน และช่วยให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้
ตามปกติ แต่การศึกษาครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาน าร่อง จึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลอาสาสมัครให้ครบตามกลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่ค านวณได้ และน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ทางคลีนิคในสถานพยาบาลจริง เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
บรรเทาอาการปวดประจ าเดือนโดยไม่ใช้ยา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่าง 

ต่อปริมาณและความเข้มของสีท่ีสกัดได้จากธรรมชาติ  

Effects of Solvents and pH on the Quantity and Intensity of  

the Color Extracted from Natural Dyes 

ประกิต ไชยธาดา1 , พัฒชรีญา รัตนพันธ1์, อมิตา ศุภวาทิน1, อาริยา สุนทรา1 และสุนิศา หล้าจิ1 

Prakit Chaithada1, Patchareeya  Rattanapan1, Amita  Supawatin1 Ariya Suntara1 and Sunisa Laji1 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่างท่ีมีต่อปริมาณและความเข้มของ

สีที่สกัดได้จากใบน้อยโหน่งและใบสนทะเล ผลการวิจัย พบว่า ตัวท าละลายแต่ละชนิดสามารถสกัดสีย้อมจากธรรมชาติได้

ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยใบน้อยโหน่งสามารถสกัดสารสีได้โดยใช้ตัวท าละลายที่มีขั้ว ได้แก่ เมทานอล และน้ า ขณะที่

ใบสนทะเลสามารถสกัดสารสีด้วยตัวท าละลายไดคลอโรมีเทนซึ่งขั้วต่ ากว่า และจากการศึกษาความคงตัวของสีย้อมจาก

ธรรมชาติที่ความเป็นกรด-ด่างต่าง ๆ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer 

เทียบเฉดสีกับ Munsel color chart และวัดค่าสีด้วยระบบ L*a*b ด้วยเครื่องวัดสี พบว่า สีย้อมแต่ละชนิดมีเฉดสีและ

ความเข้มของสีย้อมแตกต่างกันในช่วงความเป็นกรด-ด่างต่าง ๆ สารสกัดใบน้อยโหน่งให้สีที่เข้มในตัวท าละลายไดคลอโร

มีเทนและเมทานอล และมีแนวโน้มของเฉดสีที่เข้มขึ้นในสภาวะที่เป็นเบส ขณะที่สารสกัดจากใบสนทะเลจะให้สีย้อมที่

เข้มในตัวท าละลายไดคลอโรมีเทนและอะซิโตน โดยสารสกัดจากไดคลอโรมีเทนจะให้สีที่เข้มในสภาวะที่เป็นเบส ขณะที่

สารสกัดจากอะซิโตนให้สีที่เข้มในสภาวะที่เป็นกรด งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อ

ปริมาณและความเข้มของสีที่สกัดได้จากธรรมชาติ 

ค าส าคัญ: สีย้อมจากธรรมชาติ, ตัวท าละลาย, ความเป็นกรด-ด่าง, ความคงตัว  
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Abstract  
 This research aimed to study the effects of solvents and acidity- alkali on the quantity and 

intensity of color extracted from Custard Apple leaves and Common Ironwood leaves.  The results 

showed that each solvent can extract different amounts of natural dyes.  The Custard Apple leaves 

were able to extract the pigment using polar solvents, such as methanol and water, while the Common 

Ironwood leaves were able to extract the pigment with the dichloromethane solvent, which is lower 

polar solvent. The study of the stability of natural dyes at various pHs by measuring the maximum 

absorbance with the UV- Visible spectrophotometer, having their shades compared to Munsel 

color chart and measuring color values with L*a*b system with the colorimeter found that each 

type of dye has different shades and intensity of dyes in various acidity-alkaline ranges. The extracts of 

the Custard Apple leaves were giving a strong color in dichloromethane and methanol and had a 

tendency of darker shades in a base condition. The extracts from the Common Ironwood leaves gave 

a strong dye in the dichloromethane and acetone.  The extracted from dichloromethane produced a 

dark color in a base condition, while the extract of acetone gave dark colors in acidic conditions. This 

research showed that the solvents and acidity- alkali can affect the yield and intensity of natural 

extracted colors. 

Keywords: Natural dyes, Solvents, acidity-alkali, Stability 

 

บทน า  
พืชพรรณที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา แต่ละชนิดล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งล าต้น เนื้อไม้ ขนาดรูปร่าง ใบ ดอก ผล 

รากและสี เป็นต้น มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ของพืชพรรณมายาวนาน เช่น ใช้พืชเนื้อแข็งในการสร้างที่อยู่อาศัย สิ่งปลูก

สร้าง เฟอร์นิเจอร์ ใช้ใบและดอกที่มีกลิ่นหอมเพื่อประดับตกแต่งสร้างกลิ่นให้อาหารเสื้อผ้า ใช้ สีที่ได้จากพืชพรรณ

เหล่านั้นในการตกแต่งอาหาร ย้อมสีผ้า เป็นต้น สีย้อมผ้าที่พบในชีวิตประจ าวันมีทั้งสีย้อมธรรมชาติและสีย้อมสังเคราะห์ 

สีสังเคราะห์มีมากมายหลายเฉดสี การใช้สีสังเคราะห์มีข้อดีคือ มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ สีมี

ความติดทน แต่มีข้อเสียคือ สีสังเคราะห์มักจะมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ สลายตัวยาก เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ

เป็นสารก่อมะเร็ง สีที่พบจากธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด เช่น สีเขียวจากใบเตย สีน้ าเงินจากดอกอัญชัน สีเหลืองจาก

ดอกค าฝอย ซึ่งสามารถน ามาเป็นส่วนผสมของอาหาร หรือน ามาตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และได้มีการพัฒนาการ
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ย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ มีการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารี พบว่า มีพืชมากกว่า 50 ชนิดที่อยู่ในการดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีสามารถให้สี

ได้ (ปิยะธิดา และอนุสรณ์, 2556)  

 การใช้สีจากธรรมชาติจะมีความปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก สามารถย่อยสลายง่าย (ระมัด, 2556) แต่

พบว่าสีย้อมจากธรรมชาติยังไม่มีเฉดสีที่หลากหลายมากนัก ท าให้ยังไม่เป็นท่ีถูกใจแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์การย้อมสีผ้าฝ้ายด้วย

สีย้อมธรรมชาติจากใบกระท้อน พบว่า สารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ มีความเข้มของสีใกล้เคียงกัน 

แต่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน การพัฒนาการยึดติดของสีกับผ้า โดยการเกิดสารเชิงซ้อนของสีสกัดจากแก่นฝางกับไอออนโลหะ

ต่าง ๆ พบว่าเกิดสารเชิงซ้อนท่ีเสถียรกับอะลูมิเนียมไอออนและเมื่อน าไปย้อมเส้นไหมจะมีแรงดึงดูดมากขึ้นท าให้สีติดแน่น

และคงทนมากกว่าเดิม (เสาวนีย์ และคณะ, 2550) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีจากมะขามหวาน พบว่า เปลือกฝัก

มะขามให้สีน้ าตาลอมเหลือง เมล็ดมะขามให้สีน้ าตาลอมแดง สามารถน ามาย้อมสีฝ้ายได้ และเมื่อน ามาเคลือบด้วยสาร

ช่วยติดสี จะท าให้สีไม่ตก (อนงค์พรรณ และสุวภางค์ , 2555) สีย้อมจากธรรมชาติยังสามารถน าไปพัฒนาชุดส าเร็จรูป

ส าหรับการย้อมสีกระบวนการแบ่งเซลล์ทางชีววิทยา (วีรนุช และคณะ, 2558) ส่วนต่าง ๆ ของพืชในท้องถิ่นที่นิยมน ามา

สกัดสี ได้แก่ แก่น ล าต้น เปลือก กิ่ง ใบ ผล และดอก พืชแต่ละชนิดให้สีที่ต่างกัน ตัวอย่างพืชที่ให้โทนสีแดง ได้แก่ ครั่ง 

เมล็ดค าแสด แก่นฝาง เปลือกสมอ โทนสีเหลือง ได้แก่ ขมิ้นชัน แก่นไม้พุด ผลดิบมะตูม ดอกผกากรอง ใบขี้เหล็ก และ

แก่นขนุน โทนสีน้ าตาล ได้แก่ แก่นคูณ เปลือกผลทับทิม เปลือกไม้โกงกาง และเปลือกนนทรี โทนสีด า ได้แก่ ผลมะเกลือ 

ใบกระเม็ง ผลมะกอกเลื่อม เปลือกรกฟ้า ผลตับเต่า และบัวสาย (นันทิพย์ และฉัตรดาว , 2559) ตัวท าละลายที่สามารถ

น ามาใช้ในการสกัดสีย้อมมีหลายชนิด ได้แก่ น้ า สารละลายเบส สารละลายกรด ตัวท าละลายอินทรีย์ เมื่อสารสีถูกสกัด

ออกมาจะได้จะได้สีที่มีองค์ประกอบทางเคมีหลายอย่างปะปนมาตามความสามารถในการละลายของตัวท าละลายแต่ละ

ชนิด เช่น การเตรียมผงสีจากเปลือกมังคุดด้วยตัวท าละลาย 4 ชนิด คือ น้ า เมทานอล สารละลายกรดอะซิติกความ

เข้มข้นร้อยละ 3 และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตร ได้สารละลายที่มีสีต่างกัน  สารสกัด

จากน้ าได้สีแดงอมชมพูถึงสีแดงเข้ม สารสกัดเมทานอลได้สีชมพูอ่อน ขณะที่การใช้สารละลายกรดอะซิติก และ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้สีน้ าตาลถึงสีเทา (พรพิมล และคณะ , 2553) สารสกัดของพืชในท้องถิ่นจังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้แก่ เค็ง ผักเสี้ยน ยอ มะรุม มะขาม มะหาด ชะพลู และราชพฤกษ์ สามารถใช้สังเคราะห์อนุภาคนา

โนซิงค์ออกไซด์เพื่อใช้ในการปรับปรุงการย้อมสีผ้าฝ้าย (สุดกมล และรุ่งนภา, 2559) 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติ โดยเก็บตัวอย่างใบน้อยโหน่งจากอ าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และใบสนทะเลจากอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การผลิตผ้าโดยใช้สีย้อมจาก
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ธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว พืชที่พบทั่วไปในท้องถิ่นของจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีแหล่งของสีย้อมจ านวนมาก เพื่อเพิ่มแหล่งของพืชที่จะน ามาใช้สกัดเป็นสีย้อม ศึกษาตัวท าละลายที่ใช้

ในการสกัด และความคงตัวของสีย้อม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตัวท าละลายและความเป็นกรด-ด่างที่

มีต่อปริมาณและความเข้มของสีที่สกัดได้จากธรรมชาติ  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การสกัดสีย้อมจากพืชตัวอย่าง 

         เก็บตัวอย่างพืชทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ใบน้อยโหน่ง จากอ าเภอลานสกา และใบสนทะเล อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช น าตากแห้งเพ่ือให้ได้น้ าหนักแห้งที่แน่นอนก่อนการสกัด แล้วน าไปบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องบด 

แล้วน าตัวอย่างพืชแต่ละชนิดมาช่ังให้ได้น้ าหนักแห้งประมาณ 25 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวบาง น าไปแช่ไว้ในตัวท าละลายทั้ง 5 

ชนิด ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และน้ ากลั่น ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน และทุกตัวท าละลาย

สกัดซ้ า 3 ครั้ง น าสารสกัดที่ได้ไประเหยตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยตัวท าละลายแบบลดความดัน (Rotary 

evaporator) แล้วน าสารสกัดที่ได้ไปช่ังน้ าหนัก ค านวณหาร้อยละของการสกัด (% yield) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ร้อยละของการสกัด  = 
น้ าหนักของสารสกัด

น้ าหนักแห้งของพืชก่อนสกัด
 x 100 

               2. การเตรียมสารละลายของสารสกัดที่ได้ 

         ช่ังสารสกัดจากตัวอย่าง 0.0010 กรัม ลงในหลอดทดลอง เติมไดเมธิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (ความเข้มข้น 1x10-2 - 1x10-6 โมลต่อลิตร)  เพื่อปรับ

ความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในช่วง 2-6 หรือเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ความเข้มข้น 1x10-2 - 1x10-6 โมลต่อลิตร)  

เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในช่วง 8-12 และปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้มีปริมาตร 5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง 

ผสมสารละลายให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสมสาร (Vortex mixture) ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของสารละลายอีกครั้ง

โดยใช้กระดาษ universal indicator  

               3. การน าสารละลายของสารสกัดที่ได้ไปวัดค่าสี 

         3.1 น าสารละลายตัวอย่างท่ีเตรียมได้ไปสแกนความยาวคลื่นท่ีดูดกลืนแสงได้สูงสุด (max) โดยใช้เครื่อง

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-visible spectrophotometer) ในช่วงความยาวคลื่น 200-800 nm 
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        3.2 น าสารละลายที่ เตรียมได้ไปวัดเฉดสี โดยใช้ Munsel color chart (Kollmorgen Instruments 

Corporation, New York) และเครื่องวัดสี (ColorFlex®, HunterLab) โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

                          1) การวัดค่าสีจากตัวอย่างที่เป็นของเหลว โดยน าสารละลายตัวอย่างที่เตรียมได้จากข้อ 2 มาเทียบ

สีกับ Munsel color chart บันทึกผล และน าสารละลายตัวอย่าง มาวัดค่าสี L*a*b โดยใช้เครื่องวัดค่าสี 

                        2) การวัดค่าการติดสี โดยตัดกระดาษกรองเบอร์ 1 ให้มีขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร จุ่มลงใน

สารละลายตัวอย่างที่เตรียมได้จากข้อ 2 เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปท าให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 1 

ช่ัวโมง แล้วน ามาเทียบสีกับ Munsel color chart บันทึกผล และน ากระดาษกรองที่แห้งแล้ว มาวัดค่าสี L*a*b โดยใช้

เครื่องวัดค่าสี 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
เมื่อน าพืชตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ ใบน้อยโหน่ง และใบสนทะเล มาท าการสกัดโดยใช้ตัวท าละลายต่าง ๆ ได้ผล

การทดลองดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ร้อยละของสารสกัดสีย้อมจากใบน้อยโหน่งและใบสนทะเลโดยใช้ตัวท าละลายต่าง ๆ 

พืชตัวอย่าง ตัวท าละลาย %yield 

ใบน้อยโหน่ง เฮกเซน 0.40±0.08 

ไดคลอโรมีเทน 0.36±0.05 

อะซิโตน 0.52±0.12 

เมทานอล  5.92±0.85 

น้ ากลั่น 28.52±2.24 

ใบสนทะเล 

 

 

 

 

เฮกเซน 3.16±0.12 

ไดคลอโรมีเทน 12.24±0.86 

อะซิโตน 1.20±0.15 

เมทานอล  1.68±0.24 

น้ ากลั่น 12.36±1.84 

      จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวท าละลายแต่ละชนิดสามารถสกัดสารสีจากพืชชนิดต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน สารสีจากใบ

น้อยโหน่งสามารถสกัดได้โดยใช้ตัวท าละลายที่มีขั้วสูง ได้แก่ น้ ากลั่น และเมทานอล มีร้อยละของการสกัดเท่ากับ 

28.52±2.24% และ 5.92±0.85% ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า สารสีที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของใบน้อยโหน่งส่วนใหญ่

เป็นสารที่มีขั้ว จึงสามารถสกัดโดยใช้ตัวท าละลายที่มีขั้วได้ดี ขณะที่ใบสนทะเลสามารถสกัดสารสีจากไดคลอโรมีเทนไดส้งู 
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มีร้อยละการสกัดเท่ากับ 12.24±0.86% โดยตัวท าละลายที่มีขั้วอย่างเมทานอลสามารถสกัดสารสีจากใบสนทะเลได้

ค่อนข้างน้อย และเมื่อน าสารสีจากพืชทั้ง 2 ชนิดไปศึกษาการวัดค่าสี โดยน าสารสกัดที่ได้ไปปรับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่

ในช่วง 2-12 ได้สารสีดังภาพที่ 1 และ 2 จากนั้นผู้วิจัยเลือกสารสีที่มีความเข้มและมีเฉดสีที่แตกต่างกันในค่าความเป็น

กรด-เบสต่าง ๆ ได้แก่ สารสกัดไดคลอโรมีเทนและเมทานอลจากใบน้อยโหน่ง สารสกัดไดคลอโรมีเทนและอะซิโตนจาก

ใบสนทะเล ไปวัดค่าความยาวคลื่นสูงสุด (max) และน าไปเทียบสีโดยใช้ Munsel color chart จากนั้นน าไปวัดค่าสี 

L*a*b ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 

  

                           (ก)                                                           (ข) 

  
                          (ค)                                                            (ง) 

 

(จ) 

ภาพที่ 1 สารสกัดสยี้อมจากใบน้อยโหนง่ในตัวท าละลายชนิดต่างๆ หลังจากปรับค่าความเป็นกรด-ดา่งให้อยู่ในช่วง  

pH 1-12 (ก) เฮกเซน (ข) ไดคลอโรมีเทน (ค) อะซิโตน (ง) เมทานอล (จ) น้ ากลัน่ 
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(ก)                  (ข) 

  
                              (ค)                                                                 (ง) 

 
(จ) 

ภาพที่ 2 สารสกัดสีย้อมจากใบสนทะเลในตัวท าละลายชนิดต่างๆ หลังจากปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในช่วง  
pH 1-12 (ก) เฮกเซน (ข) ไดคลอโรมีเทน (ค) อะซิโตน (ง) เมทานอล (จ) น้ ากลั่น 

ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าสีด้วยวิธีตา่ง ๆ ของสารสกัดจากใบน้อยโหนง่และใบสนทะเล 

สารสกัดจากพืช pH max (nm) รหัสสีจากการเทียบ 

Munsel color chart 

การวัดค่าสี 

L* a* b* 

สารสกัดไดคลอโร

มีเทนจากใบ

น้อยโหน่ง 

2 224.7, 265.4, 285.2 5Y8/4 13.17 -2.15 3.00 

4 300.0, 406.2, 671.6 5Y8/8 5.96 -0.74 0.81 

6 300.0, 404.9, 672.8 5Y7/6 8.28 -1.90 -0.01 

7 297.5, 408.6, 672.8 5Y8/6 4.16 -0.61 -0.58 

8 301.2, 407.4, 672.8 5Y8/6 5.43 -1.94 1.13 

10 298.8, 408.6, 672.8 5Y8/6 3.00 0.16 -1.38 

12 301.2, 407.4, 672.8 5Y8/6 4.03 -0.86 0.56 
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ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าสีด้วยวิธตีา่ง ๆ ของสารสกัดจากใบน้อยโหนง่และใบสนทะเล (ต่อ) 

 สารสกัดสีย้อมจากใบน้อยโหน่งด้วยตัวท าละลายไดคลอโรมีเทนให้สีเหลือง และสารสกัดจากเมทานอลให้สี

น้ าตาลอ่อน สารสกัดจากไดคลอโรมีทนมีความยาวคลื่นสูงสุดแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 297-301 404-408 และ 671-673 นาโนเมตร 

สารสกัดจากพืช pH max (nm) รหัสสีจากการเทียบ 

Munsel color chart 

การวัดค่าสี 

L* a* b* 

สารสกัดเมทานอล 

จากใบน้อยโหน่ง 

2 303.7 2.5Y6/8 20.02 -3.70 11.02 

4 325.9 2.5Y7/8 12.88 -1.50 7.89 

6 300.0 2.5Y6/8 12.64 -1.35 7.81 

7 317.3, 393.8 2.5Y7/8 12.50 -1.35 7.57 

8 297.5 2.5Y7/8 9.96 -1.62 5.29 

10 303.7 2.5Y6/8 11.71 -1.68 8.04 

12 293.8 2.5Y8/10 4.31 -1.21 3.73  

สารสกัดไดคลอโรมีเทน

จากใบสนทะเล 

2 301.2, 333.3 5Y8/4 7.56 -0.36 -0.79 

4 295.1 5Y8/4 2.90 0.40 -1.22 

6 313.6 5Y8/4 2.27 -0.35 -0.02 

7 317.3 5Y8/4 2.19 0.21 -0.97 

8 314.8 5Y8/4 2.25 -0.20 -0.78 

10 314.8 5Y8/4 2.31 -0.80 1.04 

12 358 5Y8/8 2.43 0.27 0.07 

สารสกัดอะซโิตน 

จากใบสนทะเล 

2 300.0, 333.3 2.5Y8/4 10.57 -2.10 2.88 

4 313.6 5Y8/6 3.19 -0.18 -0.48 

6 296.3 5Y8/6 2.89 0.68 -1.50 

7 314.8 5Y8/6 2.96 -0.25 -0.48 

8 296.3 5Y8/6 2.58 0.43 -1.10 

10 316.0 5Y8/6 2.32 0.14 0.04 

12 296.3, 358.0 5Y8/6 2.08 -0.20 0.03 
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โดยจะให้สีเข้มขึ้นที่ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8, 10 และ 12 ขณะที่สารสกัดสีย้อมจากเมทานอลจะให้สีที่เข้ม และสามารถ

ย้อมติดสีกับกระดาษกรองได้ดีที่ความเป็นกรดเบสเท่ากับ 8, 10 และ 12 

 เมื่อน าสารสกัดใบสนทะเลจากตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน และอะซิโตน มาศึกษาการวัดค่าสี พบว่า สารสกัด

ทั้งสองให้สีเหลือง จากการน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี พบว่า สารสกัดส่วนใหญ่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดในช่วง 295-

316 นาโนเมตร และเมื่อน าไปทดสอบการติดสีของกระดาษกรอง พบว่า สารสกัดทั้งสองสามารถติดสีได้ในทุกค่าความ

เป็นกรด-ด่าง โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนจะมีสีเข้มขึ้นท่ีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง ๆ ขณะที่สารสกัดอะซิโตนจะให้สีที่เข้ม

ในสภาวะที่เป็นกรด  

 จากการศึกษาผลของตัวท าละลายและค่าความเป็นกรด-ด่าง่ของพืชตัวอย่างท้ังสอง  พบว่า ตัวท าละลายแต่ละ

ชนิดสามารถสกัดสารสีจากพืชชนิดต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน โดยสารสกัดสีย้อมให้โทนสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ าตาล ซึ่งมีโทนสี

ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยของนันทิพย์ และฉัตรดาว (2559) ท าการสกัดสีย้อมจากเปลือกสนทะเลให้สีน้ าตาล 

งานวิจัยของวีรนุช และคณะ (2558) ที่ท าการสกัดสีย้อมจากแก่นขนุนให้โทนสีเหลือง พรพิมล และคณะ (2553) ซึ่ง

พบว่าตัวท าละลายที่ต่างกันสามารถสกัดสารสีจากเปลือกมังคุดได้แตกต่างกัน คือ สารสกัดจากน้ าได้สีแดงอมชมพูถึงสี

แดงเข้ม สารสกัดเมทานอลได้สีชมพูอ่อน ขณะที่การใช้สารละลายกรดอะซิติก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้สี

น้ าตาลถึงสีเทา พืชแต่ละชนิดมีร้อยละของการสกัดด้วยตัวท าละลายแต่ละชนิดที่แตกต่างกันข้ึนกับองค์ประกอบทางเคมี

ของพืชแต่ละชนิด ค่าความเป็นกรด-ด่างของสีย้อมจากธรรมชาติและสารช่วยติดสีมีผลต่อเฉดสี ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ 

จุฑามาศ และอังคณา (2559) ได้ศึกษาผลของค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีช่วง 3-6 ของสารช่วยติดสีธรรมชาติ พบว่าเส้นไหม

ที่ย้อมโดยการสกัดสีครั่งด้วยน้ าและเอทานอลโดยใช้สารช่วยติดสีจากใบมะขาม ใบ พลองเหมือด และใบชงโค เส้นไหมจะ

ดูดซับสีครั่งได้ดีที่ค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 3 ทั้งในน้ าและเอทานอล ให้เฉดสีที่ต่างกัน คือ ใบมะขามจะให้เฉดสี

แดง ใบพลองเหมือด จะให้เฉดสีแดงชมพู และใบชงโคจะให้เฉดสีน้ าตาล และให้เฉดสีที่ สดใสที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ในช่วง 3-4 การศึกษาความคงตัวของสีย้อมจากธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้

มีสีสันสวยงาม เพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถน าสีย้อมจากธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอรนุช และคณะ (2560) ความคงตัวของสีย้อมยังขึ้นอยู่กับสารช่วยติดสี อย่างเช่น เปลือก

สีเสียดแห้ง เปลือกผลทับทิมแห้ง ใบยูคาลิปตัสแห้ง (นุชนาถ และคณะ, 2559)  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรท้องถิ่นที่

มีหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่ออธิบายกระบวนการในการฆ่าและยับยั้งเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคบางชนิด โดย
เริ่มศึกษาลักษณะของพื้นผิวจากค่าประจุบนพื้นผิว (point of zero charge) ศึกษาขนาดของพื้นที่ผิว (surface area) 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นต้น พบว่า มีค่าประจุบนพื้นผิวเท่ากับ 6.0 ท าให้สามารถดูดซับโมเลกุลของเช้ือโรค
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโมเลกุลของเช้ือโรคมีค่าพีเอชน้อยกว่าค่า pHPZC คาดว่าการที่อนุภาคผงสมุนไพรสามารถดูดซับ
โมเลกุลของเช้ือโรคได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดพื้นที่ผิว เนื่องจากมีค่าน้อย คือ 2.7817 m²/g จากค่าการสั่นของพันธะใน
ตัวอย่างผงสมุนไพรโดยรวมพบว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบจากเทคนิค EDS 

 

ค าส าคัญ: ผงสมุนไพร, หม้อข้าวหม้อแกงลิง, ค่าประจุบนพ้ืนผิว 
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Abstract 
This research The objective is to study the relationship of physical properties of local herb 

powder particles with Nepenthes as the main component.  To explain the process of killing and 
inhibiting the pathogens that cause certain diseases By studying the characteristics of the surface from 
the point of zero charge, studying the surface area, studying the morphological characteristics, etc. , 
found that the charge on the surface is equal to 6. 0, allowing the adsorption of the molecules of 
Germs as well Since the molecules of the pathogen have a pH value less than the pHPZC, it is expected 
that the powder particles can absorb the molecules of the pathogen, not related to the surface area 
size. Due to the low value of 2.7817 m² / g from the vibration of the bond in the herbal powder sample 
as a whole.  It is found that organic matter with carbon and hydrogen is the main component in 
accordance with the analysis of elemental composition from EDS technique. 
Keywords: Herbal powder; Nepenthes mirabilis; point of zero charge 

บทน า 
ในอดีตยุคที่โลกยังขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบ าบัดรักษาโรคต่าง ๆ ผู้คนรู้จักดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจาก

โรคภัยดังกล่าว ท าให้เกิดเป็นภูมิปัญญามากมายที่คนปัจจุบันได้น ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการน าพืชสมุนไพรมาใช้ใน
การรักษาโรคต่าง ๆ เช่น อบเชย สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ส่วนที่น ามาใช้เป็นยา
สมุนไพรนั้นเป็นส่วนของเปลือกต้นไม้ ท่ีผ่านการตากแดดมาแล้ว โดยอบเชยที่มีคุณภาพดีต้องมีสีน้ าตาลอ่อนหรือสีสนิม 
มีความตรงและยาว 1 เมตร มีรสเผ็ด หวานชุ่ม มีกลิ่มหอม มีฤทธ์ิร้อน (พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร, 2551) สมอไทย 
เป็นหนึ่งในสมุนไพรรักษามะเร็ง ที่มีฤทธิ์ในการก าจัดพิษออกจากร่างกาย อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
มากมาย สมอไทยยังช่วยบ ารุงร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ จากการวิจับพบว่าสารส าคัญในสมอไทย ช่วยป้องกัน
การเกิดอนุมูลอิสระได้สูงถึง 90% และช่วยเสริมภูมิต้านทานโรค สมอไทยยังสามารถจ ากัดเช้ือแบคที่เรียที่เป็นต้นเหตุ
ของแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย (ซาลายา กูนิง, 2555) แต่ส่วน
ใหญ่วิธีการบริโภคนั้นนิยมน าตัวอย่างพืชมาต้มกับน้ าจนเดือด เพื่อเป็นการสกัดตัวยาส าคัญออกมา แล้วน าไปดื่มรักษา
โรคต่าง ๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร ตามระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ก าหนดขนาดใช้ของฟ้าทะลายโจร โดยถ้ามี
อาการหวัดเจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5-3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน การบริโภคฟ้าทะลายโจรใน
ครัวเรือนแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านในรูปแบบของยาต้ม โดยใช้ใบและกิ่งสดล้างให้สะอาด สับเป็นท่อนสั้น ๆ ประมาณ 1 ก า
มือ ต้มกับน้ า 10-15 นาที ดื่ม ก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง จะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ ช่วยบรรเทาอาการหวัดและเสริม
ภูมิต้านทานดีกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะมานานหลายร้อยปี จนได้รับการรองรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็น
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ไซนัสอักเสบท่ีได้ผลดี โดยมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือไวรัส เพิ่มภูมิต้านทาน ลดไข้ และ
ลดการอักเสบ ช่วยให้จมูกโล่ง และลดอาการเจ็บคอ ระคายคอ (กีรติญา และยิ่งมณี , 2555) หรือพืชบางชนิดจะน ามา
ดองกับเหล้า จนเป็นยาดองสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ได้เช่นกัน ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพตนเอง
มากขึ้น จึงได้มีการท าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้น ทั้งเพื่ออุปโภคและบริโภค และมีรัฐบาลผลักดันเพื่อต้องการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับชุมชน และเพื่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  

จากภูมิปัญญาชาวบ้านส าหรับวิธีการบริโภคยาสมุนไพร ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การบริโภคแบบผง ชาวบ้าน
มักจะน าส่วนล าต้น เปลือก กิ่งก้าน หรือรากของต้นสมุนไพร แต่ละส่วนขึ้นอยู่กับโรคที่ต้องการรักษา น ามาฝนที่ก้นโอ่ง
ดินเผา เพื่อท าให้ส่วนของล าต้น เปลือก กิ่งก้าน หรือราก แตกออกมาเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถแขวนลอยในน้ าได้ 
แล้วน ามาดื่มรักษาโรคต่าง ๆ เช่น สมุนไพรากหญ้านาง มีสรรพคุณดับพิษและลดไข้ได้หลายชนิด ได้แก่ ไข้พิษ ไข้หัด ไข้
ผิดส าแดง สมุนไพรยาห้าราก มีตัวยาใช้แก้โรคหวัดติดเชื้อ แก้ร้อนใน กระหายน้ า แก้ผดผื่นคัน แก้อักเสบ สมุนไพรชะเอม
ไทย มีสรรพคุณแก้ไอ แก้กระหาย เป็นยาระบาย บรรเทาอาการเจ็บคอ (ปฐมา จันทรพล , 2014) บัญชียาจากสมุนไพร 
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้แบ่งรายการยาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และกลุ่ม
ที่ 2 ยาพัฒนา จากสมุนไพร ซึ่งยาเหล่านี้สามารถเตรียมได้หลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยา
ลูกกลอน ยาน้า ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาชง เป็นต้น โดยยาผง ยาเม็ด และยาแคปซูลเป็นรูปแบบยาที่พบได้มากที่สุด 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เนื่องจากยาเหล่านี้เป็นยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง สมบัติการไหลของผงยาจึงมี 
ความส าคัญต่อกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสม่ าเสมอของตัวยาในยาเตรียม
แต่ละหน่วย จากวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอนุภาคของสารสมุนไพรสามารถรักษาโรคได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามี
สมุนไพรบางชนิดที่ชาวบ้านน ามาบดเป็นผงส าเร็จรูป น ามาละลายน้ าดื่มรักษาอาการไข้ ตัวร้อน ร้อนในได้ดี ทั้งในเด็ก
และผู้ใหญ่  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าตัวอย่างผงสมุนไพรสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านมาศึกษาฤทธิ์ในการต้านเช้ือแบคทีเรีย
ก่อโรคบางชนิด พร้อมด้วยศึกษาขนาดของอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคผงสมุนไพรด้วยเครื่องมือ SEM-EDX, 
BET และ FTIR เป็นต้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
วิธีการหาประจุบนพื้นผิว ท าได้ดังนี้ (เกษราพร และโกวิทย,์ 2555) 

ปิเปตน้ าปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร  ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตรปรับค่า pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 และ 12 ด้วยกรดไนตริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์  ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์บันทึกค่า pH ช่ังผงสมุนไพร
หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีจ าหน่ายในหมู่บ้าน ต้นมะขาม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 0.2 กรัม  เติมในแต่ละขวดที่เตรียม 
ปิดด้วยพาราฟิล์ม กวนด้วยความเร็ว 300 รอบต่อนาที เป็น 24 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน วัดค่า pH หลัง เขียนกราฟ
ระหว่างค่า pHi เทียบ pHf ตัดกับเส้นทแยงมุม เป็นค่า pHPZC ของผงสมุนไพร ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 
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 วิธีการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Fourier Transformed Infrared Spcetroscopy  ท าได้ดังนี้ 
น าผงตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จ าหน่ายในหมู่บ้าน มาท าการอบท่ีอุณหภภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
น าไปอัดเป็นเม็ดผสมกับโพแทสเซียมโบรไมด์ น าไปวิเคราะห์ที่ช่วงเลขคลื่น 4000-400 cm-1  

วิธีการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตอนแบบส่องกราดและเอกซ์เรย์สเปกโตรสโกปีแบบกระจาย
พลังงาน (SEM-EDX) ท าได้ดังนี้ 
น าผงตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จ าหน่ายในหมู่บ้าน ที่ผ่านการอบจนแห้ง มาโปรยสารตัวอย่างลงบนแท่นวางสาร
ตัวอย่าง จากนั้นน าไปเคลือบด้วยไอระเหยของทองค าด้วยเครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อให้ปรากฏภาพได้ชัดเจน น าไปส่องที่
ก าลังขยายต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์ชนิดของธาตุที่พบในโหมด mapping analysis  

วิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Brunauer-Emmett-Teller Method (BET) ท าได้ดังนี้ 
น าผงตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จ าหน่ายในหมู่บ้าน น าไปวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวโดยให้เกิดการดูดซับที่อุ ณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส พร้อมสร้างสมการของการดูดซับด้วยเครื่องวิเคราะห์ผล 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1) ประจุบนพื้นผิวผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ท่ีวิเคราะห์ได้จากผงสมุนไพรด้วยวิธี pH-drift method โดยใช้น้ าปราศจากไอออนเป็น
ตัวท าละลาย ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง 2.00 - 12.00 ด้วยสารละลายกรดไนตริกและสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ น าสมุนไพร 0.2 กรัม ใส่ในสารละลาย และตัวอย่างถูกกวนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นวัดค่า pH สุดท้าย ค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นและความเป็นกรด-ด่างสุดท้ายตัดกับเส้นทแยงมุมเป็นค่า pHPZC 
ของผงสมุนไพร  โดยประจุที่ผิวเป็นศูนย์ หมายถึงประจุที่พ้ืนผิวมีสภาพเป็นศูนย์หรือประจุบวกและประจุลบบนพื้นผิวมี
ค่าเท่ากัน  เมื่อ pH < pHPZC จะเกิดโพลาไรซ์แล้วให้ประจุที่เป็นบวกได้ดี  ถ้าที่ pH > pHPZC จะเกิดโพลาไรซ์แล้วให้
ประจุที่เป็นลบได้ดี (วราภรณ์, 2540) จากการทดลองพบว่าผงสมุนไพรมีค่าประจุที่ผิวเท่ากับ 6 ซึ่งอธิบายว่าเช้ือโรคส่วน
ใหญ่จะมีประจุเป็นบวกและมีค่า pH 4-4.5 ดังนั้นผงสมุนไพรสามารถดูดซับเชื้อโรคที่เป็นประจุบวกได้ดี 
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ภาพที่ 1 เส้นโค้งความสมัพันธ์ของค่า pHi เทียบกบั pHf 
 

2) ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของผงสมุนไพรด้วยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตมิเตอร์ 
จากการศึกษาการตรวจหาหมู่ ฟั งก์ ชันของผงสมุนไพรด้ วย เทคนิค Fourier Transform Infrared 

Spectrometer (FT-IR) เพื่อยืนยันโครงสร้างของผงสมุนไพร  โดยท าการวิเคราะห์ในช่วงความยาวคลื่น 400-4000 cm-

1 แสดงในภาพที่ 4.2 และการเปลี่ยนแปลงของหมู่ฟังก์ชันในผงสมุนไพร  ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแถบการสั่นที่ช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.1 สเปกตรัมที่ได้จากผงสมุนไพร จะแสดงในภาพท่ี 2 พบสัญญาณการดูดกลืนที่กว้าง
แสดงแถบ O-H Stretching ของน้ าที่ความยาวคลื่น 3332.87 cm-1 พบสัญญาณ C-H Stretching ของแอลเคน ที่ความ
ยาวคลื่น 2924.52 cm-1 พบสัญญาณการสั่นในโมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ความยาวคลื่น 2357.07 cm-1 พบ
สัญญาณ C=C Stretching ของอะโรมาติกที่ความยาวคลื่น 1619.91 cm-1 พบสัญญาณ C-O Stretching ของเอสเทอร์
ที่ความยาวคลื่น 1031.25 cm-1 และพบสัญญาณ C-H Bending ของฟีนิลที่ความยาวคลื่น 612.28 cm-1 
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ภาพที่ 2 สเปกตรัม FT-IR ของผงสมุนไพร 
 

3) การวิเคราะห์คุณสมบัติของสารด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตอนแบบส่องกราด (SEM) 
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของผงสมุนไพรด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่

ก าลังขยายต่างกัน  ภาพที่ 3 (ก) พบว่าพื้นผิวจะมีรูปร่างเป็นก้อนใหญ่  ก้อนเล็กและเป็นแท่ง  การค านวณด้วยโปรแกรม 
ImageJ โดยใช้วิธีการวัดด้านกว้างและด้านยาวที่สุดของแต่ละกลุ่มก้อน  และน ามาเฉลี่ยเป็นขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยของแต่ละกลุ่มก้อน  แบบก้อนใหญ่ที่ก าลังขยาย 500 เท่าจะอยู่ในช่วง 100.4 ไมโครอน  แบบก้อนเล็กท่ีก าลังขยาย 
500 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ในช่วง 37.1 ไมโครอน และแบบเป็นแท่งที่ก าลังขยาย 500 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 199.8 ไมโครอน  ดังภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าพื้นผิวผงสมุนไพรมีขนาดไม่สม่ าเสมอและมีอนุภาคขนาด
เล็กปะปนอยู่จ านวนมากในบริเวณผิวหน้า  ภาพท่ี 3 (ข) ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่าพบรูปร่างเป็นกลุ่มก้อนกระจายตัวอยู่
ในพื้นผิว  เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 12.12 ไมครอน ดังภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 3 (ค) แสดงให้เห็นว่าที่
ก าลังขยาย 5,000 เท่าพื้นผิวของผงสมุนไพรมีรูปร่างเป็นก้อนใหญ่และผิวขรุขระ  

(ก) (ข) 
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(ค) 

 

ภาพที่ 3 ภาพ Scanning Electron Microscope ของตัวอย่างผงสมุนไพรก าลังขยาย 500 เท่า (ก) ก าลังขยาย 
1,000 เท่า (ข) และก าลังขยาย 5,000 เท่า (ค) 

4) เอกซ์เรย์สเปกโตรสโกปีแบบกระจายพลังงาน (EDX) 
และยังสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปกโตรสโกปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) โดยภาพที่ 4 (ก) 

เป็นการแสดงลักษณะพื้นผิวของผงสมุนไพร  ในบริเวณที่ถูกท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS  ซึ่งผลการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค EDS จะแสดงผลออกมาในลักษณะของจุดสีต่าง ๆ ที่มีขนาดของจุดสัมพันธ์กับขนาดอนุภาคของธาตุองค์ประกอบ
ในผงสมุนไพร  ในภาพที่ 4 (ข) และ 4 (ค) แสดงให้เห็นถึงลักษณะการจับกันเป็นกลุ่มก้อนของคาร์บอน ( C) และ
ออกซิเจน (O) ซึ่งทั้งสองธาตุนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในผงสมุนไพรและอาจมีการปนเปื้อนของออกซิเจนที่อยู่ใน
บรรยากาศเข้ามาร่วมด้วย  ในส่วนของธาตุแคลเซียม (Ca) โพแทสเซียม (K) คลอรีน (Cl) และก ามะถัน (S) ดังภาพท่ี 4.5 
(ง, จ, ฉ, ช) แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของผงสมุนไพรอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาพที ่4 ลักษณะการกระจายตัวของธาตุตัวอย่างผงสมุนไพร (ก), Carbon (ข), Oxygen (ค), Calcium (ง), 

Potassium (จ), Chlorine (ฉ), Sulfur (ช) และปริมาณธาตุองค์ประกอบ (ซ) 
 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณธาตุองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของธาตุในผงสมุนไพร Nepenthes mirabilis 
Elements Wt. % Atomic weight (σ) 

C 56.1 0.6 
O 42.6 0.5 
Ca 0.7 0.0 
K 0.4 0.0 
Cl 0.2 0.0 
S 0.1 0.0 

 
5) ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ผิวด้วยเทคนิค Brunauer-Emmett-Teller Method (BET)  

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค BET พบว่าพ้ืนผิวจ าเพาะของผงสมุนไพรมีค่าเท่ากับ 2.7817 m²/g ซึ่งจากภาพที่ 
4.5 แสดงไอโซเทอม ที่เป็นรูปแบบปกติของไอโซเทอมที่เกิดในสารดูดซับที่ไม่มีรูพรุน (nonporous) หรือตัวดูดซับที่มีรู
พรุนขนาดใหญ่ (microporous) โดยจะเกิดการดูดซับที่ต่อเนื่องจากการเรียงตัวโมเลกุลเพียงช้ันเดียว (monolayer) 
อย่างสมบูรณ์ก่อน  จึงเกิดเป็นหลายช้ัน (multilayer) ในขั้นต่อมา จากไอโซเทอมตรงบริเวณจุดเปลี่ยนโค้ง จะแสดงถึง
การดูดซับแบบช้ันเดียวนั้นเสร็จสมบูรณ์จากนั้นที่ความดันสูงขึ้นจะเกิดการดูดซับที่ต่อเนื่องจากช้ันแรกต่อไป และจะเกิด
การดูดซับเสร็จสมบูรณ์ที่ความดันย่อยสูง ๆ ไอโซเทอมแบบนี้บางครั้งเรียกว่า Sigmoid หรือ S-shape isotherm 
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ภาพที่ 6 ลักษณะการดูดซับแกส๊ N2 ด้วยเทคนิค BET 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพบางประการคาดว่าสรรพคุณเบื้องต้นในการบ าบัดรักษาอาการไขใ้น
เด็กที่ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาน าผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาใช้ น่าจะเกิดจากค่าประจุที่ผิวเท่ากับ 6 ซึ่งอธิบายได้
ว่าเช้ือโรคส่วนใหญ่จะมีประจุเป็นบวกและมีค่า pH 4-4.5 ดังนั้นผงสมุนไพรสามารถดูดซับเช้ือโรคที่เป็นประจุบวกได้ดี 
โดยขนาดพื้นที่ผิวไม่น่าจะส่งผลใด ๆ เนื่องจากมีค่าน้อยมาก เนื่องจากยังไม่มีผลการทดสอบทางด้านเช้ือก่อโรค จึงยังไม่
สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าสรรพคุณในการรักษาอาการไข้เกิดจากปัจจัยในข้อใด นอกจากจะมีผลการทดสอบเพิ่มเติมใน
อนาคต 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1232 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนอุดหนุนงบบ ารุงการศึกษา คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เอกสารอ้างอิง 
กีรติญา เอี่ยมถาวร, ยิ่งมณี ตระกูลพัว. (2555). การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร 

และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของโพรพอลิส นมผึ้ง และฟ้าทะลายโจร. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน

ระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012. 

ซาลายา กูนิง, พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ศิริขวัญ มณี, เจษฎาพร บุญพ่อมี, พัชรวลัย ใจสมุทร และ อรทัย เนียมสุวรรณ. (2555). 

การส ารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรจากหนังสือบุดขาวของหมอวงศ์ พิมพ์ท่าทอง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 7(2), 61-66. 

พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร. (2551). ศึกษาการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถที่ปรากฏในคัมภีร์

พระพุทธศาสนา. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา). บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

ปฐมา จันทรพล, ศรายุทธ ตันเถียร, และอรทัย เนียมสุวรรณ. (2014). ความหลากหลายของพืชสมุนไพรส าหรับรักษา

อาการไข จากอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่. KKU Sci. J., 42(2), 313-326. 

ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รอาหารและย า  ก ร ะทร ว งส า ธา รณสุ ข , บัญ ชี ย าจ าก สมุ น ไพร .  สื บค้ น จ าก

http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/herbal/list. 

อรุณ จันทร์คา และกาญจนา วงศ์กระจ่าง. (2560). สารสกัดสมุนไพรไทยต่อการต้านมะเร็งและต้านอนุมูลอิสระ. 

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 9 (9). 

เกษราพร สุอรุณ และโกวิทย์ ปิยะมังคลา. (2555). จลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงินโดยเรซินไคโตซาน . มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

 
 
 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1233 

 
 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ใช้กากถั่วเหลือง

ทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

The study of donut consumption behavior and consumer acceptance of donut 

cake products using soybean meal powder substituted for wheat flour and soy milk 

substituted for milk in Mueang Songkhla District, Songkhla Province 

ศศินา  บุญจันทร์2, ชุติมณฑน์  แก้วเกลี้ยง2, ธิดารัตน์  ผลบรรจง2, และ สุรีย์พร กังสนันท1์* 

Sasina Bunjan2, Chutimon Kaewkliang2 , Tidarat Polbanjong2, and Sureeporn Kangsanant1* 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการบริโภคต่อผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ใช้กากถั่ว

เหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคใน อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน ผล
การศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ผู้บริโภคเคยรับประทานโดนัทเค้กร้อยละ 98 โดยรับประทาน
แล้วแต่โอกาส มีเหตุผลในการเลือกบริโภคเค้กเนื่องจากชอบในรสชาติที่อร่อย หาซื้อสะดวก และราคาไม่แพง แหล่งที่
ผู้บริโภคเลือกซื้อโดนัทเค้กส่วนใหญ่จะเลือกซื้อจากร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาเก็ต ผู้บริโภคให้การยอมรับต่อ
ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กร้อยละ 
94 โดยให้เหตุผลว่ามีรสชาติที่อร่อยและมีกลิ่นรสแปลกใหม่ การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนนแบบ 5-
point hedonic scale พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย หากมีผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้ง
กากถั่วเหลืองและน้ านมถั่วเหลืองวางจ าหน่ายในท้องตลาดโดย จ านวน 5 ช้ิน/กล่อง ในราคา 15 บาท ผู้บริโภคมีความ
ยินดีที่จะซื้อสินค้าร้อยละ 89 
ค าส าคัญ: โดนัทเค้ก, กากถ่ัวเหลอืง, นมวัว, น้ านมถั่วเหลือง, การยอมรับของผู้บรโิภค  
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Abstract  
 The objectives of this study were to study consumer acceptance and behavior of donut cake 
products using soybean meal substituted for wheat flour and soy milk substituted for milk.  A 
questionnaire was used as a research instrument. The study participants are the consumers in Mueang 
Songkhla District, Songkhla Province ( n= 150) .  Mostly of participants in this study were female age 
between 15- 25 years.  They were undergraduate student who have monthly income less than 5,000 
baht.  Ninety eight percent of the consumers used to eat donut cake because of the deliciousness, 
easy to buy and inexpensive. They usually bought donut cake from convenient store and supermarket. 
The consumers accepted donut cake products using soybean meal substituted for wheat flour and soy 
milk substituted for milk for 94% cause delicious and exotic flavor. The 5-point hedonic scale showed 
the liking scale range like a little. The consumers (89%) were willing to buy donut cake products using 
soybean meal substituted for wheat flour and soy milk substituted for milk if available for sale ( 5 
piece/15 baht).  
Keywords: donut cake, soybean meal, milk, soybean milk, consumer acceptant  

 
บทน า  

โดนัทเค้กเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ท าจากแป้งสาลีหรือแป้งสาลีผสมแป้งชนิดอื่น   ผงฟูหรือผงฟูผสมเบกกิ้งโซดา 

(โซเดียมไบคาร์บอเนต) น้ าตาล เกลือ ไขมัน ไข่ นม อาจมีส่วนประกอบอ่ืน เช่น วัตถุแตงกลิ่นรส เครื่องเทศ ตีผสมให้เข

ากัน ใช้แบบพิมพกดหรือหยอดเป็นรูปรางตามต้องการ แล้วทอดจนสุก อาจคลุกหรือตกแต่งด้วยส่วนประกอบต่างๆ เชน 

น้ าตาล ช็อกโกเเลต แยม ครีม ถั่ว มะพร้าว (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2555) แป้งสาลีซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ

โดนัทเค้กมีองค์ประกอบของโปรตีนกลูเตน ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ท าให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภคบางกลุ่ม ท าให้ไม่สามารถ

รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีได้เมื่อรับประทานกลูเตนเข้าไป (ธิดารัตน์  เปรมประสพโชค, ปภาวรินท์ คิงวิ 

และ ปณัฐชา ช่ืนจิต, 2557) และนอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กยังมีส่วนผสมของน้ านมวัว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีกลุ่ม

ผู้บริโภคบางกลุ่มที่แพ้น้ านมวัวไม่สามารถย่อยแลคโตสในนมวัวได้ เนื่องจากระบบย่อยอาหารในร่างกายไม่สามารถผลิต

เอนไซม์แลคเตสได้เพียงพอ (ธฤตา กิติศรีปัญญา, 2561) จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีผู้วิจัยได้ศึกษาการน าวัตถุดิบชนิดอื่นมาใช้

ทดแทนแป้งสาลีและนมวัวในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การน าแป้งกากถั่วเหลืองมาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนม

อบ ขนมปัง และเค้ก เป็นต้น (ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค, ปภาวรินท์ คิงวิ และปณัฐชา ช่ืนจิต, 2557; สุภาวิณี แสนทวีสุข 

และมาลีน่า สันเต๊ะ, 2557; ปิยะรัชช์ กุลเมธีและคณะ, 2553) 
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 กากถั่วเหลือง เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเต้าหู้หรือนมถั่วเหลือง ส่วนใหญ่มักน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

กากถ่ัวเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยพบว่ามีโปรตีนร้อยละ 45-50 การน ากากถ่ัวเหลืองมาแปรรูปหรือใช้ในการผลิต

อาหารจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและแนวทางในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากข้ึน (รัตนาภรณ์ ถาแก้ว, วารุณอร จันต๊ะอิน 

และสุวรรณา เดชะรัตนางกูร, 2551) ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงของกากถั่วเหลืองคือมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้น

ใย เป็นต้น  

 โดนัทเค้กผลิตจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้

กลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในแป้งสาลีได้ จึงได้มีงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาการน ากากถ่ัวเหลืองมาทดแทนแป้งสาลีใน

ผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก ซึ่งมีระดับการทดแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 (โดยน้ าหนักแป้ง) โดยสามารถทดแทนแป้ง

กากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กได้ร้อยละ 30 (ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยงและคณะ, 2562) และศึกษาปริมาณน้ านมถั่วเหลือง

ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนนมวัว ท่ีระดับร้อยละ 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 (โดยน้ าหนักนมวัว) ซึ่งสามารถทดแทนนมวัวด้วย

นมข้าวโพดได้ที่ระดับร้อยละ 100 (ธิดารัตน์ ผลบรรจงและคณะ, 2562)  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วเหลืองและกากถ่ัว

เหลืองที่เป็นวัตถุดิบเหลือใช้ ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก เพื่อเป็นแนวทางใน

การวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการวางแผนเพื่อวางจ าหน่าย

ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากร 

 กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ ผู้บรโิภคทั่วไปในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

จ านวน 150 คน โดยกระจ่ายช่วงอายุเป็น 5 ช่วงอายุคือ 15-25, ปี 26-30, ปี 31-25, ปี 36-40, ปี และ 40 ปีข้ึนไป 

2. เคร่ืองมือ 

 ในการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในศึกษา  โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการ

บริโภคถั่วเหลือง  

3.  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้งกากถั่วเหลืองและน้ านมถั่วเหลือง 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่ใช้ในการศึกษาเป็นโดนัทเค้กที่ผลิตโดยมีส่วนผสมของแป้งกากถ่ัวเหลืองและน้ านม

ถั่วเหลือง (ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 30 และน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวร้อยละ 100 ) ผลิตโดนัทเค้ก

โดยใช้กากถั่วเหลืองตามวิธีการของ ชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยงและคณะ (2562) และเสริมน้ านมข้าวโพดในโดนัทเค้กกากถั่ว

เหลืองตามผลการศึกษาของ ธิดารัตน์ ผลบรรจงและคณะ (2562) 
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3.1 วิธีการเตรียมน้ านมถั่วเหลือง  

ช่ังถั่วเหลืองแห้งกะเทาะเปลือก 500 กรัม ล้างถั่วเหลืองด้วยน้ าสะอาด 3 ครั้ง กรองด้วยกระชอนให้สะเด็ดน้ า

แช่ถั่วเหลืองในน้ า 1 คืน บดถั่วเหลืองด้วยอัตราส่วน ถั่วเหลือง 500 กรัมต่อน้ า 10 ถ้วยตวง กรองแยกกากถ่ัวเหลืองด้วย

ผ้าขาวบาง ต้มน้ านมถั่วเหลืองด้วยไฟอ่อนประมาณ 20 นาที ใส่ใบเตย คนอย่างสม่ าเสมอ ต้มต่ออย่างน้อย 1-2 ช่ัวโมง 

จนกว่าจะหมดกลิ่นถั่ว  

3.2 การเตรียมกากถั่วเหลือง 

โดยน ากากถั่วเหลือง ที่ได้จากขั้นตอนท่ี 3.1 น ากากถั่วเหลืองมาอบแห้งอุณหภูมิ 50 ± 5 องศาเซลเซียส เวลา 

14 ช่ัวโมง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ลดขนาดกากถั่วเหลืองอบแห้งด้วยเครื่องบดอาหาร จากนั้นน ามาร่อนผ่าน

ตะแกรงร่อนแยกขนาด 100 เมช เก็บในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 

3.3 วิธีการเตรียมโดนัทเค้ก  

      การเตรียมโดนัทเค้กประกอบด้วยส่วนผสมได้แก่ แป้ง 140 กรัม ผงฟู 8 กรัม เกลือ 4 กรัม น้ าตาล 200 กรัม ไข่ไก่ 

4 ฟอง นมถั่วเหลือง 55 กรัม เนยละลาย 200 กรัม น าแป้ง ผงฟู และเกลือร่อนผสมรวมกัน ตีไข่ไก่ และน้ าตาลทรายให้ขึ้นฟู 

เติมแป้งสลับกับการเติมนมถั่วเหลืองจนส่วนผสมทั้งหมดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เติมเนยละลาย จากนั้นน าส่วนผสมเทลงใน

เครื่องท าโดนัทไฟฟ้า เป็นเวลา 3 นาท ี
4.  การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 

การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้งกากถั่วเหลืองและน้ านมถั่วเหลืองใช้

วิธีการทดสอบทดสอบ 5-point hedonic scale จากผู้บริโภค 150 คน โดยผู้บริโภคจะได้รับโดนัทเค้กคนละ 1 ช้ิน 

ประเมินทางประสาทสัมผัสแบบหาอัตราความชอบ ซึ่งมี 5 ระดับ โดยท าการประเมินทางประสารทสัมผัสด้านลักษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม หลังจากผู้บริโภคชิมตัวอย่างจะให้ผู้บริโภคตอบ

แบบสอบถามเพื่อตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

5.  วิเคราะห์ทางสถิติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้งกากถั่วเหลืองและน้ านมถั่ว

เหลือง คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ตารางที่ 1) ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้บริโภคเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73 มีอายุระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 97 
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รองลงมาเป็นช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 โดยส่วนมากมีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาอาชีพรับจ้าง

และธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3 ระดับ การศึกษาอยู่ในช่วง ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 95 

รองลงมาเป็น มัธยมศึกษา หรือ ปวช. ร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 81 รองลงมา 5,000 -10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
ข้อมูล ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 27 
หญิง 73 

อาย ุ  
15-25 ปี 97  
26-30 ปี 1 
31-35 ปี 1 
36-40 ปี - 
มากกว่า 40 ปี 1 

อาชีพ  
นักเรียน - 
นักศึกษา 93 
รับจ้าง 3 
ธุรกิจส่วนตัว 3 
ข้าราชการ - 
อื่นๆ 1 

ระดับการศึกษา  
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.  3 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 1 
ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 95 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 

รายได้ต่อเดือน  
ต่ ากว่า 5,000 บาท 81 
5,000 - 10,000 บาท 15 
10,001 - 15,000 บาท 2 
15,001 บาท ข้ึนไป 2 
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2.  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก 

 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก (ตารางที่ 2)  พบว่า ผู้บริโภคเคยรับโดนัทเค้กร้อยละ 98 

ความถี่ท่ีผู้บริโภครับประทานคือแล้วแต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21 เหตุผล

ที่ผู้บริโภครับประทานโดนัทเค้กคือ รสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาหาซื้อสะดวก คิดเป็นร้อยละ 39 โดย

ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานโดนัทเค้กที่ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นรอยละ 68 รองลงมาซุปเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 15 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภณัฑ์โดนัทเค้ก 

ข้อมูล ร้อยละ 
ท่านเคยรับประทานโดนัทเค้กหรือไม ่  

เคย 98 
ไม่เคย 2 

ความถี่ในการรับประทานโดนัทเคก้ต่อสัปดาห ์  
1 ครั้ง/สัปดาห ์ 18 
2-3 ครั้ง/สปัดาห ์ 21 
มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห ์ 1 
แล้วแต่โอกาส 59 

เหตุผลในการรับประทานโดนัทเคก้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ต้องการคุณคา่ทางโภชนาการ 8 
ราคาไม่แพง  33 
รสชาติอร่อย 64 
หาซื้อสะดวก  39 
สะดวกในการบริโภค 31 
อืน่ๆ 2 

โดยทั่วไปท่านรับประทานโดนัทเคก้จากแหล่งใด  
ผลิตเอง 3  
ร้านสะดวกซื้อ 68  
ซุปเปอร์มาเก็ต 15  
ตลาดสด 9  
ร้านแผงลอยหรือรถเข็นขายขนม 5 
อื่นๆ - 
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3. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 

ข้อมูล ร้อยละ 
ท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือไม่ 
       เคย 
       ไม่เคย 

 
82 
18 

ท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในรูปแบบใด  
       น้ าเต้าหู้ 77 
       เต้าหู้ 37 
       เต้าเจี้ยว 11 
       ฟองเต้าหู้ 14 
       อื่นๆ 3 
ความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  
       1 ครั้ง/สัปดาห์ 17 
       2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 24 
       มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 6 
       แล้วแต่โอกาส 35 
เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง  
       ต้องการคุณค่าทางโภชนาการ 39 
       ราคาไม่แพง 29 
       หาซื้อสะดวก 32 
       รสชาติอร่อย 45 
       อื่น ๆ 1 
โดยทั่วไปท่านรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองจากแหล่งใด  
       ผลิตเอง 1 
       ร้านสะดวกซื้อ 53 
       ซุปเปอร์มาร์เก็ต 21 
       ตลาดสด 41 
       อื่น ๆ  1 

การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (ตารางที่ 3) ผู้บริโภคร้อยละ 82 เคยรับประทาน

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง โดยรับประทานในรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ าเต้าหู้ เต้าหู้ ฟองเต้าหู้ มีความถี่ในการรับประทานแล้วแต่
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โอกาส โดยเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคือรสชาตอร่อย และบริโภคเพื่อต้องการคุณค่าทา ง

โภชนาการ นอกจากน้ีพบว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อรองลงมาคือตลาดสด จาก

ผลการส ารวจจะเห็นได้ว่าหากต้องการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านสะดวกซื้อเป็นจุดที่น่าสนใจและรูปแบบของผลิตภัณฑ์

น้ าเต้าหู้ผู้บริโภคจะให้ความนิยมในการบริโภคมากกว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองรูปแบบอื่น 

4.  การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กในการใช้กากถั่ว

เหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว  

จากการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสการยอมรับของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

จ านวน 150 คน พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กที่มีการทดแทนน้ านมถั่วเหลืองร้อยละ 100 และกาก

ถั่วเหลืองร้อยละ 30 อยู่ในระดับเฉย ๆ ถึง ชอบเล็กน้อย ผู้บริโภคให้การยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ และสี ในระดับ

ชอบเล็กน้อย ในส่วนของด้านกลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม  อยู่ในระดับเฉย ๆ  โดยมีคะแนนชอบมาก

ในด้านลักษณะปรากฏ ร้อยละ 22 ชอบร้อยละ 60.67 และเฉยๆร้อยละ 17.33 คะแนนชอบมากในด้านสี ร้อยละ 18 

ชอบร้อยละ 70.67 และเฉยๆร้อยละ 11.33 คะแนนชอบมากในด้านกลิ่นรส ร้อยละ 21.33 ชอบร้อยละ 54.67 เฉยๆร้อย

ละ 19.33 และไม่ชอบร้อยละ 4.67 คะแนนชอบมากในด้านรสชาติ ร้อยละ 26 ชอบเล็กน้อยร้อยละ 48 เฉยๆร้อยละ 

20.67 ไม่ชอบร้อยละ 4.67 และไม่ชอบมาก 0.67 คะแนนชอบมากในด้านเนื้อสัมผัส ร้อยละ 22 ชอบร้อยละ 50.67 

เฉยๆร้อยละ 20.67 ไม่ชอบเล็กน้อยร้อยละ 6 และไม่ชอบมาก 0.67  คะแนนชอบมากในด้านความชอบรวม ร้อยละ 

25.33 ชอบเล็กน้อยร้อยละ 54.67 เฉยๆร้อยละ 15.33  ไม่ชอบเล็กน้อยร้อยละ 4 และไม่ชอบมาก 0.67  ของผลิตภัณฑ์

โดนัทเค้กในการใช้กากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว   

ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กในการศึกษาการใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่ว

เหลืองทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กร้อยละ 94 และไม่ยอมรับร้อยละ 6 โดยผู้บริโภคให้เหตุผลในการยอมรับว่ามี

รสชาติที่อร่อยร้อยละ 55 และมีกลิ่นรสแปลกใหม่ร้อยละ 53 ส่วนผู้บริโภคส่วนน้อย ที่ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กใน

การศึกษาการใช้กากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก โดยให้เหตุผลว่า

ไม่อร่อยร้อยละ 51 รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมร้อยละ 33 และไม่คุ้ยเคยร้อยละ 16 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริโภคบางคนอาจ

ไม่ชอบกลิ่นรสของถั่วเหลือง การส ารวจความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้งกากถ่ัวเหลืองและน้ านมถั่ว

เหลือง ผลการส ารวจพบว่า หากมีการวางจ าหน่ายในท้องตลาดท้องตลาด จ านวน 5 ช้ิน/กล่อง ในราคา 15 บาท 

ผู้บริโภคร้อยละ 89 มีความยินดีที่จะซื้อ (ตารางที่ 5)   

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1241 

 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กในการใช้กากถั่วเหลืองทดแทน
แป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลืองทดแทนนมวัว  
คุณลั กษณะทา ง
ประสาทสัมผัส 

ชอบมาก ชอบ
เล็กน้อย 

เฉยๆ ไม่ชอบ
เล็กน้อย 

ไม่ชอบมาก ค่าเฉลี่ย±ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ลักษณะปรากฏ 22 60.67 17.33 - - 4.05 ± 0.628 
ส ี 18 70.67 11.33 - - 4.07 ± 0.552 
กลิ่นรส 21.33 54.67 19.33 4.67 - 3.92 ± 0.790 
รสชาติ 26 48 20.67 4.67 0.67 3.94 ± 0.845 
เนื้อสัมผัส 22 50.67 20.67 6 0.67 3.87 ± 0.846 
ความชอบรวม 25.33 54.67 15.33 4 0.67 3.99 ± 0.807 
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กในการใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านมถั่วเหลือง     

ทดแทนนมวัว  
ข้อมูล ร้อยละ 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านชิมหรือไม่  
        ยอมรับ 94 
        ไม่ยอมรับ 6 
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
        อร่อย 55 
        มีคุณค่าทางโภชนาการการเพิ่มขึ้น 33 
        มีกลิ่นรสแปลกใหม่ 53 
        ความสะดวกในการบริโภค 18 
        อื่น ๆ 1 
ท่านรู้สึกไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเหตุใด  
        ไม่คุ้นเคย 16 
        รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม 33 
        ไม่อร่อย 51 
        อื่น ๆ - 
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ข้อมูล ร้อยละ 
หากผลิตภัณฑ์โดนัทเค้กจากแป้งกากถั่วเหลืองและน้ านมถั่วเหลือง
วางจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 5 ช้ิน/กล่อง ราคา 15 บาท ท่าน
ยินดีจะซื้อหรือไม่ 

 

        ซื้อ 89 
        ไม่ซื้อ 11 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม
จากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 

A study of consumption behavior and consumer acceptance of ice cream and ice 
cream cone products from jackfruit seed flour and jackfruit pulp. 

เกษศิลป์  ด ามี2 , จฑุามาศ โพธิ์สีสด2, นพดล ไชย เซ่ง2 และ สุรีย์พร กังสนันท1์* 

Ketsin Dammee2 ,  Jutamas Phoseesod2, Noppadon Chaiseng2 and Sureeporn Kangsanant1* 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
และโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุนในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือ่ใน
การศึกษาผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีอาชีพเป็นนักศึกษา ระดับการศึกษาก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ผู้บริโภคเคยรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีม ร้อยละ 100 โดยรับประทานแล้วแต่
โอกาส มีเหตุผลในการรับประทานคือ รสชาติอร่อย  หาซื้อสะดวก  สะดวกในการบริโภค โดยผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้
ตามร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาเก็ต ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุน
และซังขนุน ร้อยละ 98 โดยให้เหตุผลว่ามีกลิ่นรสแปลกใหม่และอร่อย การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนน
แบบ 5-point hedonic scale พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบในทุกๆด้าน ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม หากผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซัง
ขนุนวางจ าหนา่ยในท้องตลาด โดย 4โคน/1ชุด ในราคา 20 บาท ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะซื้อสิ้นค้า ร้อยละ 95 
ค าส าคัญ: ไอศกรีม, โคนไอศกรีม, แป้งเมล็ดขนุน, ซังขนุน, การยอมรับของผู้บริโภค  
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Abstract 
 This research aimed to study consumer acceptance and behavior toward ice cream and ice 
cream cone products from jackfruit seed flour and jackfruit pulp.  The questionnaires were used as a 
tool in this research.  The target population is the consumers in Mueang Songkhla District, Songkhla 
Province (n=150). The study indicated that the majority of consumers are female, aged between 15-25 
years and their education level are mostly undergraduate.  The monthly income of consumers less 
than 5,000 baht. Consumers used to eat ice cream and ice cream cones by 100 percent, depending on 
the occasion. The reasons are delicious, convenient to buy and easy to eat. The consumers bought ice 
cream and cone from the convenient store and supermarket. The consumers accepted ice cream and 
cone ice cream from jackfruit seed flour and jackfruit pulp 98% caused exotic and delicious flavor.  A 
sensory evaluation be conducted using 5-point hedonic scale. The results indicated that ice cream and 
ice cream cone products from jackfruit seed flour and jackfruit pulp received the acceptant score range 
like on appearance, flavor, color, taste, texture and overall liking.  The consumers were willing to buy 
ice cream and ice cream cone products from jackfruit seed flour and jackfruit pulp if available in market 
for 95%.  
Keyword: Ice cream, ice cream cone, Jackfruit seed flour, Jackfruit pulp, Consumer acceptance  
 

บทน า 
 ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคไอศกรีมนั้นเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย ไอศกรีมเป็นของหวานชนิดหนึ่งที่มีกลิ่น 
รสชาติ และสีสันให้เลือกมากมาย โดยไอศกรีมมีส่วนผสมหลัก คือ น้ า นมและผลิตภัณฑ์นม โดยผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
สามารถรับประทานได้ทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ และยังสามารถรับประทานให้อร่อยได้หลายรูปแบบ เช่น รับประทานกับโคน
ไอศกรีมโดยโคนไอศกรีมมีลักษณะเนื้อกรอบ และยังมีแป้งสาลีเป็นส่วนผสมหลักที่ส าคัญ ส าหรับไอศกรีมและโคน
ไอศกรีมนั้นมีไขมันเยอะ และมีใยอาหารน้อยจึงเป็นเหตุให้คนที่ชอบรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีม ได้รับประโยชน์
จากไอศกรีมและโคนไอศกรีมน้อย ดังนั้นจึงได้มีการน าแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุนเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนผสมของ
ไอศกรีมและโคนไอศกรีม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ให้แก่ร่างกายมากยิ่งขึ้น โดยเมล็ดขนุนมีคุณค่าทาง
โภชนาการและเป็นแหล่งพลังงานที่ดี โดยเมล็ดขนุน 100 กรัมให้พลังสูงถึง 153 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีน 5.5 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 32.2 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม เป็นต้น นอกจากเมล็ดขนุนยังมีสารอาหารมากมายแล้ว ยังมีสรรพคุณทาง
สมุนไพรด้วย เช่นช่วยในการบ ารุงร่างกาย บ ารุงหัวใจ แก้อาการปวดท้อง เป็นต้น (วิวรณ์  วงศ์อรุณา, 2561)  ซังขนุน 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของขนุน มีลักษณะเป็นเส้นๆ อยู่รอบยวงขนุน มีกลิ่นหอม รสหวาน โดยในส่วนของซังขนุนนั้น
จัดเป็นวัสดุเหลือท้ิงเช่นกัน และยังให้คุณค่าทางโภชนาการมากมาย ซังขนุน 100 กรัม ให้พลังงาน 122 แคลอรี่  โปรตีน 
1.40 กรัม คาร์โบไฮเดรต 29.20 กรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 13 กรัม เบต้าแคโรทีน  13 กรัม และใย 
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อาหาร 1.80 กรัม ดังน้ันจึงได้มีการใช้ซังขนุนเพื่อเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทองม้วน คุกกี้ เป็นต้น (จันทนา 
ขัดเต๋า, พรพรรณ ไตรปิ่นเพชร และกิตติพงษ์ ห่วงรักษ,์ 2554) เพื่อประโยชน์แก่ร่างกาย และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของซัง
ขนุนได้อีกด้วย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน สามารถใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทน
แป้งสาลีได้ถึงร้อยละ 50 และเสริมซังขนุนร้อยละ 2 (นพดล ไชยเซ่งและคณะ, 2562) อย่างไรก็ตามนอกจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามต้องการแล้วการเข้าใจด้านความต้องการของผู้บริโภคนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลการวิจัย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงการค้า การส ารวจผู้บริโภคมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้
ทราบข้อมูลของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ ความคิดเห็น ทัศนคติ ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าการพัฒนา (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 
2549) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการวางแผน
ทางการตลาดต่อไป  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
 เป็นผู้บรโิภคทั่วไปในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน โดยกระจายช่วงอายุเป็น 5 ช่วง
อายุคือ 15-25, ปี 26-30, ปี 31-25, ปี 36-40, ปี และ 40 ปีข้ึนไป 
 2.  เครื่องมือ 
 เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1. ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้บริโภค ส่วนท่ี 2. พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑไ์อศกรีมและโคนไอศกรีม และส่วนท่ี 3. ข้อมูลการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑไ์อศกรมีเสรมิซังขนุนและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
 3.  ตัวอย่างผลิตภัณฑไ์อศกรมีและโคนไอศกรีมจากแป้งเมลด็ขนุนและซังขนุน 
 ตัวอย่างผลติภณัฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมลด็ขนุนและซังขนุน  (ใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลี 
50% และเสรมิซังขนุน 2%) ที่ใช้ในการศึกษาผลิตตามวิธีการของ (นพดล ไชยเซ่งและคณะ, 2562) 
 3.1 วิธีการเตรียมแป้งเมลด็ขนุน 
 โดยน าเมล็ด ขนุนมาล้างท าความสะอาด น าไปต้มในน้ าเดือด เป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นลอกเปลือกหุ้ม
เมล็ดสีขาวครีมและสีน้ าตาลออกจนหมด ล้างน้ า หั่นเมล็ดเป็นแผ่นหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร น าไปอบให้แห้งในเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง น ามาบดด้วยเครื่องบดแล้วร่อนด้วยตะแกรง 100 
เมซ เก็บรักษาในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 
 3.2 วิธีการเตรียมซังขนุน 

เตรียมซังขนุนโดย น าซังขนุนมาลา้งท าความสะอาด ล้างแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ า แล้วน าซังขนุนไปปั่นกบัน้ าใน
สัดส่วน 1:1 แล้วน าเข้าตู้อบแห้งทีม่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 14 ช่ัวโมง หลังจากนั้นท าการบดให้ละเอียดอีก
ครั้งด้วยเครื่องบด และร่อน ผ่านตระแกรง 100 เมซ เก็บรักษาในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 
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 3.2 วิธีการท าไอศกรีม 
น า นมสด วิปป้ิงครีม น้ า ตั้งไฟให้พออุ่น แล้วเติม น้ าตาลทราย เกลือ เจลาติน ลงไป คนให้เข้ากันดีละลายเป็น

เนื้อเดียวกัน อุ่นให้ร้อนขึ้น แล้วน าไปปั่นใช้ความเร็วสูง แลใส่ไข่แดง กลิ่นวนิลา ซังขนุน ในขณะที่เครื่องท างาน ปั่นต่อ
ประมาณ1นาที แล้วน้ าไปปั่นเครื่องท าไอศกรีมปั่นนานประมาณ 2 ช่ัวโมง   
 3.3 วิธีการท าโคนไอศกรีม 

ตีไข่ผสมให้เข้ากันใส่น้ าตาลทรายลงไปแล้วตีให้เข้ากัน ใส่เกลือ กะทิ น้ าปูนใส น้ าเปล่า คนให้เข้ากันอีกรอบ 
ค่อยๆใส่แป้งลงไป ผสมให้เข้ากัน แล้วใส่ซังขนุน แล้วผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตักส่วนผสมใส่ในเครื่องท าโคนไอศกรีม 1 
ช้อนชา ปิดฝาประมาณ 1.15 นาที  จากน้ันม้วนเป็นรูปกรวย  
 4.  การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค 
 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
ใช้วิธีการทดสอบ 5-point hedonic scale จากผู้บริโภค 150 คน โดยผู้บริโภคจะได้รับไอศกรีมเสริมซังขนุนรับประทาน
คู่กับโคนไอศกรีมที่ใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลี 50% และเสริมซังขนุน 2% จากนั้นประเมินทางประสาทสัมผัส
แบบหาอัตราความชอบ ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ 1 = ไม่ชอบมาก 2 = ไม่ชอบ 3 = เฉยๆ 4 = ชอบ 5 = ชอบมาก โดยท าการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม หลังจากผู้บริโภค
ชิมตัวอย่างจะให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามเพื่อตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์  
 5.  วิเคราะห์ทางสถิต ิ
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและ
ซังขนุน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ตารางที่ 1) พบว่า ผู้บริโภคเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69 มีอายุระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมาเป็น
ช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
10 ระดับการศึกษาอยู่ในช่วง ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาเป็น มัธยมศึ กษา หรือ 
ปวช. ร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา 5,000 -
10,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 19 จากผลการส ารวจพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเนื่องจากท าการเก็บข้อมูล
ภายในสถานศึกษาจึงเน้นกลุ่มนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งผลการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะ
กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักศึกษา 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค  
ข้อมูล ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
อาย ุ
       15-25 ปี 
       26-30 ปี 
       31-35 ปี 
       35-36 ปี 
       มากกว่า 40 ปี 
อาชีพ 
       นักเรียน 
       นักศึกษา 
       รับจ้าง 
       ธุรกิจส่วนตัว 
       ข้าราชการ 
       อื่น ๆ 

 
31 
69 
 

86 
11 
1 
2 
- 
 
7 
75 
10 
7 
1 
- 

ระดับการศึกษา 
       มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
       อนุปริญญา หรือ ปวส. 
       ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
       สูงกว่าปริญญาตรี 

 
12 
5 
83 
- 

รายได้ต่อเดือน 
       ต่ ากว่า 5,000 บาท 
       5,000-10,000 บาท 
       10,001-15,000 บาท 
      15,001 บาท ขึ้นไป 

 
71 
19 
9 
1 
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2.  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม 
 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม (ตารางที่ 2)  เนื่องจากช่วงอายุเป็นช่วงวัยรุ่น
จึงเคยรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมที่ร้อยละ 100 แต่เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5000 บาท จึงท าให้ความถี่
ในการรับประทานค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคเคยรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมที่ร้อยละ 100 ความถี่ที่ผู้บริโภค
รับประทานคือแล้วแต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา 1ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21 เหตุผลที่ผู้บริโภครับประทาน
ไอศกรีมและโคนไอศกรีมรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาหาซื้อสะดวก คิดเป็นร้อยละ 62 โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
รับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมที่ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นรอยละ 81 รองลงมาซุปเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 15 
 

ตารางที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีม 
ข้อมูล ร้อยละ 

ท่านเคยรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมหรือไม่ 
       เคย 
       ไม่เคย 
ความถี่ในการรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมต่อสัปดาห์ 
       1 ครั้ง/สัปดาห์ 
       2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
       มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
       แล้วแต่โอกาส 
เหตุผลในการรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีม 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       ต้องการคุณค่าทางโภชนาการ 
       ราคาไม่แพง 
       รสชาติอร่อย 
       หาซื้อสะดวก 
       สะดวกในการบริโภค 
       อื่น ๆ 

 
100 

- 
 

21 
18 
2 
59 
 
 
2 
33 
87 
62 
35 
1 

โดยท่ัวไปท่านรับประทานไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแหลงใด 
       ผลิตเอง 
       ร้านสะดวกซื้อ 
       ซุปเปอร์มาเก็ต 
       ตลาดสด 
       ร้านแผงลอยหรือรถเข็นขายขนม 
       อื่นๆ 

 
1 
81 
15 
2 
1 
- 
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3.  การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
 การจากศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 150 
คน (ตารางที่ 3) พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมที่มีการทดแทนแป้งเมล็ดขนุน ร้อยละ 
50% และการเสริมซังขนุน ร้อยละ 2% อยู่ในระดับชอบในทุกๆด้านได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบรวม โดยมีคะแนนชอบมากในด้านลักษณะปรากฏ ร้อยละ 61 ชอบร้อยละ 35 และเฉยๆร้อยละ 4 
คะแนนชอบมากในด้านสี ร้อยละ 48 ชอบร้อยละ 43 และเฉยๆร้อยละ 9 คะแนนชอบมากในด้านกลิ่น ร้อยละ 29 ชอบ
ร้อยละ 57 และเฉยๆร้อยละ 14 คะแนนชอบมากในด้านกลิ่นรส ร้อยละ 21 ชอบร้อยละ 66 และเฉยๆร้อยละ 13 คะแนน
ชอบมากในด้านรสชาติ ร้อยละ 24 ชอบร้อยละ 67 และเฉยๆร้อยละ 9 คะแนนชอบมากในด้านเนื้อสัมผัส ร้อยละ 34 ชอบ
ร้อยละ 62 และเฉยๆร้อยละ 4 คะแนนชอบมากในด้านความชอบรวม ร้อยละ 43 ชอบร้อยละ 53 และเฉยๆร้อยละ 4 ของ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน  

ตารางที่ 3  ข้อมูลการทดสอบทางประสามสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
คุณลักษณะ ความชอบรวม ค่าเฉลี่ย±ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบมาก 
ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
กลิ่นรส 
รสชาติ 
เนื้อสัมผัส 
ความชอบรวม 

61 
48 
29 
21 
24 
34 
43 

35 
43 
57 
66 
67 
62 
53 

4 
9 
14 
13 
9 
4 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4.58±0.55 
4.39±0.64 
4.14±0.63 
4.08±0.57 
4.14±0.56 
4.32±0.53 
4.39±0.56 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
ข้อมูล ร้อยละ 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านชิมหรือไม่ 
       ยอมรับ 
       ไม่ยอมรับ 
ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเหตุใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       อร่อย 
       มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น 
       มีกลิ่นรสแปลกใหม่ 
       ความสะดวกในการบริโภค 
       อื่นๆ 

 
98 
2 
 
 

44 
43 
88 
7 
- 
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 ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุนร้อยละ 98 และไม่
ยอมรับร้อยละ 2 โดยผู้บริโภคให้เหตุผลในการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน
เพราะมีกลิ่นรสแปลกใหม่ ร้อยละ 88 และรสชาติอร่อยร้อยละ 44 ส่วนผู้บริโภคที่ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคน
ไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน ให้เหตุผลว่า ไม่คุ้นเคยและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม ร้อยละ 1 นอกจากนี้จากการ
ส ารวจข้อมูลพบว่า หากมีผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุนวางจ าหน่ายในท้องตลาด โดย
ขาย 4 โคน/1ชุด ในราคา 20 บาท ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะซื้อสินค้าร้อยละ 95 (ตารางที่ 4) 
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ท่านรู้สึกไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเหตุใด 
      ไม่คุ้นเคย 
       รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม 
หากผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมลด็ขนนุ
และซังขนุนวางจ าหน่ายในท้องตลาดโดยขาย 4โคน/1ชุด 
ในราคา 20 บาท ท่านจะซื้อหรือไม่ 
       ซื้อ 
       ไม่ซื้อ 

 
50 
50 
 
 
 

95 
5 
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ความเชื่อในการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

Beliefs of Medicinal Plants for Male Body Tonic Using in Tamot Community, 

Phatthalung Province 

วัชราภรณ์ พัทคัน1*, วนิสา เอียดฤทธิ์2, ฤดีดาว ช่างสาน1 

Watcharaporn Pattakan1*, Vanisa Eadrit2, Ruedidao Changsan1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเช่ือการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรด้านการบ ารุงก าลัง

เพศชายของคนในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง วิธีการสนทนากลุ่ม และการสังเกตร่วมด้วย ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การ
คัดเข้า ร่วมกับการบอกต่อแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอล จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าความเช่ือในการใช้สมุนไพรบ ารุง
ก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมดนั้นมีการใช้กันมาเป็นเวลานาน และสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น โดยผู้ชายมักรับประทานก่อน
หรือหลังกลับจากท างาน ผลคือท าให้รู้สึกมีก าลังมากขึ้น อ่อนเพลียลดลง ส าหรับสมุนไพรที่ได้จากการเก็บข้อมูล พบว่ามี
จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ คนทีเขมา ม้ากระทืบโรง ปลาไหลเผือก เนระพูสีไทย ก าลังเสือโคร่ง มะเม่า และ ก าแพงเจ็ดช้ัน เมื่อจัด
กลุ่มสมุนไพรตามสรรพคุณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ ช่วยบ ารุงเลือด รองลงมาคือบ ารุงก าลัง บ ารุงก าหนัด 
คลายความปวดเมื่อยตามร่างกาย บ ารุงธาตุ แก้ไข้ และยังมีความเชื่อว่าสมัยก่อนใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
นอกจากสรรพคุณสมุนไพรที่ส่งผลต่อด้านร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อความรู้สึกหรือด้านจิตใจของผู้ใช้เช่นกัน 
ค าส าคัญ: สมุนไพร, บ ารุงก าลังเพศชาย, ชุมชนตะโหมด, พัทลุง  
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Abstract  
 The objective of this qualitative research of this research is to collect data of the beliefs in the 
utilization of medicinal plants in male body tonic maintenance of people in Tamote community, 
Phatthalung.  Which is domiciled in Tamot Subdistrict, Tamot District, Phatthalung Province.  Semi-
structured interview, group discussions and observation. The samples were 30 local male selected based 
on snowball sampling and the inclusion criteria.  The results of this study showed that the beliefs of 
medicinal plants for male body tonic has been used for a long time and inherited from ancestors, they 
often have to take that before starting or finishing their job.  And found that they used 7 species of 
medical plant for male body tonic, Vitex negundo L. , Ficus foveolata Wall. , Eurycoma longifolia Jack, 
Tacca chantrieri Andre, Strychnos axillaris Colebr., Antidesma puncticulatum Miq. And Salacia chinensis 
L. Furthermore, medicinal plans could be categorized into 7 groups according to their properties, blood 
maintenance.  nourishing energy, aphrodisiac, antinociceptive, element tonic, antipyretic and talisman. 
Furthermore, the medicinal plants properties that affects on the body and likewise affects on mental 
health of users. 
Keywords: medicinal plants, male body tonic, Tamot community, Phatthalung  
 

บทน า  
ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่ มากมาย

เป็นแสนๆ ชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูก บางชนิดก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบัน 

สมุนไพรหลายชนิด ถูกน ามาใช้ในรูปของยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ (สมาคมแพทย์แผนไทย , 2561) อีกทั้งในปัจจุบัน

สมุนไพรถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้กันแพร่หลาย ทั้งในด้านการบ าบัดรักษาโรค การบ ารุงร่างกาย 

เครื่องส าอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรมีคุณสมบัติในการบ ารุงร่างกายสามารถรักษาสมดุลของร่างกายโดย

การไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดในร่างกาย ให้พลังงานแก่ร่างกาย เพิ่มการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ช่วยให้ระบบ

ย่อยอาหารเป็นปกติและนอกจากนี้สมุนไพรยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ โดยจะปกป้องร่างกายจากการถูกท าลาย (Mathew 

and Kuttan, 1999) จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลม

มลายู หรือ แหลมทอง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาพื้นที่ของจังหวัด

พัทลุงมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาบรรทัด ไปยังทิศตะวันออก  

 ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ใน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ลักษณะภูมิประเทศของ

ต าบลตะโหมดตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณทิศตะวันออกของเทือกเขาบรรทัด พื้นท่ีจะลาดต่ าไปทางทิศตะวันออกสลับเนินเขาเตี้ย 

ๆ ชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบ มีป่าไม้ แม่น้ าล าคลองไหลผ่านถึง 4 สาย ได้แก่ คลองตะโหมด คลองกง คลองหัวช้าง คลองโหล๊ะ

จังกระ ด้วยเหตุนี้ ท าให้พื้นที่ชุมชนตะโหมด ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และเหมาะส าหรับการปลูกพืชสวน การท านา ประชากร
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ส่วนใหญ่ในชุมชนนี้จึงประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม (ท านา ท าสวน ท าไร่)  โดยคิดเป็น 70% ของประชากรทั้งหมด 

(ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2561) 

 จากอาชีพของคนส่วนใหญ่นี้เองที่ท าให้ที่ดินในต าบลตะโหมดมักถูกใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนกับป่าจึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะใช้เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค แหล่งรายได้ รวมทั้งมีความ

เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความเช่ือในการดูแล

สุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร รวมทั้งการน าสมุนไพรมาใช้เพื่อบ ารุงก าลังของกลุ่มคนท่ีเป็นเพศชาย วัยกลางคน ท่ีประกอบ

อาชีพท าสวน ท าไร่ ความเช่ือในการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงการใช้

สมุนไพรในด้านต่าง ๆ เช่นการใช้สมุนไพรด้านการบ ารุงก าลัง การใช้สมุนไพรด้านการบ าบัดรักษาโรค เพื่อที่จะท าให้

ร่างกายแข็งแรงมีพละก าลังในการท างาน หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาใดที่เน้นการ

ส ารวจพืชเพื่อใช้บ ารุงก าลังในกลุ่มคนเพศชาย ที่อาศัยในชุมชนตะโหมด ขณะเดียวกันพบว่ามีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มัก

นิยมน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการบ ารุงก าลังในเพศชายโดยทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น กระชายด า ม้ากระทืบโรง เป็นต้น ดังนั้น

หากมีการศึกษาความเช่ือในการส ารวจสมุนไพรที่ใช้บ ารุงก าลังในกลุ่มเพศชาย ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุงแล้ว จะเกิด

ประโยชน์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลสมุนไพรบ ารุงก าลังให้คนในชุมชนหรือผู้สนใจศึกษาต่อยอดงานวิจัยต่อไป ผู้วิจัยจึงได้

ท าการศึกษาจากกรอบแนวคิด ดังนี ้

 
 

 
 

 

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยสนใจส ารวจ ความเช่ือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร และการน าไปใช้ประโยชน์ของ

สมุนไพรเพื่อบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจสามารถน าพืช

สมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

นิยามศัพท ์

1. ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งท่ีเราไวใจ ความจริงหรือความไววางใจ

ที่เป็นรูปของความเชื่อนั้น ไมจ าเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใด ๆ 
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2. สมุนไพรบ ารุงก าลัง หมายถึง สมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบ ารุงก าลังร่างกายในด้านต่าง ๆ 

3. การใช้สมุนไพรหมายถึง วิธีการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ วิธีการปรุง การรับประทาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพื่อบ ารุงก าลังในเพศชาย สรรพคุณของสมุนไพร
บ ารุงก าลัง และการน าไปใช้ประโยชน์ของสมุนไพรบ ารุงก าลัง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาความเชื่อในการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  

1. พ้ืนที่ศึกษา 

 พื้นที่ศึกษาในชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชาย อายุตั้งแต่ 40-70 ปี ที่อาศัยในชุมชนตะโหมด

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์การคัดเข้า โดยผู้ให้ข้อมูลมีความสมัครใจในการให้ข้อมูล และผู้ให้

ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อบ ารุงก าลัง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยใช้

วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับการบอกต่อแบบลูกโซ่หรือสโนว์บอล เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่างใน

การให้ข้อมูล ได้แก่ เพศชาย อายุ 40-70 ปี มีภูมิล าเนาเป็นคนในพื้นที่ชุมชนตะโหมด หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนตะโหมด

ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์ใช้สมุนไพรบ ารุงก าลัง สามารถพูดคุยและให้ข้อมูลได้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ศึกษาวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประสงค์ออกจากโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจากการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อ เก็บข้อมูลด้วย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยมีการออกแบบโครงสร้าง

ของข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบช้ีน า (guided interview) 

กล่าวคือเป็นการสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดมาใช้ประกอบการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 30 คน และจัดให้มีการสนทนากลุ่ม ๆ ละ 10 คน ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของโคไลซี่ มีการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลับไปยังผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้  
 2) วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและการตีความ รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาท่ีใกล้เคียงในอดีต 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการเก็บข้อมูลสามารถจัดกลุ่มประเด็นข้อมูล ได้ดังนี้ 
 1. ด้านความเชื่อเร่ืองการใช้สมุนไพรบ ารุงก าลังในเพศชาย ชุมชนตะโหมด มีมาแต่อดีต 
  กลุ่มตัวอย่าง 7 ใน 10 คน กล่าวถึงความเช่ือเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น ที่เคยใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง และ
ปัจจุบันยังรับประทานอยู่ โดยกลุ่มตัวอย่างหมายเลข 1 ที่มีประสบการณ์ใช้สมุนไพรเพื่อบ ารุงก าลัง สอดคล้องกับตัวอย่าง
หมายเลข 2 ที่ปัจจุบันยังใช้สมุนไพรเพื่อบ ารุงก าลัง โดยจะเห็นได้ว่าในกลุ่มชายกลางคน ที่ อาศัยอยู่ในชุมชนตะโหมด มี
ความเช่ือในการใช้สมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเรื่องบ ารุงก าลังมาเป็นเวลานานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังค า
กล่าวของกลุ่มตัวอย่างหมายเลข 4 

“เขาใช้กันมานานแล้วตั้งแตส่มัยกอ่น ใช้ดองกับเหล้า” 
(ผู้ใช้สมุนไพรหมายเลข 1, สัมภาษณ,์ 29 กรกฎาคม 2561) 

 

“เวลาเพลยี ท างานหนัก ก็จะกินสมุนไพร รา่งกายก็จะมีแรงกลับมา” 
(ผู้ใช้สมุนไพรหมายเลข 2, สัมภาษณ,์ 29 กรกฎาคม 2561) 

 

“คนท่ีนี่เขากินสมุนไพรบ ารุงก าลังมานานแล้วเพราะที่นีส่มุนไพรเยอะ หาง่ายมากในสมัยก่อน ผู้ชายมกักินเวลาก่อนท่ี
ตัวเองจะไปท างานหรือกลับจากท างานให้ตัวเองมีแรง ไมเ่พลีย” 

(ผู้ใช้สมุนไพรหมายเลข 4, สัมภาษณ,์ 29 กรกฎาคม 2561) 
 
 2. ด้านวิธีการรับประทานสมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชาย ชุมชนตะโหมด 
  กลุ่มตัวอย่างหมายเลข 3 กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับประทานสมุนไพรบ ารุงก าลังเพศ

ชาย ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จากเดิมที่เคยใช้วิธีการต้ม ดองเหล้า ปัจจุบันแปรรูปเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้น 

สอดคล้องกับ กลุ่มตัวอย่างหมายเลข 6 สนับสนุนความคิดเห็นและให้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม 

“สมุนไพรบ ารุงก าลังสมัยก่อนใช้ดองกับเหล้า ต้มกินน้ าบา้ง มีหลายวิธี 

สมัยใหมม่ีหมอบ้านท าเป็นยาแค่หาซื้อกินเอา” 

(ผู้ใช้สมุนไพรหมายเลข 3, สัมภาษณ,์ 29 กรกฎาคม 2561) 

“สมุนไพรบางชนิดเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดไปแลว้ หากินได้ง่าย อย่างเช่นสมุนไพรคนทีด า” 
(ผู้ใช้สมุนไพรหมายเลข 6, สัมภาษณ,์ 29 กรกฎาคม 2561) 

 3. ด้านสมุนไพรในท้องถิ่น ที่คนในชุมชนใช้รับประทานเพ่ือบ ารุงก าลัง 
  สมุนไพรที่ใช้ในการบ ารุงก าลังของผู้ชายในต าบลตะโหมด จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
คนทีเขมา ม้ากระทืบโรง ปลาไหลเผือก เนระพูสีไทย ก าลังเสือโคร่ง มะเม่า ก าแพงเจ็ดช้ัน สามารถจัดกลุ่มตามสรรพคุณ 
แสดงดังตารางที่ 1 จะเห็นว่ามีสรรพคุณสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงเลือด/ฟอกเลือด แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บ ารุงก าลัง 
บ ารุงก าหนัด บ ารุงธาตุ แก้ไข้ และสมุนไพรที่เช่ือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คงกระพัน จากค ากล่าวของกลุ่มตัวอย่าง
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หมายเลข 9 กล่าวว่า “สมัยก่อนผู้ที่จะออกรบ จะต้องพกสมุนไพรปลาไหลเผือกติดตัวไปด้วย” เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท า
ให้อยู่ยงคงกะพัน  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของสมนุไพร จ าแนกตามสรรพคุณยา (N = 7) 

สรรพคุณยา 
จ านวนสมุนไพรตามสรรพคุณยา 

จ านวนสมุนไพร (ชนิด) ร้อยละ 

 แก้ปวดเมื่อย 3 42.86 

 บ ารุงก าลัง 4 57.14 

 บ ารุงก าหนัด 3 42.86 

 บ ารุงเลือด/ฟอกเลือด 5 71.43 

 บ ารุงธาต ุ 3 42.86 

 แก้ไข ้ 3 42.86 

 ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 1 14.29 
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จากตารางที่ 2 การใช้สมุนไพรเพื่อบ ารุงก าลังในเพศชาย ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง จะเห็นว่าสมุนไพรที่

น ามาใช้ในท้องถิ่นเพื่อบ ารุงก าลัง จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ คนทีเขมา (Vitex negundo L.) จัดอยู่ในวงศ์ LAMIACEAE ม้ากระทืบ
โรง (Ficus foveolata Wall.) วงศ์ MORACEAE ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) อยู่ในวงศ์ SIMAROUBACEAE 
เนระพูสี ไทย (Tacca chantrieri Andre) วงศ์ DIOSCOREACEAE ก าลังเสือโคร่ง (Strychnos axillaris Colebr.) ในวงศ์ 
LOGANIACEAE  สมุนไพรมะเม่า (Antidesma puncticulatum Miq.) วงศ์ PHYLLANTHACEAE และ ก าแพงเจ็ดช้ัน (Salacia 
chinensis L.) วงศ์ CELASTRACEAE (พรชุลี อาชวอ ารุง, 2561)  
 วิธีการรับประทานสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบ ารุงก าลังดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีต้มน้ าดื่ม (ร้อยละ 
43) รองลงมาคือ สมุนไพรที่รับประทานด้วยการต้มน้ าดื่มหรือดองเหล้า (ร้อยละ 29) สมุนไพรที่ใช้วิธีการดองเหล้า (ร้อยละ 
14) และ สมุนไพรที่น ามาต้มน้ าดื่มหรือรับประทานผลสด (ร้อยละ 14) ตามล าดับ ส าหรับชนิดของสมุนไพรที่น ามาต้มกับ
น้ าแล้วรับประทาน ได้แก่ คนทีเขมา ปลาไหลเผือก เนระพูสีไทย ก าลังเสือโคร่ง มะเม่า และก าแพงเจ็ดช้ัน รองลงมา
รับประทานโดยวิธีการดองเหล้า ได้แก่ ม้ากระทืบโรง เนระพูสีไทย และก าแพงเจ็ดช้ัน ส่วนสมุนไพรมะเม่า สามารถ
รับประทานได้โดยการรับประทานผลสดนอกเหนือจากการต้มน้ าดื่ม และส่วนของพืชที่นิยมน ามาใช้คือ ต้น และราก ดัง
แสดงในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด เมื่อน ามาจ าแนก

ต้มน้ าด่ืม
43%

ดองเหล้า
14%

ต้มน้ าด่ืมหรือดอง
เหล้า
29%

ต้มน้ าด่ืม หรือกินผลสด
14%

ภาพที่ 1 แสดงวิธีการรับประทานสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง

ต้มน้ าด่ืม

ดองเหล้า

ต้มน้ าด่ืมหรือดองเหล้า

ต้มน้ าด่ืม หรือกินผลสด
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ตามสรรพคุณ พบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณช่วยบ ารุงเลือดหรือฟอกเลือด จ านวนถึง 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ของสมุนไพรทั้งหมด รองลงมามีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง มีทั้งหมด 4 ชนิด (ร้อยละ 57.14) ล าดับถัดไปได้แก่ สรรพคุณ แก้
ปวดเมื่อย บ ารุงก าหนัด บ ารุงธาตุ และแก้ไข้ จ านวนอย่างละ 3 ชนิด (ร้อยละ 42.86) และที่มีสรรพคุณด้านความเช่ือที่
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ านวน 1 ชนิด (ร้อยละ 14.29)   
  
 4. ด้านวิธีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  
  จากการเก็บข้อมูล พบว่าสมุนไพรม้ากระทืบโรง ใช้เถา และทั้งต้น ท าเป็นยาดอง สมุนไพรม้ากระทืบ

โรง สรรพคุณบ ารุงก าหนัด สมุนไพรรากปลาไหลเผือก สรรพคุณบ ารุงก าลัง บ ารุงก าหนัด บ ารุงเลือด และเช่ือว่าเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ พกติดตัวเวลาออกรบ จะท าให้มีเรี่ยวแรง อยู่ยงคงกะพัน สมุนไพรเนระพูสีไทย บ ารุงก าลังทางเพศ ด้วยการใช้

เหง้าน ามาต้มหรือดองกับเหล้าดื่ม สมุนไพรก าลังเสือโคร่งใช้แก่นต้มเป็นน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บ ารุง

ธาตุ สามารถใช้เปลือกต้น แก่น และใบ น ามาต้มดื่มก็ได้ สมุนไพรมะเม่าช่วยแก้และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

บ ารุงเลือดหรือฟอกเลือด ใช้ส่วนผล ต้น และราก สมุนไพรคนทีเขมา สรรพคุณบ ารุงก าลัง บ ารุงเลือดหรือฟอกเลือด และ

บ ารุงธาตุ สมุนไพรก าแพงเจ็ดชั้นสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย บ ารุงก าลัง บ ารุงเลือดหรือฟอกเลือด ล าต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้ปวด

เมื่อย น ามาต้มน้ าดื่ม หรือดองกับสุราก็ได้เช่นกัน  

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาสรรพคุณสมุนไพรที่ชาวชุมชนตะโหมด ใช้เพื่อบ ารุงก าลังในเพศ

ชายนั้นพบว่า สมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณบ ารุงเลือด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับงานวิจัย (อรทัย เนียมสุวรรณ และคณะ , 

2555) ที่ส ารวจสมุนไพรบ ารุงก าลัง จากป่าชุมชนทุ่งสูง อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่สมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณบ ารุง

ก าลังโดยตรง แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดสรรพคุณสมุนไพรทั้ง 7 สรรพคุณแล้ว พบว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

เนื่องจากมีสรรพคุณ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย บ ารุงก าลัง บ ารุงก าหนัด บ ารุงธาตุ เช่นเดียวกัน แต่มีสรรพคุณเพิ่มเติมที่

แตกต่างกันคือ มีสมุนไพรบางชนิดที่มีสรรพคุณช่วยในการแก้ไข้ รวมทั้งมีความเชื่อเรื่องสมุนไพรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิซึ่งสืบทอด

ความเชื่อนี้มารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มท าให้ทราบว่าคนในชุมชนตะโหมดมีการใช้สมุนไพรเปน็

ยาบ ารุงก าลังมาช้านานจนเกิดเป็นความเช่ือ วิธีรับประทานส่วนใหญ่ใช้การต้มน้ า สมุนไพรบางชนิดสามารถน ามา

รับประทานโดยใช้วิธีต้มน้ าหรือดองเหล้าได้ บางชนิดก่อนน ามารับประทานต้องดองเหล้า หรือท่ีเรียกว่ายาดอง เดิมยาดอง

โบราณของไทยตามสูตรภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม น าสมุนไพรไปแช่เหล้าขาวตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน หรือนานกว่านั้นแล้ว

น ามาบริโภค โดยสมุนไพรที่น ามาใช้เป็นไปตามต าราหรือสูตรของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของเนตรดาว ธงซิว และคณะ, 2554 ที่ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็น

โรคติดสุรา ชุมชนล้านนามีการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา พบว่าต้องอาศัย 

ความสมดุลของธาตุ (กาย) และขวัญ (จิตใจ) เพื่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งนี้สามารถอธิบาย

ความเช่ือว่าการใช้สมุนไพรปลาไหลเผือกติดตัวขณะออกรบว่าสามารถท าให้ปลอดภัยและอยู่ยงคงกระพัน ได้ว่านอกจาก

สรรพคุณสมุนไพรที่มีฤทธ์ิช่วยบ ารุงก าลัง ยังมีสรรพคุณลดไข้ แก้ไข้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) เมื่อมีก าลังมากขึ้นย่อม
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ท าให้ความอ่อนเพลียลดลง ร่วมกับความเช่ือว่าตนจะปลอดภัยนั่นคือส่งผลต่อจิตใจ ท าให้ฮึกเหิม และมั่นใจ จึงท าให้ผู้ที่พก

สมุนไพรปลาไหลเผือกเช่ือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จะเห็นได้ว่านอกจากผลที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายจากการรับประทานสมุนไพร

เพื่อบ ารุงก าลังแล้ว สมุนไพรยังส่งผลต่อจิตใจช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมีก าลังมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ชาวบ้านเพศชายในชุมชน 

มักใช้สมุนไพรทั้งหมดนี้รับประทานเมื่อต้องออกไปท างานหรือหลังจากท างานเพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลีย แม้ว่าในปัจจุบัน

สมุนไพรที่นี่ถูกดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายและหาซื้อสะดวกมากขึ้น แต่ความเช่ือ

เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายยังคงอยู่ และพบว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนหรือวัยท างาน ก็ยัง

ใช้และรับประทานอยู่อย่างต่อเนื่อง  

 จึงสรุปได้ว่าสมุนไพรที่ใช้บ ารุงก าลังเพศชายที่มีการใช้กันในชุมชุนตะโหมด เป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพ

บุรุษ สรรพคุณสมุนไพรที่ใช้คือ สรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดมากที่สุด ส่วนใหญ่รับประทานด้วยวิธีการน าสมุนไพรมา

ต้มน้ าดื่มรับประทาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่คนในชุมชนใช้กัน เพื่อบ ารุงก าลัง บ ารุงร่างกาย ท าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย 

รู้สึกร่างกายเหนื่อยล้าลดลด และช่วยคลายความปวดเมื่อยจากการท างานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายที่มีอาชีพเกษตรกร  
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ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยการรณรงค์ให้ความรู้ 

Mathematical Model for Controlling the Spread of Influenza by Education Campaign 
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บทคัดย่อ 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ท าให้เข้าใจการแพร่ระบาดและการควบคุมโรค ซึ่งขึน้อยู่กับ

ลักษณะของโรค ส าหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้น ได้ใช้ตัวแบบ SIR เพื่ออธิบายการแพร่ระบาด

ของโรค เมื่อ S คือ กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ I คือ กลุ่มที่ติดเช้ือและสามารถแพร่เชื้อได้  และ R คือ กลุ่มที่หายจากการ

ติดเช้ือ โดยผู้วิจัยได้เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้ความรู้ ( )p  เข้าไปในตัวแบบเพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยใช้วิธีการ

มาตรฐานในการวิเคราะห์ คือ ศึกษาจุดสมดุลและเสถียรภาพของจุดสมดุล  หาค่าระดับการติดเช้ือ (
0R ) และหาค าตอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลการวิเคราะห์พบว่ามีจุดสมดุล 2 จุด คือ จุดสมดุลที่ไม่มีโรคและจุดสมดุลที่มีโรค โดย ณ จุดสมดุลที่

ไม่มีโรค เมื่อประสิทธิภาพการรณรงค์ให้ความรู้ 0.9p   จะมีค่าระดับการติดเช้ือ 
0 0.999R  และ ณ จุดสมดุลที่มีโรค 

เมื่อประสิทธิภาพการรณรงค์ให้ความรู้ 0.1p   มีค่าระดับการติดเช้ือ 
0 8.998R    จะเห็นว่าประสิทธิภาพการรณรงค์

ให้ความรู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ คือ ถ้ามีการรณรงค์ให้ความรู้มากการติดเช้ือจะมีจ านวนน้อย และถ้า

มีการรณรงค์ให้ความรู้น้อยการติดเช้ือจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

ค าส าคัญ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์,โรคไข้หวัดใหญ่,การรณรงค์ให้ความรู้ 
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Abstract 
 Mathematical model have become an important tool for understanding  the spread and control 

of diseases and depends on the nature of the diseases. For Influenza that caused by Influenza virus, we 

used SIR model to describe epidemic, when S were susceptible class, I were infected class and R

were recovered class.  We added the education campaign ( )p  into the model to analyze stability . The 

standard method was used to analysis this model such as equilibrium point and stability, reproductive 

number (
0R ) and numerical analysis.  The results founded that this model have 2 equilibrium points, 

disease free equilibrium point and epidemic equilibrium point.  At the disease free equilibrium point 

when the effectiveness of education campaign 0.9p    , we have the basic reproductive number 

0 0.999R  and at the epidemic equilibrium point when the effectiveness of education campaign 

0.1p  , we have the basic reproductive number 
0 8.998R  . It can be seen that the effectiveness of 

education campaign was affecting to the mathematical modeling,  If education campaign increased then 

the spread of influenza decreased, and if education campaign decreased then the spread of influenza 

increased. 

Keyword: Mathematical model, influenza, Education Campaign  

บทน า 
โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัส สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ 

ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และชนิดซีพบการระบาดได้น้อย (กัญชุมา ทองตัน, 2561) โรคไข้หวัด
ใหญ่เป็นโรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ มีการระบาดเป็นครั้งคราวเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้มักมี
อาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา  ระยะการฟักตัวของเชื้อไวรัสจะอยู่ที่ประมาณ 1-3 วัน การติดต่อของโรคนี้เกิดขึ้นได้ง่าย
ระหว่างผู้ใกล้ชิดที่อยู่ในสถานท่ีแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่นโรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก  รถโดยสาร และ
อาคารบ้านเรือนท่ีมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูงเฉียบพลัน (โดยทั่วไปประมาณ 
38-39 องศาเซลเซียส) หนาวสั่น ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก ไอแห้ง ๆ คอแห้ง เจ็บคอ อาจมีอาการคัด
จมูก น้ ามูกไหล จาม หรือมีเสมหะมาก และตาแดง ตาแฉะตามมา โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นเด็กมักมีไข้สูงกว่าผู้ใหญ่อาจพบ
อาการคลื่นไส้อาเจียนและอุจาระร่วงได้ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนมากมีอาการรุนแรงและป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา
โดยทั่วไปมักมีอาการดีขึ้นภายใน 5 วันหลังป่วยและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน อาจจะมีโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยบาง
รายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ  มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้การรักษาของโรค
นี้ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ให้การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้พาราเซตตามอล  ยาละลายเสมหะ (โรงพยาบาลดีบุก, 2559 
และ ศูนย์วิจัยสุขภาพ, 2560) 

จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่และมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ท าให้มีผู้คนติดเช้ือไวรัสเพิ่มมากขึ้น จึง
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาได้ด้วยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นการแปลงปัญหาที่เกิดขึ้น
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จริงให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหา โดยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ คือ ตัว
แบบ SIR  โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ S  เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  I   เป็นกลุ่มที่ติดเช้ือและสามารถแพร่
เช้ือได้ R  เป็นกลุ่มที่หายจากการติดเช้ือ (สุรพล เนวรัตน์, 2561) และเพิ่มการรณรงค์ให้ความรู้เข้าไปในตัวแบบ เพื่อ
วิเคราะห์เสถียรภาพของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่   โดยการรณรงค์ให้
ความรู้    

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
 สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SIR  ของการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้  ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มประชากรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ )(S  กลุ่มประชากรที่ติดเชื้อและแพร่เช้ือ

ได้ )(I และกลุ่มประชากรที่หายจากการติดเช้ือ )(R ตามล าดับ  

2. วิเคราะหตั์วแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ 
   การศึกษาจุดสมดุลและศึกษาเสถียรภาพของจุดสมดุลเพื่อหาเง่ือนไขของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ

จุดสมดุล โดยวิธีการวิเคราะห์และหาค าตอบเชิงตัวเลขของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มีดังน้ี 

   2.1 จุดสมดุล (Equilibrium point) ในการหาจุดสมดุลท าไดโ้ดยจดัสมการเชิงอนุพันธ์ท่ีได้จากการ

แปลงสมการของตัวแบบใหม่ ให้เท่ากับศูนย์ ซึ่ง 

0,0,0 
dt

dR

dt

dI

dt

dS  

จะได้ค่าจากการแก้สมการสองค่า คือ ค่าแรกเป็นค่าที่ท าให้จุดสมดุลไม่มีโรค (Disease Free Equilibrium Point :
0E )  

จุดสมดุลจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ส่วนค่าที่สองเป็นค่าท าให้จุดสมดุลมีโรค (Endemic Free Equilibrium Point: 

1E )   

   2.2 เสถียรภาพ (Stability) โดยการหาค่าลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถหาได้จากสมการลักษณะเฉพาะ

ของจาโคเบียนเมทริกซ์ det( ) 0J I   โดยใช้วิธีการค านวณและตรวจสอบเง่ือนไข จะได้สมการลักษณะเฉพาะ 

เนื่องจากต้องการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบโดยดูจากค่าลักษณะเฉพาะของจาโคเบียนเมทริกซ์ต้องมีส่วนจริงเป็นลบ

และสอดคล้องกับเง่ือนไขของ Routh-Hurwitz ซึ่งถ้า 
0 1R   แล้วจุดสมดุลที่ไม่มีโรค (

0E ) จะเสถียร แต่ถ้า 
0 1R   

แล้วจุดสมดุลที่มีโรค (
1E ) จะเสถียร 

 3. วิเคราะห์เชิงตัวเลขของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้

ความรู้ 

 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ท าให้จุดสมดุลที่ไม่มีโรค (Disease Free Equilibrium Point: 
0E ) และจุด

สมดุลที่มีโรค (Endemic Free Equilibrium Point: 
1E ) เสถียร เป็นการหาค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์จาโคเบียน 
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ต้องมีค่าลักษณะเฉพาะทุกค่ามีส่วนจริงเป็นลบซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของ Routh - Hurwitz ซึ่งน าค่าพารามิเตอร์มาหา
ค าตอบเชิงตัวเลข ดังตารางที่ 1 (อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช และ วันชัย ทัพพะปุรณะ , 2559 และ ณัฐกร จันทร์ชัย และ 
เจษฎา กลยนีย์, 2559) 
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

พารามิเตอร์ ความหมาย ค่าพารามิเตอร์ หน่วย แหล่งข้อมลู 

μ อัตราการเกิดของ
ประชากร 

1

365 × 75
 

ต่อวัน ส านักบริหารการทะเบียน (2561) 

β อัตราการติดเชื้อ 0.002 ต่อวัน ส า นั ก ร ะ บ า ด วิ ท ย า แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2561) 

γ อัตราการหายจากเช้ือ 0.2 ต่อวัน ส า นั ก ร ะ บ า ด วิ ท ย า แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2561) 

p ประสิทธิภาพการรณรงค์
ให้ความรู ้

0 − 1  สุระชัย ชูผกา (2556) 

N จ านวนประชากร 1000 คน  
 

ผลการวิจัย 

1. ผู้วิจัยสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ได้ดังภาพที่ 
1 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ 

 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ได้ดังนี้ 

(1 p) SI S
dS

N
dt

             (1) 
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(1 p) SI ( ) I
dI

dt
            (2) 

dR
I R

dt
            (3)              

 

โดยที ่ S I R N      เมื่อ 

( )S t  คือ ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ณ เวลา t   ใด ๆ 

( )I t   คือ ประชากรที่ติดเชื้อและแพรเ่ชื้อได้ ณ เวลา t ใด ๆ 

( )R t   คือ ประชากรที่หายจากการตดิเช้ือ เมื่อมีตัวพารามิเตอร์ ณ เวลา t  ใด ๆ 

N   คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 

p   คือ ประสิทธิภาพการรณรงค์ให้ความรู ้

   คือ อัตราการตดิเช้ือ 

   คือ อัตราการหายจากเชื้อ 

   คือ อัตราการเกดิของประชากร 

 

2. การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
2.1 วิเคราะห์หาจุดสมดุล ส าหรับจุดสมดุล ( , , )S I R  สามารถหาได้จากการจัดสมการ (1)–(3) ให้เท่ากับศูนย์ 

จะได้ 
 

(1 p) ( )
, ,

(1 ) (1 ) ( )

N N I
S I R

p I p

     

     

  
  

   
  

2.1.1     จุดสมดลุที่ไมม่ีโรค (
0E ) จะเป็นกรณีที่ไม่มีโรค   นั่นคือ 0I   จะได้ 

0( ,0,0)E N    
 

2.1.2 จุดสมดุลทีม่ีโรค (
1E ) จะเป็นกรณีที่มโีรค น่ันคือ 0I   จะได้ * * *

1( , I , )E S R    

เมื่อ 
*

* * *

*

(1 p) ( )
, ,

(1 ) ( )(1 )

N N I
S I R

pp I
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2.2 ค่าระดับการติดเช้ือ (
0R  ) ใช้วิธี next generation  สามารถค านวณโดยสูตร 1

0( ( ))FV E   
   

จาก ( ) ( )
dX

F X F V
dt

    จะได ้

 

0 (1 )

, ( ) (1 ) , ( )

0

S N p SI S

X I F X p SI V X I I

R I R

  

  

 

        
     

    
     
           

    

 

และ    1
0

0 0 0

(1 )
( ) 0 0

0 0 0

p N
FV E



 



 
 

 
 
 
 

     

 

หาค่าลักษณะเฉพาะจาก 1
0det( ( ) ) 0FV E I      

 จะได้      
2 ( )

0
Np N    

 

  
 


  

 

 ค่าลักษณะเฉพาะ คือ 
1 2 3

(1 )
0 , 0 ,

p N
  

 


  


   

ดังนั้น  1
0 0 1 2 3

(1 )
( ( )) max{ , , }

p N
R FV E


   

 

 
  


 เป็นค่าระดับการตดิเช้ือ 

2.3 วิเคราะห์เสถียรภาพของจุดสมดุล  
2.3.1  ความเสถียรภาพของระบบที่จุดสมดุลไม่มีโรค 

0( ,0,0)E N  สามารถพิจารณาจากค่าลักษณะเฉพาะ
ของเมทริกซ์จาโคเบียนจากระบบสมการ (1) – (3) จะได้ 

 

0 0

(1 ) 0

( ) 0 (1 ) ( ) 0

0

p N

J E p N
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หาค่าลักษณะเฉพาะจาก 
0 0det( ( ) ) 0J E I    

จะได้ 2( ) ( ) 0Np N                 

ดังนั้น 
1 2 3, , Np N                    

2.3.2 ความเสถียรภาพของระบบที่จุดสมดุลมีโรค E1(S* ,I* ,R*) โดยพิจารณาค่าลักษณะเฉพาะของเมท
ริกซ์จาโคเบียนจากระบบสมการ (1) – (3) จะได้ 
 

* *

* *
1 1

(1 ) (1 ) 0

( ) (1 ) I (1 ) ( ) 0

0

p I p S

J E p p S

  

   

 

     
 

     
   

  

 

หาค่าลักษณะเฉพาะจาก  
1 1det( ( ) ) 0J E I  จะได ้

 จะได้ 2
1 2( )( ) 0C C       เมื่อ 

  

1 1 4

2 2 3 1 4

*
1

*
2

*
3

*
4

(1 )

(1 )

(1 )

(1 ) ( )

C B B

C B B B B

B p I

B p S

B p I

B p S

 





  

 

 

   

  

 

   

  

ซึ่งค่าลักษณะเฉพาะจะมสี่วนจริงเป็นค่าลบเมื่อสัมประสิทธ์ิ 
1 2 1 2 3 4, , , , ,C C B B B B   สอดคล้อง Routh-Hurwitz เมื่อ

1 2, 0C C    

3. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

3.1 จุดสมดุลทีไ่ม่มโีรค แทนค่าพารามเิตอร์จากตารางที่ 1 สามารถหาคา่ลักษณะเฉพาะได้ จากสมการ 
2( ) ( ) 0Np N             จะได้ 

1 2 30.00003652968037 , 0.00003652968037 , 0.3333365297000         และ

0 0.999817 1R     
 

       เนื่องจากค่าลักษณะเฉพาะมีเป็นลบและค่าระดับการติดเช้ือมีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้นจุดสมดุลที่ไม่มีโรค  0E  

มีความเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ค าตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของ (a) กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการตดิเช้ือ (b) ประชากรที่ติดเชื้อและ

สามารถ แพร่เช้ือได้ (c) กลุ่มประชากรที่หายจากการติดเชื้อ เทียบกับเวลา (t) ในสภาวะที่ไมม่ีโรค  

 ดังกราฟ จะเห็นได้ว่าค าตอบเชิงตัวเลขของระบบจะลู่เข้าสู่จุดสมดุลที่ไม่มีโรค 
0( ,0,0)E N    

3.2 จุดสมดุลทีม่ีโรค  แทนค่าพารามิเตอร์จากตารางที่ 1 และเปลี่ยนค่าการรณรงค์ให้ความรู้เป็น 0.1p   

สามารถหาค่าลักษณะเฉพาะได้ จากสมการ 2
1 2( )( ) 0C C        

ซึ่งจะได้  
1 20.000037 , 0.0001643535330 0.007643241596I                                                

3, 0.0001643535330 0.007643241596I    และ 
0 8.998356 1R    

เนื่องจากค่าลักษณะเฉพาะมีเป็นลบและค่าระดับการติดเช้ือมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้นจุดสมดุลที่มีโรค  1E                       

มีความเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 ค าตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของ (a) กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการตดิเช้ือ (b) ประชากรที่ติดเชื้อและ

สามารถ แพร่เช้ือได้ (c) กลุ่มประชากรที่หายจากการติดเชื้อ เทียบกับเวลา (t) ในสภาวะที่มีโรค 

ดังกราฟ จะเห็นได้ว่าค าตอบเชิงตวัเลขของระบบจะลู่เข้าสู่จดุสมดุลท่ีมีโรค

1(111.121405, 0.162321, 888.706274)E   
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ โดยใช้ตัว
แบบ SIR  พบว่าตัวแบบมีจุดสมดุล 2 คือ จุดสมดุลที่ไม่มีโรค 0( )E  และจุดสมดุลที่มีโรค 1( )E และมีความเสถียรภาพ
ทั้ง 2 จุด เนื่องจากค่าลักษณะเฉพาะทุกค่ามีส่วนจริงเป็นลบสอดคล้องกับเง่ือนไขของ   Routh – Hurwitz และมีค่าระดับ

การติดเช้ือ 
0

(1 )p N
R



 





 โดยพบว่าเมื่อค่า 0 1R   จุดสมดุลที่ไม่มีโรค 0( )E จะเสถียร และเมื่อค่า 0 1R   จุด

สมดุลที่มีโรค 1( )E จะเสถียร 
จากกการศึกษายังพบอีกว่าค่าประสิทธิภาพของการรณรงค์ให้ความรู้ ( p ) ที่เพ่ิมขึ้นจะให้ค่าระดับการติดเช้ือ (

0R ) 
ลดลง เช่น ถ้าค่าประสิทธิภาพของการรณรงค์ให้ความรู้ ( p ) มีค่าเป็น 0.1  และ 0.9  ค่าระดับการติดเชื้อ   (

0R ) จะมีค่า
เป็น 8.998356  และ 0.999817  ตามล าดับ นั่นแสดงให้เห็นว่าหากมีการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากข้ึน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลง ดังนั้นจึงควรเห็นความส าคัญในการรณรงค์ให้ความรู้ 
เพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผน ป้องกัน และลดจ านวนผู้ติดเช้ือโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

กิตติกรรมประกาศ 
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ประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบ าบัดน้ าจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู  

เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง 

The efficiency of filter media intermediates for water treatment from River carp 

pond, Tannamtip Subdistrict Municipality, Betong District. 

จุฑามาศ  แก้วมณี 1*, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์2 , จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์3 , มนทกานต์ พิมเสน4 

Jutamas Kaewmanee1*, Piyaruk Pradabphetrat2, Jariyaporn Masawat3, Montakarn Pimsen4 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบ าบัดน้ าจากบ่อเลี้ยงปลา

พลวงชมพู เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพ
ของวัสดุตัวกลางในการบ าบัดน้ าจากระบบกรองบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง และเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางในการบ าบัดน้ าจากระบบกรองบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลต าบลธารน้ า
ทิพย์ อ าเภอเบตง โดยน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดมาวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้คือ ดังนี้  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สี 
(Color) เหล็ก (Fe) ไนเตรท (NO3) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ตามล าดับ โดยมีชุดการทดลองทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง จาก
ผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่าชุดการทดลองที่ 4  (ถ่านเปลือก
กะลามะพร้าว) มีค่า pH น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 5.84 และชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) มีค่าความเป็น    กรด-ด่าง 
(pH)  เท่ากับ 6.73 สูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เริ่มต้น คือ 6.08 ค่าสี (Color)  พบว่า เมื่อค่าสี
เริ่มต้นเท่ากับ 40 Pt-CO ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) และชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) เป็นชุดที่สามารถก าจัด
ค่าสีได้ดีที่สุด เมื่อผ่านการกรองค่าประสิทธิภาพของค่าสีเท่ากับ 90% ค่าเหล็ก (Fe) พบว่าชุดการทดลองที่ 5 (ถ่าน
กะลามะพร้าว) เป็นชุดการทดลองที่ก าจัดค่าเหล็กได้ดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพค่าเหล็กเท่ากับ 98.11% ค่าไนเตท (NO3) 
พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกกะลามะพร้าว)  ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) และชุดการทดลองที่ 6 
(ถ่านไม้ไผ่) ไม่พบค่าไนเตรท (NO3) ประสิทธิภาพของค่าไนเตทเท่ากับ 100% ตามล าดับ และค่าฟอสฟอรัสรวม (TP) 
พบว่าชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกกะลามะพร้าว) ประสิทธิภาพของค่าฟอสฟอรัสรวมมีค่าเท่ากับ 93.33% 
 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบชุดการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) เป็นชุดการทดลองที่ดี
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น หากต้องการน าไปประยุกต์ใช้จริง 
 

ค าส าคัญ: ถ่าน, การกรอง, ประสิทธิภาพ 
 
1ต าแหน่ง อาจารย ์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
2ต าแหน่ง อาจารย ์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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Abstract  
This research aims to study the efficiency of filter media intermediates for water treatment from 

River carp pond, tannamtip subdistrict municipality, betong district, yala province. The main purpose was 

to determine.  The efficiency of filter media intermediates for water treatment from River carp pond, 

tannamtip subdistrict municipality, betong district.  The treated water was analyzed for the following 

parameters; pH, color, Fe, NO3 and total phosphorus ( TP) , respectively.  The experiment consists of 6 

sets. The results shown that after water was treated by filtration system, the pH values of the 4th set of 

experiment with coconut shell charcoal as a filtration medium was lowest at 5. 84 compared to the 

highest pH value of 6. 73 in the 2nd set with mangosteen shell charcoal as filtration medium while the 

initial pH value was 6.08. The initial color was 40 Pt-CO, and the results from 2nd set (mangosteen shell 

charcoal) and 6th set (bamboo charcoal) were the experiments with the highest color removal efficiency 

at 90% , respectively.  For the Fe removal efficiency, the results shown that the 5th set with coconut 

charcoal as a filtration medium has the highest Fe removal efficiency of 98. 11%.  NO3 Lastly, the TP 

removal efficiency was highest in 4th set (coconut coir charcoal) with 93.33%. 

In comparison, we concluded that coconut coir charcoal is the most suitable filtration medium 

since it yielded most effectively for water treatment process using filtration system. 

Keywords: Charcoal, Filtration, Efficiency 

 
บทน า  

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งป่าไม้  สัตว์ป่า
และแหล่งต้นน้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์และด ารงไว้ให้คงอยู่ และคนในพ้ืนท่ีมีอาชีพหลักคืออาชีพการเกษตรตั้งแต่
บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ าให้กับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวท้ังแหล่งน้ าจืดและแหล่งน้ าเค็มที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งปลาพลวงสีชมพูซึ่งเป็นปลา
น้ าจืด ในปี พ.ศ. 2524 ปลาพลวงชมพูอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนบางลาง ท าให้สูญเสียแหล่งที่อยู่
อาศัยในธรรมชาติ ต่อมามีการรวบรวมพันธุ์ปลาจากคลองฮาลา-บาลาเพื่อเพาะขยายพันธุ์ แต่ก็ยังเพาะได้น้อยมาก 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเขื่อนบางลางและได้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงเขื่อน
ต่อมาทรงมีพระราชด าริให้มีหาปลาพลวงชมพูมาเลี้ยงไว้ในฟาร์มพระราชด าริ จนกระทั่งสามารถเพาะขยายพันธ์ุได้ปริมาณ
มาก  

ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น เช่นพื้นที่อ าเภอเบตง เนื่องจากต้องเลี้ยงในน้ าสะอาดและเป็นน้ าไหล
ตลอดเวลา จึงเหมาะกับพ้ืนท่ีต้นน้ าอย่างอ าเภอเบตง และเป็นปลาที่มีราคาขายสูงตกกิโลกรัมละ 2-3 พันบาท ซึ่งท าให้คน
ในพื้นมีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานประมาณ 2-3 ปี ดังนั้นหาก
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เลี้ยงในบ่อจะท าให้เกิดการทับถมของสารอินทรีย์ที่เกิดจากมูลของปลาพลวงชมพูและการทับถมของสารอินทรีย์ และท าให้
เกิดการตกค้างอยู่ในบ่อเป็นตะกอนนอนที่ก้นบ่อ และอาจเป็นอันตรายต่อปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ หรือแม้กระทั่งการเกิดการบด
บังของแสงที่เกิดจากการให้อาหารปลา หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติอาจมีผลต่อการเกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย และเป็น
แหล่งสะสมของสารบางชนิด อีกท้ังอ าเภอเบตงเป็น แหล่งต้นน้ าของแม่น้ าปัตตานี  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบการกรองน้ าจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู 
เพื่อช่วยลดค่าความสกปรกของน้ า และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ า โดยการใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ในการท า
ระบบกรอง และมีต้นทุนต่ า ชาวบ้านสามารถท าใช้ได้เองที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซ้ าซ้อน โดดยระบบกรองจะพาเอาของเสียและ
ตะกอนต่างๆ ผ่านวัสดุกรอง และท าให้น้ าที่ผ่านระบบกรองมีคุณภาพดีขึ้น และปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
      การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยวัสดุตัวกลางชนิดต่าง ๆ  

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุตัวกลางในการ

บ าบัดน้ าระบบกรอง จากบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง และเตรียมชุดการทดลองทั้งหมด 

5 ชุดการทดลอง 

1. การเตรียมตัวอย่างและวสัดุอุปกรณ์  

                  การเตรียมวัสดุกรอง น าวัสดุกรอง ภาพท่ี 1 - ภาพท่ี 5  ตากแดดจนแห้งแล้วเข้าเตาเผา ในถังเผาถ่านขนาด 

200 ลิตร เป็นระบบปิด โดยการน าวัสดุกรองไปเผาที่อุณหภูมิ อยู่ที่ประมาณ 400 - 800 องศาสเซลซียส ใช้เวลา 8 – 14 

ช่ัวโมง ความช้ืนจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั่งหมดไป และจะท าให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเกิดเพิ่มมากขึ้น (นริศ ชุดสว่าง , 

2556) และภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8  น ามาล้างท าความสะอาด และตากแดดให้แห้ง 

                                                     

                    ภาพที่ 1 (ก) ถ่านเปลือกมังคุด        ภาพที่ 2 (ข) ถ่านเปลือกทุเรยีน 

                                                   

ภาพที่ 3 (ค) ถ่านเปลือกกะลา                                   ภาพที่ 4 (ง) ถ่านกะลามะพร้าว    
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ภาพที่ 5 (จ) ถ่านไม้ไผ่                                             ภาพที่ 6 (ฉ) แอนทราไซด ์

                                                                                            

                     ภาพที่ 7 (ช) ทรายเบอร์1                                        ภาพที่ 8 (ซ) ทรายเบอร3์ 

           2. ชุดการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง เป็นชุดการทดลองแบบ Batch    

              - ชุดการทดลองที่ 1 ทรายเบอร์ 3  + ทรายเบอร์ 1 + แอนทราไซด์ + ถ่านเปลือกมังคุด  
              - ชุดการทดลองที่ 2 ทรายเบอร์ 3 + ทรายเบอร์ 1 + แอนทราไซด์ + ถ่านเปลือกทุเรยีน  
                - ชุดการทดลองที่ 3 ทรายเบอร์ 3 + ทรายเบอร์ 1 + แอนทราไซด์ + ถ่านเปลือกกะลามะพร้าว  

                - ชุดการทดลองที่ 4 ทรายเบอร์ 3 + ทรายเบอร์ 1 + แอนทราไซด์ + ถ่านกะลามะพร้าว  

                - ชุดการทดลองที่ 5 ทรายเบอร์ 3 + ทรายเบอร์ 1 + แอนทราไซด์ + ถ่านไม้ไผ่ ชนิดละ  

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างชุดการทดลอง  

3. น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง น้ าจากบ่อเลี้ยงปลาพลวง เทศบาลธารน้ าทิพย์  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาโดย

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบกรองและหลังระบบกรองตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้     
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พารามิเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)   pH meter 

- สี (Color) Photometric method 

- เหล็ก (Fe)  ICP-OES 

- ไนเตรท (NO3)    Photometric method 

- ฟอสฟอรัสรวม (TP) ICP-OES 

ที่มา: APHA, AWWA and WEF, 1998 

      4. การค านวณประสิทธิภาพในการบ าบัด 

           ประสิทธิภาพในการบ าบัด (ร้อยละ)        =       (ปริมาณที่เข้าระบบ – ปริมาณออกจากระบบ) x 100 

       ปริมาณที่เข้าระบบ 

      =                            (E1 – E2) x 100 

                              E1 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าก่อนการเขา้ชุดกรอง 

พารามิเตอร์ ผลการทดลอง 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)   6.08   

- สี (Color) 40 (Pt-Co) 

- เหล็ก (Fe) 0.370 (mg/L) 

- ไนเตรท (NO3)  2.30 (mg/L) 

- ฟอสฟอรัสรวม (TP) 0.060 (mg/L) 

  1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)   

          จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 

2 (ถ่านเปลือกมังคุด) มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 6.73 ชุดการทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) มีค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 6.21 ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 5.84 ชุด

การทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 6.22 ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) มีค่าความ
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เป็นกรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 6.65 โดยมีชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ซึ่งมีค่า pH น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ (จิตติมา หลิมรักษาสิน, 2557) พบว่า ค่า pH ของขุยมะพร้าวมีค่าระหว่าง 3.92 - 5.15 ดังภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 10 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ชุดการทดลองที่ 1 (ก่อนเข้าชุดกรอง) ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด)      

ชุดการทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ชุดการทดลองที่  5 (ถ่าน

กะลามะพร้าว)ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

  2. ค่าสี (Color) 

          จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 2 

(ถ่านเปลือกมังคุด) มีค่าสี (Color) เท่ากับ 4 (Pt-Co) ชุดการทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) มีค่าสี (Color) เท่ากับ 7   

(Pt-Co) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) มีค่าสี (Color) เท่ากับ 5 (Pt-Co) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่าน

กะลามะพร้าว) มีค่าสี (Color) เท่ากับ 7 (Pt-Co) ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) มีค่าสี (Color) เท่ากับ 4 (Pt-Co) โดยชุด

การทดลองที่ 2 และ 6 เป็นชุดที่สามารถก าจัดค่าสีได้ดีที่สุด โดยมีค่าสี เท่ากับ 4 (Pt-Co) จากทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Almeida, 

C.A.P. et al., (2009) พบว่า พื้นที่ผิวภายนอกของถ่านก่อนเกิดการดูดซับแต่ละชนิด จะไม่มีสีติดบริเวณผิวของถ่าน จึง

สามารถดูดซับสีไว้บนพ้ืนผิวภายนอกได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง พ้ืนท่ีผิวภายนอกของถ่านกัมมันต์ถูก

ปกคลุมไปด้วยสี โมเลกุลของสีจึงแพร่เข้าไปยังพื้นผิวภายในรูพรุนของตัวดูดซับซึ่งเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ท าให้อัตราการดูดซับ

ลดลงตามล าดับ จึงท าให้ค่าสีของถ่านแต่ละชนิดเกิดประสิทธิภาพในการดูดซับที่ต่างกัน เนื่องจากมีพื้นที่ผิวและรูพรุนที่

ต่างกัน 
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ภาพที่ 11 ค่าสี (Color) ชุดการทดลองท่ี 1 (ก่อนเข้าชุดกรอง) ชุดการทดลองท่ี 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) ชุดการทดลองท่ี 3 (ถ่าน

เปลือกทุเรียน) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว)ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

3. ค่าเหล็ก (Fe) 

          จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 2 

(ถ่านเปลือกมังคุด) มีค่าเท่ากับ 0.007 (mg/L) ชุดการทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) มีค่าเท่ากับ 0.011(mg/L) ชุดการ

ทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) มีค่าเท่ากับ 0.007 (mg/L) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) มีค่าเท่ากับ 

0.007 (mg/L) ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) มีค่าเท่ากับ 0.011 (mg/L) โดยชุดการทดลองที่ก าจัดค่าเหล็กได้ดีที่สุด คือ

ชุดการทดลองที่ 2 4 และ 5 มีค่าเท่ากับ 0.007 (mg/L) พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเกิดการดูดซับได้ดี เนื่องจาก

มีพื้นท่ีผิวและรูพรุนมาก จึงท าให้ค่าเหล็กลดลง ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 ค่าเหล็ก (Fe) ชุดการทดลองท่ี 1 (ก่อนเข้าชุดกรอง) ชุดการทดลองท่ี 2 (ถ่านเปลือกมังคุด)  ชุดการทดลองท่ี 3 (ถ่าน

เปลือกทุเรียน) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว)ชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

 

40

4 7 5 7 4
16
1116
2126
3136
4146

1 2 3 4 5 6C
o

lo
r 

(P
t-

C
o

) 

ชดุการทดลอง

Color

0.37

0.007 0.011 0.007 0.007 0.011
0

0.1

0.2

0.3

0.4

1 2 3 4 5 6

F
e
 (

m
g

/L
)

ชดุการทดลอง

Fe 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1280 

 
 

4. ไนเตท (NO3) 

          จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 2 

(ถ่านเปลือกมังคุด) มีค่าเท่ากับ 2.42 (mg/L) ชุดการทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) มีค่าเท่ากับ 1.13 (mg/L) ชุดการ

ทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว)  ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) และชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) ไม่พบ

ค่าไนเตท (NO3) ดังภาพท่ี 13 

 

ภาพที่ 13 ไนเตท (NO3) ชุดการทดลองที่ 1 (ก่อนเข้าชุดกรอง) ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) ชุดการทดลองที่ 3 

(ถ่านเปลือกทุเรียน) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว)  ชุดการทดลอง

ที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

5. ฟอสฟอรัสรวม (TP) 

 จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 

(ถ่านเปลือกะลามะพร้าว)  มีค่าเท่ากับ 0.004 (mg/L) มีค่าฟอสฟอรัสรวม (TP) น้อยที่สุด และชุดการทดลองที่ 3 (ถ่าน

เปลือกทุเรียน) มีค่าเท่ากับ 0.094 (mg/L)  มีค่ามากที่สุดดังภาพที่ 14 ซึ่งสอดคล้องกับ (เพ็ญพิชญา เตียว , 2562) 

โดยทัว่ไปองค์ประกอบของเปลือกทุเรียนจะมีฟอสฟอรัสรวม (TP) และโปแตสเซียมสูง จึงท าให้ค่าฟอสฟอรัสรวม (TP) เพิ่ม

สูงขึ้นหลังผ่านการบ าบัดด้วยชุดกรองที่ 3 
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ภาพที่ 14 ฟอสฟอรัสรวม (TP) ชุดการทดลองที่ 1 (ก่อนเข้าชุดกรอง) ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) ชุดการ

ทดลองที่ 3 (ถ่านเปลือกทุเรียน) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว)ชุด

การทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางระบบกรอง ในการบ าบัดน้ าจากบ่อเลี้ยง

ปลาพลวงชมพูเทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง มีชุดการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง พารามิเตอร์ในการ

วิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  สี (Color) เหล็ก (Fe) ไนเตรท (NO3) และฟอสฟอรัสรวม (TP) แล้วน า

ผลที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละชุดการทดลอง 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดย

วิธีการกรอง ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) มีค่า pH น้อยที่สุด และชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) มี

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เท่ากับ 6.73 สูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เริ่มต้น คือ 6.08 และค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.84 

            ค่าสี (Color)  จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า เมื่อ

ค่าสีเริ่มต้นเท่ากับ 40 Pt-CO ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) และชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) เป็นชุดที่สามารถ

ก าจัดค่าสีได้ดีที่สุด เมื่อผ่านการกรองค่าประสิทธิภาพของค่าสีเท่ากับ 90%  

 ค่าเหล็ก (Fe) จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่าเมื่อ

ค่าเหล็กเริ่มต้นเท่ากับ 0.370 (mg/L) ชุดการทดลองที่ 2 (ถ่านเปลือกมังคุด) ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) 
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และชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) เป็นชุดการทดลองที่ก าจัดค่าเหล็กได้ดีที่สุด มีค่าลดลงเท่ากับ 0.007 (mg/L) 

โดยมีประสิทธิภาพค่าเหล็กเท่ากับ 98.11%  

 ค่าไนเตรท (NO3) จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง พบว่า 

ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว)  ชุดการทดลองที่ 5 (ถ่านกะลามะพร้าว) และชุดการทดลองที่ 6 (ถ่านไม้ไผ่) 

ไม่พบค่าไนเตท (NO3) ประสิทธิภาพของค่าไนเตทเท่ากับ 100%  

 ค่าฟอสฟอรัสรวม (TP) จากผลการทดลองการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยวิธีการกรอง 

พบว่าชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) ประสิทธิภาพของค่าฟอสฟอรัสรวมมีค่าเท่ากับ 93.33% ดั งนั้ น เ มื่ อ

เปรียบเทียบชุดการทดลอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 (ถ่านเปลือกะลามะพร้าว) เป็นชุดการทดลองที่ดีที่สุด หากน าไป
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การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบและประยุกต์ใช้

งานเป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 

OPTIMIZATION OF CHEMICAL ACTIVATTION FOR CHARCOAL CARBON  

DERIVED FROM RICE HUSK AND ITS ELECTRODES SUPERCAPACITOR APPLICATION 

คอรีเยาะ ปาแนจะกะ1*, ซุไรดา ลีปะ1, ปาวีณา ดุลยเสรี1 

Khoreeyoh Panaejaka1*, Suraida Leepa1, Paweena Dulyaseree1 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเงื่อนไขการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรโดยมีวัสดุตั้งต้นคือแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปในทุกพื้นที่การเกษตร การผลิตถ่านคาร์บอน

ประกอบด้วยสองขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการกระตุ้นทางเคมีเพื่อหาเง่ือนไขที่เหมาะสม มีเง่ือนไขการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้นดังน้ี 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงและขั้นตอนการสังเคราะห์

ถ่านคาร์บอนจากแกลบที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อน าถ่านคาร์บอนไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบริเวณพื้นผิวด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม

อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) พบว่ามีหมู่ฟังก์ชันของแอลคีน อัลคอกซี อะโรมาติก และหมู่แอลเคน หลังจากนั้นน าไป

วิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าเพื่อหาเง่ือนไขที่เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุของตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยใช้

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ พบว่าเง่ือนไขการกระตุ้นทาง

เคมีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ที่มีความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ สามารถเก็บประจุได้มากที่สุดซึ่งมีค่าความจุจ าเพาะ

เท่ากับ 33.45 ฟารัดต่อกรัม ซึ่งเกิดจากการมีหมู่ของอัลคอกซีมากที่สุด ท าให้ถ่านคาร์บอนมีความชอบน้ าส่งผลให้อิออน 

ของอิเล็กโทรไลต์เคลื่อนที่ได้ง่ายและสามารถเก็บประจุได้มากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : แกลบ ถ่านคาร์บอน การกระตุ้นทางเคม ี
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Abstract  

The study on optimization of chemical activation of charcoal carbon derived from rice husk (RH) 

was investigated.  The synthesis of charcoal carbon consists of 2 processes:  firstly, RH was activated by 

sodium hydroxide (NaOH) at various concentrated in 0.1, 1 and 10 molar for 24 hour and after that RH 

was synthesized at 400 C for 4 hour.  The RH was wased and dried at 100 C for overnight.  Charcoal 

carbon was characterized by Fourier Transfrom Infared Spectroscopy (FTIR). It was found that all RH show 

functional group of alkene, alkoxy, aromatic ring and alkane.  After that, All RH was characterized by 

electrochemical properites.  The 1 molar potassium hydroxide (KOH)  was used as electrolyte.  The 0 .1 

molar of NaOH show the high specific capacitance of 33. 45 fadad per gram.  The capacitance 

improvement is attributed to increase of alkoxy group. 

Keywords : Rice husk, Charcoal carbon, Chemical activation 

บทน า  

ในปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บพลังงานจ านวนมากเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของผู้คนไม่ว่าจะทั้ง

ในทางด้านอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจ าวันก็ตามแต่การน าพลังงานเหล่านี้โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามาใช้นั้นพบว่า

ปริมาณของพลังงานที่สามารถผลิตได้มีมากกว่าพลังงานที่ใช้ส่งผลให้พลังงานบางส่วนต้องมีการน าไปเก็บไว้ในอุปกรณ์กัก

เก็บพลังงานเช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด เป็นต้น และพลังงานส่วนท่ีเหลือที่ไม่สามารถเก็บ

ไว้ได้จะสูญเสียไปในรูปแบบของพลังงานชนิดอื่นที่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ซึ่งตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor หรือ 

Ultracapacitor) เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความหนาแน่นพลังงานสูง สามารถเก็บและคาย

ประจุได้อย่างรวดเร็ว และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน สูงกว่าแบตเตอรี่ นอกจากนี้สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร

ก็ตามยังมีความต้องการตัวเก็บประจุให้มีค่าความหนาแน่นของพลังงานได้เท่าเทียมแบตเตอรี่และประดิษฐ์ในราคาต่ าและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [1-2] การพัฒนาประสิทธิภาพขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นจะใช้วัสดุที่สามารถน าไฟฟ้าได้ 

สามารถให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านได้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นโลหะต่างๆซึ่งนิยมน ามาเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับขั้วไฟฟ้านี้เพื่อให้

พื้นที่ผิวมากข้ึนและท าการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวให้มีความสามารถท่ีชอบน้ ามากข้ึน [3] โดยเลือกใช้วัสดุที่มีพ้ืนท่ีผิว

ต่อปริมาตรที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก มีรูพรุนขนาด

ต่าง ๆ มีพื้นที่ผิวสูง  ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์มีสมบัติการดูดซับที่ดีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน [4] วัตถุดิบที่

สามารถน ามาผลิตถ่านกัมมันต์ เช่น แกลบ ฟางข้าว และชานอ้อย เป็นต้น ซึ่งในงานนี้คณะวิจัยได้เลือกแกลบเป็นวัตถุดิบ

ตั้งต้นในการผลิตถ่านคาร์บอน เนื่องจากแกลบมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีประโยชน์ส าหรับการผลิตถ่านคาร์บอน 

ท าให้ถ่านคาร์บอนมีการน าไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ถ่านคาร์บอน ที่ใช้แกลบเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสามารถผลิตถ่านคาร์บอนที่มีรู

พรุนสูง มีโครงสร้างรูพรุนแบบเปิดและมีพื้นท่ีผิวสูง [5-6] ในกระบวนการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์มีหลายขั้นตอนหลักๆ คือ 
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ขั้นตอนการเผาให้ได้ โครงสร้างคาร์บอน หรือ เรียกว่า การไพโรไลซิส ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะอยู่ในช่วง 400-700 องศาเซลเซียส 

และขั้นตอนการกระตุ้น ซึ่งอาจจะกระตุ้นด้วยวิธีทางกายภาพโดยการใช้ไอน้ า อากาศ หรือ ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ที่

อุณหภูมิประมาณ 800-1,000 องศา เซลเซียส หรืออาจจะกระตุ้นทางเคมี โดยมีการเตรียมสารเคมีลงในวัตถุดิบก่อนการ

ผลิตหรือเติมสารเคมีลงในถ่านที่ได้จากการไพโรไลซสิ  วัตถุดิบจะถูกแช่ในสารเคมีที่ใช้เป็นตัวกระตุ้น เช่น  ซิงค์คลอไรด์, 

กรดฟอสฟอริค, โพแตสเซียมคาร์บอเนต, โพแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น แล้วจึงน าวัตถุดิบท่ีผ่าน

การกระตุ้นทางเคมีไปไพโรไลซิส ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปท าหน้าที่เป็นตัวเร่งกระบวนการไพโรไลติค คอนเดนเซชัน ท า

ให้สูญเสียคาร์บอนจากวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตถ่านน้อยลง ท าให้เกิดการรวมตัวเป็นโครงสรางที่มีการจัดเรียงตัวที่

ดีขึ้น มีความเป็นรูพรุนมากขึ้น[7-8] 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีการน าเสนอวิธีการใช้ประโยชน์จากแกลบโดยการน าวัตถุดิบนี้เป็นสารตั้งต้นส าหรับการผลิต

ถ่านคาร์บอน เพื่อศึกษาว่าอัตราส่วนใดของสารกระตุ้นสามารถผลิตถ่านคาร์บอนที่มีคุณภาพเหมาะแก่การน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

หาเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถ่านคาร์บอนจากแกลบ โดยศึกษาความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมใน

การกระตุ้นถ่านคาร์บอน โดยใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ10  โมลาร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็น

ขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ในงานวิจัยนี้ศึกษาหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตถ่านคาร์บอนจากแกลบ เพื่อใช้เป็นข้ัวไฟฟ้าของตัวเก็บ

ประจุยิ่งยวด มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมวัสดุตั้งต้นส าหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน การกระตุ้นทาง

เคมี การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านคาร์บอนและการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเตรียมวัสดุต้ังต้นส าหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน   
 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุตั้งต้นส าหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน โดยการน าแกลบมาล้างและท าให้แห้งจากนั้น

ปั่นให้ละเอียดและกรองให้ได้ผงที่มีขนาดเล็ก และอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  เพื่อเข้าสู่

กระบวนการถัดไป 

ตอนที่ 2 การกระตุ้นทางเคมี 

 น าแกลบที่ผ่านการอบ 30 กรัมมาล้างด้วยสารละลายกรดไนตริก (HNO3) ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ในน้ าปลอด

ประจุ และกวนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง วัสดุที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสารเคมีจะมีค่าpH สูงและสารเคมียังติดอยู่ในถ่านคาร์บอน 

จึงต้องน ามากรองแล้วล้างท าความสะอาดด้วยน้ าปลอดประจุ จนกว่าค่า pH เป็นกลางและไม่เหลือสารเคมีตกค้าง จากนั้น

น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อผ่านกระบวนการล้างด้วยสารละลายกรดแล้วน าไปกระตุ้น
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ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ10 โมลาร์ ใช้เวลาในการกระตุ้น 24 ช่ัวโมง และ

น ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าปลอดประจุจนกว่าค่า pH จะเป็นกลาง จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมีด้วยเรียบร้อยแล้วน าแกลบเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง จากนั้นกลายเป็นถ่านคาร์บอนโดยจะมีสัญลักษณ์แทนถ่านคารืบอนเป็น RH-0.1M, RH-1M และ RH-

10M ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านคาร์บอน  

 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของพื้นที่ผิวถ่านคาร์บอนด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรส โคปี 

(FTIR) รุ่น Lasco FT/IR-6800 เพื่อศึกษาหาหมู่ฟังชันของสารอินทรีย์บนพ้ืนผิวถ่านคาร์บอน โดยน าถ่าน คาร์บอนเล็กน้อย

ใส่ในเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) ค่าที่ได้จากเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FTIR) ไป

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ตอนที ่4 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอน 

 น าถ่านคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น น้ าหนัก 0.5 กรัม ละลายด้วยเอทานอลและหยดลงบนขั้วไฟฟ้าซึ่ง

ขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการวัดแบบขั้วเดียวเป็นข้ัวคาร์บอน แล้วรอจนกว่าสารละลายจะแห้ง หลังจากนั้นน าขั้วไฟฟ้าที่เตรียมไว้ไป

จุ่มในสารละลารอิเล็กโทรไลต์โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์จะใช้โหมดไซคลิกโว

ลแทมเมทรีในกาหาค่าความจุจ าเพาะโดยใช้อัตราการสแกนที่ 0.8 มิลลิโวลต์ต่อวินาทีและให้กระแสไฟฟ้าที่ 1 แอมแปร์ต่อ

วินาที เพื่อวัดสมบัติทางไฟฟ้าเคมีและค านวณหาค่าความจุจ าเพาะจากสมการ 

                                    
c= ∫ Idv

V×m×ΔV       
(ฟารัดต่อกรัม) (1) 

เมื่อ  ∫ Idv คือ พื้นที่ผิวใต้กราฟ, V คือ ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์), m คือ น้ าหนักของถ่านคาร์บอน (กรัม) และ V คือ อัตราการ

สแกนศักย์ไฟฟ้า(มลิลโิวลต์ต่อนาที) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

จากภาพท่ี 1(ก) การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของถ่านคาร์บอนพบว่า มีต าแหน่งของพีคที่แตกต่างกัน 4 ต าแหน่ง คือ 

หมู่แอลคีน (Alkene Sp3 C-H) ที่ต่ าแหน่ง ~700-1000 cm-1 หมู่อัลคอกซี (Alkoxy C- O) ท่ีต าแหน่ง~1000-1100 cm-1 

หมู่อะโรมาติก (C=C Stretch aromatic ) ที่ต่ าแหน่ง ~1500-1550 cm-1 และหมู่แอลเคน (Sp3 C-H stretch ) ~2840-

3000  cm-1 การเกิดหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้เกิดหลังจากกระบวนการกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า ที่ความเข้มข้นของ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 0.1 โมลาร์ มีหมู่อัลคอกซีมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อโครงสร้าง

ของคาร์บอนส่งผลให้คาร์บอนเกิดโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้หมู่อัลคอกซีจะท าให้ถ่านคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้มี

สมบัติความชอบน้ า ส่งผลให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์สามารถแทรกซึมไปยังขั้วไฟฟ้าได้ง่าย ซึ่งจะยืนยันผลด้วยสมบัติทาง

ไฟฟ้าเคมีต่อไป 
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 จากภาพที่ 1(ข) แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอนที่ท าการเปรียบเทียบความเข้มข้น

ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่างกัน พบว่า ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์มีพื้นท่ีผิวใต้กราฟมากท่ีสุดรองลงมาคือ 10  โม

ลาร์ และสุดท้ายคือ 1 โมลาร์ โดยใช้อัตราการสแกนที่ 0.8 มิลลิโวลต์ต่อวินาที และกระแสไฟฟ้าที่ 1 แอมแปร์ 

 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อน าไปค านวณหาค่าความจุจ าเพาะตามสมการ (1) พบว่า ที่ความเข้มข้น 0.1 โม

ลาร์ ให้ค่าความจุจ าเพาะมากท่ีสุด เท่ากับ 33.45 ฟารัดต่อกรัม รองลงมา 10 โมลาร์ มีค่าความจุจ าเพาะเท่ากับ 22.27 ฟา

รัดต่อกรัม และสุดท้ายที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เท่ากับ 19.01 ฟารัดต่อกรัม แสดงดังภาพที่ 1(ค) แนวโน้มค่าความจุ

จ าเพาะที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการที่พื้นที่ผิวของถ่านคาร์บอนมีหมู่ฟังก์ชันเกิดขึ้นโดยเฉพาะหมู่ฟังก์ชันของอัลคอกซีที่พบมาก

ที่สุดในสารละลายโซเดียมโฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี้จะแสดงสมบัติการชอบน้ า เพื่อท าให้อิออ

นของอิเล็กโทรไลต์ เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น [9] จึงส่งผลให้ค่าความจุจ าเพาะที่ความเข้มข้นนี้มากท่ีสุด 

 

ภาพที ่1 (ก) แสดงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ของหมู่ฟังก์ชันของถานคาร์บอน, (ข) แสดงการเปรียบเทียบผลการ

วิเคราะหส์มบตัิทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอนโดยใช้อัตราการสแกนท่ี 0.8 มิลลิโวลตต์่อวินาที และใหก้ระแสไฟฟ้าที่ 1 

แอมแปร์ต่อวินาที  และ (ค) แสดงการเปรยีบเทียบค่าความจุจ าเพาะของถ่านคาร์บอน 

(ก) (ข) 

(ค)   33.45 F/g 

  19.01 F/g 
 22.27 F/g 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาหาเงื่อนไขการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบท าให้สามารถสังเคราะห์ถ่าน

คาร์บอนจากแกลบได้และจากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของหมู่ฟังก์ชันพบว่าที่เง่ือนไขการกระตุ้นด้วยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พบหมู่ฟังก์ชันของอัลคอกซี (Alkoxy C-O) มากที่สุด หมู่ฟังก์ชันนี้บ่งบอกถึง

สมบัติความชอบน้ าของถ่านคาร์บอนและจากการวัดสมบัติทางไฟฟ้าเคมีจะเห็นได้ว่า ที่ความเข้มข้นของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ แสดงสมบัติทางไฟฟ้าเคมีที่มีค่าความจุจ าเพาะสูงสุด คือ 33.45 ฟารัดต่อกรัม เกิดจากการ

ที่พ้ืนท่ีผิวมีความชอบน้ าท าให้อิออนของอิเล็กโตรไลต์เคลื่อนที่ได้ง่ายท าให้มีค่าความจุจ าเพาะสูงสุด 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 จากงานวิจัยนี้ท าให้ทราบค่าความจุจ าเพาะของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากแกลบเบื้องต้น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด

ให้ถ่านคาร์บอนจากแกลบมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานไดม้ากกว่าน้ี โดยการปรับปรุง พ้ืนท่ีผิวของวัสดุให้มีพ้ืนท่ี

ผิวท่ีสูงขึ้นเพื่อผลิตเป็นวัสดุในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ช้ีแนะ แนวทาง

ในการวิจัย และขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือในการวิเคราะห์ผล

วิจัยครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง   

[1] Lingeswarran M, Farook A, Abdul Rahman M and Eng-Poh N. (2014). “The synthesis and   

characterization of high purity mixed microporous/ mesoporous activated carbon from rice 

husk using chemical activation with NaOH and KOH”. Microporous and Mesoporous 

Materials.197 (2014) 316-323 

[2] Ming Huang, Fei Li, Fan Dong, Yu Xin Zhang and Li Li Zhang. (2015) MnO2-based nanostructures for  

high-performance supercapacitors. Journal of Materials Chemistry A. J. Mater. Chem. A, 2015, 

3, 21380–21423 

[3] ธันย์ธ ารง หวานแช่ม.(2015). การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซดน์าโนชีทโดยวิธีการเคลือบด้วยไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ 

งานซุปเปอร์คาปาซเิตอร์.สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุนาโน, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1289 

 
 

[4] Marina V, Petr M, Artem B, Aleksey N. Vadim A, and Valentin N. (2015). Micro–mesoporous carbons  

from rice husk as active materials for supercapacitors. Mater Renew Sustain Energy (2015) 4:20 

DOI 10.1007/s40243-015-0061-x 

[5] Teoa.E, Muniandyb.L, Ngb.E, Adamb.F, Mohamed.A,  Josea.R and Chong.K (2015). “High surface area  

activated carbon from rice husk as a highperformance supercapacitor electrod.”  

Electrochimica Acta. (2015), 36. 

[6] Kaifeng YuaJian, LiaHui Qib CeLianga (2018). “High-capacity activated carbon anode material for  

lithium-ion batteries prepared from rice husk by a facile method.” Diamond & Related 

Materials. (2018), 28. 

[7] มัลลิกา ถาบตุร (2010). การพัฒนาตัวดูดซับโลหะหนักและสียอ้มผ้าแทนถ่านกัมันตเ์ชิงการค้า. Naresuan University  

Journal 2010; 18(2) 

[8] ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล (2560). “ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการกระตุ้นทางเคมี เพื่อการ 

ประยุกต์ใช้ก าจดัสารมลพิษในน้ า.” วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

เรียนรู.้ ปีที 8 (ฉบับที 1 ), 196-199. 

[9] H.Zanina, E.Saito, H.J.Ceragioli, V.Baranauskas and E.J.Corat (2014). “Reduced graphene oxide and  

vertically aligned carbon nanotubes superhydrophilic films for supercapacitors devices.”, 

Materials Research Bulletin. 49, 487-493. 

 

 

 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1290 

 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองโรคระบาด SVIQ  

SENSITIVITY ANALYSIS OF SVIQ  EPIDEMIC MODEL 

สุดารัตน์ จันทร์หอม1, ศิรฉัตร ทิพย์ศรี2* 

Sudarat Chanhom1, Sirachat Tipsri2* 

บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเสถียรภาพของจุดสมดุลที่อิสระจากโรคของแบบจ าลองโรคระบาด SVIQ  (กลุ่มเสี่ยงต่อ

การติดเช้ือ-กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีน-กลุ่มติดเชื้อและสามารถถ่ายทอดเช้ือได้-กลุ่มติดเชื้อที่ถูกคัดแยก) และหาค่าระดับการ
ติดเช้ือพื้นฐานโดยวิธีแนวคิดเมทริกซ์รุ่นถัดไป ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองนี้มีจุดสมดุลที่อิสระจากโรคที่มีเสถียรภาพ
เฉพาะที่เชิงเส้นก ากับเมื่อค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐานน้อยกว่าหนึ่ง นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อก าหนด
ความส าคัญของพารามิเตอร์ และพบว่าค่าระดับการติดเชื้อขั้นพื้นฐานมีความอ่อนไหวท่ีสุดต่ออัตราการเกิดหรือการย้ายถิ่น
ฐานของประชากร น่ันคืออัตราการเกิดหรือการย้ายถิ่นฐานของประชากรมีความส าคัญที่สุดในการลดการแพร่ระบาดของ
โรค 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองโรคระบาดSVIQ , จุดสมดุลที่อิสระจากโรค, ค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน, เสถียรภาพ,  
 วิเคราะห์ความอ่อนไหว 

Abstract  
 In this research, the stability of disease- free equilibrium of SVIQ  ( Susceptible- Vaccinated-

Infected- Quarantine)  epidemic model epidemic model is studied.  The basic reproduction number is 
obtained by using Next generation matrix. The results show that the model has a disease-free equilibrium 
which is locally asymptotically stable whenever the basic reproduction number is less than unity.  The 
sensitivity analysis has been also performed to determine the importance of the parameters. It is found 
that the basic reproduction number is the most sensitive to the recruitment rate of the population. This 
implied that the recruitment rate of the population is the most important for reducing the spread of 
disease. 
Keywords: SVIQ   epidemic model, disease-free equilibrium, basic reproduction number, stability, 
sensitivity analysis 
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บทน า  

โรคระบาดเป็นสถานการณ์การติดเช้ือโรคหรือโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึง่
แหล่งใดในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรจะเป็น โดยการติดเช้ือน้ันลุกลามแพร่กระจายอยู่ในชุมชนหรือในแหล่งนั้น ๆ
ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกล ๆ ออกไปได้หลาย ๆ ชุมชน
หรือหลาย ๆ สถานที่ (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2558) ซึ่งการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นนั้นมักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และไม่
สามารถคาดเดาถึงขอบเขตการระบาดได้ โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรค เช่น การเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรในประเทศ การย้ายถิ่นฐานของประชากร การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการระบาดของโรค
หรือแบบจ าลองโรคระบาด เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค และยัง
สามารถออกมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที  

การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมีด้วยกันหลายวิธี การคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเช้ือ เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รั บ
ความสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากอาจส่งผลให้อัตราการระบาดของโรคลดลงได้ การคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเช้ือ เป็น
การแยกผู้ป่วยที่เป็นแหล่งของเช้ือโรคออกจากผู้อื่น เพื่อไม่ให้แพร่เช้ือไปสู่ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ชิด ( Infectious Isolation) และ
การแยกผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันโรคต่ า หรือติดเช้ือได้ง่ายให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีปราศจากเชื้อโรคหรือมีเชื้อโรคน้อย (Protective 
Isolation) (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, เสน่ห์ เจียสกุล, ศรีเบญจา ไวทยพิเชษฐ์ และทวีสุข ปทุมานุสสรณ์, 2561) ซึ่งบางครั้งใน
การคัดแยกผู้ป่วยอาจจะไม่สมบรูณ์ เนื่องจากพบปัญหาจากการคัดแยก เช่น ผู้ป่วยไม่ปฎิบัติตามที่แพทย์สั่ง มีนักวิจัยหลาย
ท่านได้ศึกษาแบบจ าลองของโรคระบาดที่มีการคัดแยกทั้งแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ (ศิวะกานต์ บัวศรี และอัยลดา สุพร, 
2561; ณัฐธนาภรณ์ รักษ์เกลี้ยง และสมฤทัย หอมวงศ์, 2561)  

การฉีดวัคซีนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้ วัคซีนเป็นแอนติเจนท่ีผลิตมาจาก
เชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ถูกท าให้ไม่สามารถก่อโรคได้ และกระตุ้นให้ร่างกายสร้องแอติบอดีหรือภูมิคุ้มกัน (กุลกัญญา 
โชคไพบูลย์กิจ, มุกดา ตฤษณานนท์, ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ และปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, 2550) อย่างไรก็ตามวัคซีน
อาจจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ เนื่องจากร่างกายของคนเรามีภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน และถ้าแอนติบอดีไม่ตอบสนองหรือ
ตอบสนองต่ าจะท าให้ไม่สามารถยับยั้งแอนติเจนที่เข้าสู่ร่างกายได้จึงท าให้เกิดโรคนั้นขึ้นมา การฉีดวัคซีนจึ งได้รับความ
สนใจและน ามาศึกษาในแบบจ าลองโรคระบาดโดยนักวิจัยหลายท่าน (อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง , มาริษา สวนนิ่ม และ
จิรนันท์ คุ่มเคี่ยม, 2559; Parsamanesh & Farnoosh, 2018) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราการแพร่ระบาดของโรค เป็นวิธีการที่สามารถบ่งช้ีได้ว่าพารามิ เตอร์ตัวใดมี
อิทธิพลมากที่สุดต่อการลดจ านวนผู้ติดเช้ือ ซึ่งจะน าไปสู่การออกนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวมีความส าคัญและถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยนักวิจัยหลาย
ท่าน (พงษ์สัญ ประกฤตศรี และอานิษา ราศรี, 2562; Prosper, Ruktanonchai and Martcheva, 2012;  Samsuzzoha, 
Singh and Lucy, 2013) 

จากเหตุผลข้างต้นและงานวิจัยของ ศิวะกานต์ บัวศรี และอัยลดา สุพร (2561)  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
แบบจ าลองโรคระบาด SVIQ  และหาจุดสมดุลที่อิสระจากโรคของแบบจ าลองที่ได้ หาค่าระดับการติดเชื้อพ้ืนฐานโดยใช้
แนวคิดเมริกซ์รุ่นถัดไป รวมทั้งวิเคราะห์เสถียรภาพของจุดสมดุลที่อิสระจากโรค นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว
ของค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน และแสดงอิทธิพลของพารามิเตอร์แต่ละตัวต่อค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐานโดยผลเชิงตัวเลข 
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ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

 งานวิจัยครั้งนี้แบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ( )S t แทนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ (Susceptible 
individuals) ณ เวลา t , ( )V t  แทนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน (Vaccinated individuals) ณ เวลา t , ( )I t  แทน
ประชากรที่ติดเชื้อและสามารถถ่ายทอดเช้ือได้ (Infected individuals) ณ เวลา t , ( )Q t  แทนประชากรที่ติดเช้ือท่ีถูกคัด

แยก (Quarantine individuals) ณ เวลา t  เพื่อสะดวกจะเขียนแทน ( )S t , ( )V t , ( )I t  และ ( )Q t  เป็น , ,S V I และ

Q ตามล าดับ แนวคิดในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และความหมายของพารามิเตอร์แสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 

ตามล าดับ                                                         2v  
 

                                                        1I  

                                                  2(1 )Q  

 A                                                                                     

     
                         d                         d                    d                   d  

 

                                                        1v  
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงแนวคิดในการสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร ์

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และความหมายของพารามเิตอร ์
พารามิเตอร์ ความหมายพารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ 

A  อัตราการเกิดหรือการย้ายถิ่นฐาน 10 

1  อัตราการติดเชื้อของกลุ่มประชากรที่ติดเชื้อ 0.01 

2  อัตราการติดเชื้อของกลุ่มประชากรติดเช้ือท่ีถูกคัดแยก 0.001 

 อัตราผู้ติดเชื้อท่ีหายจากการติดเช้ือ 0.2 

 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค  0.1 

 อัตราการคัดแยกผู้ติดเชื้อ 0.2 

 อัตราที่ถูกคัดแยกที่หายจากการติดเช้ือ 0.1 

d  อัตราการเสียชีวิตโดยธรรมชาติ 0.1 

1v  อัตราการรักษาของกลุ่มประชากรที่ติดเชื้อ 0.02 

2v  อัตราการรักษาของกลุ่มประชากรติดเช้ือท่ีถูกคัดแยก 0.01 

 ประสิทธิภาพการคัดแยก 0.2 

 สดัส่วนของคนท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ได้รับวัคซีน 0.5 

 อัตราการสูญเสียภูมิคุ้มกันของการฉีดวัค 0.2 

S  

 

V  

 

I  

 

Q
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จากรูปที่ 1 เราสามารถเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคระบาดSVIQ อยู่ในรูประบบสมการเชิงอนุพันธ์ได้ดังนี้ 

1 2 1 2(1 ) ( ) ( ) ( )
dS

A V SI S Q d S v I v Q
dt

 

( )
dV

S d V
dt

 

1 2 1(1 ) ( )
dI

SI S Q d v I
dt

                                                                                                                                                                                                               

2( )
dQ

I d v Q
dt

 

 

จุดสมดุลท่ีอิสระจากโรคและค่าระดับการติดเชื้อพื้นฐาน 

จุดสมดุลของแบบจ าลอง จะได้จากการก าหนด 0
dS dV dI dQ

dt dt dt dt
  เมื่อแก้ระบบสมการจะ

ได้จุดสมดุลที่อิสระจากโรค (Disease – free equilibrium) คือ 
 

0

( )
, , 0, 0

( ( )

A d A
E

d d d d
 

 
ล าดับต่อไปเป็นการหาค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐานโดยวิธีแนวคิดเมทริกซ์รุ่นถัดไป (Next generation matrix) 
 
จากระบบสมการ (1) สามารถเขยีนในรูปสมการเมทริกซ์ได้ดังนี ้

i i

dX
F V

dt  
เมื่อ 

 
1 2

0

0
, ,

(1 )

0

i

S

V
X F

I SI S Q

Q

 

 

และ   

1 2 1 2

1

2

(1 ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )Q

i

A V SI S Q d S v I v Q

S d V
V

d v I

I d v

         

 

(1) 
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เนื่องจากการหาค่าระดับการติดเช้ือของแบบจ าลองเกี่ยวข้องกับการแพร่เช้ือในประชากร ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อ
การหาค่าระดับการติดเช้ือ เราจึงต้องการเพียงกลุ่มประชากรที่ติดเชื้อและสามารถถ่ายทอดเชื้อได้ ( I ) และกลุ่มประชากร

ติดเชื้อที่ถูกคัดแยก (Q ) นั่นคือ iF  และ iV  ลดรูปเป็น  

1 2 (1 )

0j

SI S Q
F    และ  1

2

( )

( )Qj

d v I
V

I d v
   ตามล าดับ 

 

จาโคเบียนเมทริกซ์ของ jF  และ jV  ที่จุดอิสระจากโรค คือ 
 

1 2( ) (1 )( )

( ) ( )
0 0

A d A d

F d d d d    และ  1

2

0d v
V

d v
  

 
ตามล าดับ น าเมริกซ์ F  คูณเมทริกซ์ผกผันของ V จะได้    
 

1 2 2 2

1 1 2 2

( )( ) (1 )( ) (1 )( )

( )( )( ) ( )( )

0 0

A d d v A d A d

d d d v d v d d d v
FV     (2) 

 
สมการลักษณะเฉพาะของระบบสมการ (2) คือ 

   

   1 2 2

1 2

( )( ) (1 )( )
0

( )( )( )

Ad d v A d

d d d v d v
  

จะได้ว่า  

1 0  และ 1 2 2
2

1 2

( ( )( ) (1 )( ) )

( )( )( )

A d d v d

d d d v d v
  

 
จากวิธีแนวคิดเมทริกซ์รุ่นถัดไปจะได้ว่า ค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน (Basic reproduction number) ของแบบจ าลอง (1) 
คือ                                               

1 2 2
0

1 2

( ( )( ) (1 )( ) )

( )( )( )

A d d v d
R

d d d v d v
 

 
ค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐานของโรค คือ จ านวนเฉลี่ยของผู้ติดเช้ือรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยรายแรกแพร่เช้ือให้  
(Murray, 1989) 
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เสถียรภาพของจุดสมดุลที่อิสระจากโรค 
 

ทฤษฎีบท 1 ถ้า 0 1R  แล้วจุดสมดุลที่อิสระจากโรค 0E  เป็นจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ  

พิสูจน์ จาโคเบียนเมทริกซ์ของแบบจ าลอง (1) ที่จุดสมดุลที่อิสระจากโรค 0E  คือ  
 

1 2
1 2

0
1 2

1

2

( ) ( )(1 )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) 0 0

( )
( ) ( )(1 )

0 0 ( )
( ) ( )

0 0 ( )

A d A d
d v v

d d d d
d

J E
A d A d

d v
d d d d

d v

    

(3) 
 

ค่าลักษณะเฉพาะของจาโคเบียนเมทริกซ์ (3) ที่จุดสมดุลที่อิสระจากโรค 0E  คือ 1 2, ( )d d

และรากของสมการ 
 

2
1 2( )f a a                                                                              

เมื่อ  
 

2 2 0 1 2
1

2

( )( ) (1 )( )( )v d d v R d v d v
a

d v
  

2 2 1 0( )( )(1 )a v d d v R   
 

จะเห็นว่า 1 0 และ 2 0  ถ้า 0 1R  โดยหลักการรูธท์เฮอร์วิธ (Routh Hurwitz Criterion) รากของ ( )f  

มีส่วนจริงเป็นลบ ดังนั้น จุดสมดุลที่อิสระจากโรค 0E  เป็นจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับเมื่อ 0 1R  
 
ผลเชิงตัวเลขของแบบจ าลอง (1) ร่วมกับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในตารางที่ 1 แสดงในรูปที่ 2 โดยจะเห็นว่าผลเฉลยลู่เข้าสู่

จุดสมดุลที่อิสระจากโรคเมื่อ 0 1R  สอดคล้องกับทฤษฎีบทท่ี 1 
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รูปที่ 2  ผลเชิงตัวเลขของแบบจ าลอง (1) แสดงจ านวนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน       

ประชากรที่ติดเชื้อและสามารถถ่ายทอดเช้ือได้ และประชากรที่ติดเชื้อที่ถูกคัดแยก เมื่อ 0R 0.608043 1  

 
ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อพื้นฐาน 
 การหาค่าความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐาน ท าได้โดยแทนค่าพารามิเตอร์จากตารางที่ 1 ในสูตร
ต่อไปนี ้

0 0

0

R
p

R p

p R
 

 
เมื่อ p  คือ พารามิเตอร์ของค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน และแสดงค่าความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ของค่าระดับการติดเช้ือ
พืน้ฐานแต่ละตัว ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค่าความอ่อนไหวของค่าระดบัการตดิเช้ือพ้ืนฐานของพารามิเตอร์แตล่ะตัว 
พารามิเตอร์ ( )p   ค่าความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อพ้ืนฐาน

0( )Rp   

A  1 

 -0.21646 

1  0.949686 

2  0.050314 

 -0.32258 

 -0.17795 

 -0.27227 

 -0.01666 

 -0.62500 

d  -0.96962 

1v  -0.03226 

2v  -0.00033 

 -0.01291 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าพารามิเตอร์ที่มีค่าความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อพื้นฐานท่ีเป็นบวก ได้แก่ 1,A และ 2   

ในขณะที่ 1 2, , , , , , , ,d v v และ  มีค่าความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐานที่เป็นลบ  นั่นคือค่าระดับ

การติดเช้ือพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มค่า 1,A และ 2 แต่เมื่อเพิ่มค่า 1 2, , , , , , , ,d v v และ ส่งผลให้ค่าระดับการ

ติดเชื้อพื้นฐานลดลง ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน 0( )R กับพารามิเตอร์แต่ละตัวในตารางที่ 2 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาแบบจ าลอง SVIQ   เพื่อศึกษาเสถียรภาพของจุดสมดุลที่อิสระจากโรคและวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของค่าระดับการติดเชื้อพื้นฐานเพื่อระบุพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการลดจ านวนผู้ติดเชื้อ ผลการวิจัยพบว่า
เสถียรภาพของจุดสมดุลที่อิสระจากโรคขึ้นอยู่กับค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐาน ถ้าค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐานน้อยกว่าหนึ่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1299 

 
 

แล้วจุดสมดุลที่อิสระจากโรคจะเป็นจุดสมดุลที่มีเสถียรภาพเฉพาะที่เชิงเส้นก ากับ น่ันคือการระบาดของโรคลดลงหรือไม่มี
การแพร่ระบาดของโรค จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐานอ่อนไหวมากต่ออัตราการเกิด
หรือการย้ายถิ่นฐานของประชากร อัตราการติดเช้ือของกลุ่มประชากรที่ติดเช้ือ และอัตราการเสียชีวิตโดยธรรมชาติ แต่
พาราเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อค่าระดับการติดเช้ือพื้นฐานมากที่สุดคือ อัตราการเกิดหรือการย้ายถิ่นฐานของประชากร ดังนั้น
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงอาจมีนโยบายรณรงค์ให้ควบคุมอัตราการเกิดหรือการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

The Quality of Drinking Yoghurt Product from Goat Milk Mix with Mulberry Juice 

นูรีซัน ฮูเซ็น1*, นุชเนตร ตาเย๊ะ2 

Nurisan Husen1*, Nutchanet Tayeh2 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน โดยท าการศึกษา

วิธีการผลิตโยเกิร์ตนมแพะเป็นขั้นตอนแรก และผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน โดยมีอัตราส่วน

ระหว่าง    โยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อนท่ีแตกต่างกัน คือร้อยละ 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 ท าการคัดเลือกสูตร

ที่ดีที่สุดโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 point hedonic scale น าอัตราส่วนที่คัดเลือกได้มาเปรียบเทียบกับ

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้า จากการศึกษาพบว่า นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจาก

นมแพะผสมน้ าลูกหม่อนอัตราส่วนโยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อนที่ 70:30 ได้คะแนนคุณลักษณะทางด้านกลิ่น รสชาติ 

และความชอบรวมมากกว่าอัตราส่วนอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 5.37 5.55 และ 5.57 ตามล าดับ ค่า

ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีน้ าเงินถึงสีเหลือง (b*) เท่ากับ 40.94 19.70 และ -2.12 ตามล าดับ ค่าความหนืด เท่ากับ 

2,200 เซนติพอยด์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 4.2 ปริมาณกรดแลกติก ร้อยละ 0.86 และปริมาณของแข็งทั้งหมด

ร้อยละ 41.56     ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ พบว่า จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ท าให้เกิดกรด >107 โคโลนีต่อกรัม 

ยีสต์และราไม่เกิน 100 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2146-2546 และมีปริมาณ

แบคทีเรียกรดแลกติกเท่ากับ 2.33×104  โคโลนีต่อมิลลิลิตร อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ยังคงต้องศึกษาแนวทางในการ

ปรับปรุงสูตรส่วนผสมต่อไปเพื่อให้สามารถเป็นอาหารสุขภาพและผู้บริโภคให้การยอมรับในรสชาติมากข้ึน 

ค าส าคัญ: นมแพะ, นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ลูกหม่อน 
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Abstract  
 The objective of this research was to studied the quality of drinking yogurt from goat milk mixed 
with mulberry juice.  Goat milk yogurt was prepared and used for mulberry drinking yogurt preparation. 
Goat milk yoghurt and mulberry juice were incorporated in difference ratios ( 80: 20, 70: 30, 60: 20 and 
50: 50 %w/ w) .  The best formulas were selected by sensory testing using the 9 point hedonic scale 
method.  The selected ratios were compared with the physical, chemical and microbial properties of 
commercial drinking yogurt. The result showed that the formulations of the drinking yoghurt using 70% 
goat milk yoghurt and 30% mulberry juice received a score of odor, taste and overall liking more than 
other ratios with statistically significant (p<0.05) which is 5.37 5.55 and 5.57, respectively. The brightness 
(L*), the red (a*) and the blue to yellow (b*) were 40.94 19.70 and -2.12, respectively. The viscosity was 
2,200 cPs.  The chemical properties of the drinking yoghurt including, pH, lactic acid and total solid 
content were 4.2, 0.86% and 41.56% respectively. The microbial test found that total acid bacteria >107

 

cfu/ g and yeast and mold <100 cfu/ g that met the Thai industrial standard ( TIS:  ICS 2146:  2000) .             
The lactic acid bacteria found at 2. 33x104 cfu/ ml.  However, this research still needs to study ways to 
improve ingredient formulas in order to be healthier foods and consumers are more accepting of flavors. 

Keywords: Goat Milk, Drinking Yoghurt, Mulberry 

 
บทน า  

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ซึ่งกลุ่มที่นิยมเลี้ยงแพะ

กันจะเป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะแพะที่เป็นพันธุ์นมเนื่องจากเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและที่ส าคัญน้ านม

แพะมีคุณประโยชน์ เพราะเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารมีโภชนาการที่ครบและมีคุณสมบัติใกล้เคียงนมแม่ มีโมเลกุลเล็ก 

ย่อยง่าย เนื่องจากมีเม็ดไขมันขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยกรดไขมันสายโซ่สั้นจ านวนมาก ท าให้ไขมันกระจายตัวได้ดีสามารถ

ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว (ทศพล นามโฮง, 2556) 

ลูกหม่อน เป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ทั่วไป มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมี คุณค่าทาง

โภชนาการซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระส าคัญคือ แอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารสี

ม่วงแดง ช่วยป้องกันโรคหัวใจ และ ป้องกันโรคมะเร็ง มีวิตามินบี 6 และวิตามินซีสูง มีกรดโฟลิค ป้องกันโรคโลหิตจาง และ

ลดการอักเสบของหลอดเลือด ช่วยป้องกันเซลล์ต่างจากการถูกท าลาย อันเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบต่าง ๆ และ

ริ้วรอยที่เกิดขึ้น บ ารุงสายตา ทั้งยังสามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบผลสด ผลอบแห้ง ลูกหม่อนกวนหรือ

จะดื่มเป็นเครื่องดื่ม จึงท าให้ลูกหม่อนกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมรับประทาน (วิโรจน์ แก้วเรือง , 2555) ปัจจุบันมีการน า 

ลูกหม่อนมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นหรือน้ ามัลเบอรี่พร้อมดื่มซึ่งมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยว นอกจากนี้ยังใช้เป็น

ส่วนผสมในขนมอบประเภทต่างๆ เช่น เค้ก โดนัท ไอศกรีม เป็นต้น งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะน าน้ านมแพะซึ่งมีคุณสมบัติ  

ที่ดีคือมีรูปแบบของโปรตีนคล้ายกับน้ านมแม่ สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ร่างกาย ผลิตเป็นนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
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โดยเสริมลูกหม่อนเพื่อเพิ่มรสชาติ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้สามารถเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากนมแพะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนและ

ตรวจสอบคุณคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท้ังด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์เพื่อต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาวิธีการผลิตนมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

กรรมวิธีการผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมน้ า    

ลูกหม่อนและการเตรียมโยเกิรต์ โดยน าน้ านมแพะสดจากสลิมฟาร์ม จังหวัดยะลา พาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหถูมิ 80 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิให้ได้ 45-50 องศาเซลเซียส และผสมกับหัวเช้ือโยเกิร์ตทางการค้า ปริมาณ 

70 กรัม  เพื่อน ามาผลิตเป็นโยเกิร์ตนมแพะและเตรียมส่วนผสมของน้ าลูกหม่อน ดังภาพที่ 1-3 

ส่วนที่ 1 โยเกริ์ตนมแพะ 
น้ านมแพะปริมาณ 500 มิลลิลติร 

   พาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 15 วินาที 
 

   ลดอุณหภูมินมแพะให้ได้อุณหภูม ิ40-45 องศาเซลเซียส 
 

    เติมหัวเชื้อทางการค้า 70 กรัม ปิดด้วยกระดาษฟรอยด ์
 
     บ่มด้วยตู้บ่มที่อุณหภูมิ 43  2 องศาเซลเซียส 

(pH ถึง 4.5 ใช้เวลา 1 วัน ) 
 

บรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปดิสนิท 
  น าไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส 

 
โยเกิรต์นมแพะ 

 
ภาพที ่1: กระบวนการผลิตโยเกิร์ตจากน้ านมแพะ  
ที่มา: (ดัดแปลงจาก วนิดา โอศิริพันธ์ุ, 2558) 

ส่วนที่ 2 น้ าลูกหม่อน 
เตรียมส่วนผสมน้ าลูกหม่อนจากลกูหม่อน 190 กรัม

และน้ าสะอาด 300 มิลลิลติร ปั่นผสมใหเ้ข้ากัน  
 

กรองด้วยผ้าขาวบาง 
 
น าน้ าลูกหม่อนที่เตรียมไว้ 100 มิลลิลิตร ผสมกับ
น้ าตาลทรายปริมาณ 30 กรัม และสารให้ความคงตัว 
(High methoxyl pectin) 0.3 กรัม 
 
พาสเจอรไ์รซ์ที่อุณหภมูิ 80 องศาเซลเซยีส 15 วินาที 

 

 
               น้ าลูกหม่อน 

 
 

ภาพที ่2 : กระบวนการผลิตน้ าลูกหม่อน 
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เตรียมนมเปรี้ยวจากส่วนผสมที่ 1 และ 2 ในอัตราส่วน 80:20, 70:30, 60:40, 50:50        

 

ปั่นผสมใหเ้ข้ากัน ด้วยเครื่องป่ันความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที 

     

 

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

ภาพที ่3 : กระบวนการผลิตนมเปรีย้วพร้อมดื่มจากน้ านมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

 2. ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นนักศึกษา สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 40 

คน ด้วยวิธี 9-point hedonic scale  (9 = ชอบมากที่สุด และ 1 = ไม่ชอบมากที่สุด) เพื่อคัดเลือกสูตรที่ได้รับการยอมรับ

มากที่สุดและน ามาเปรียบเทียบกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้า 

3. ตรวจสอบคุณลักษณะของนมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

น านมเปรี้ยวพร้อมดื่มสูตรที่ดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีและทาง

จุลินทรีย์ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน ดังนี้ 

       3.1 การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ 

   - วิเคราะห์ความหนืด โดยใช้เครื่อง BROOKFIELD รุ่น DV1 VISCOMETER โดยใส่ตัวอย่าง

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มปริมาตร 150 มิลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิตร วัดความหนืดโดยใช้เข็มเบอร์ 02 ที่ความเร็วรอบ 

100 rpm 
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   - วิเคราะห์ค่าสี โดยใช้เครื่อง Hunter lab รุ่น Color flex ร(Hunter Associates Laboratory; 

USA) โดยค่า L* คือ ค่าความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0-100 โดย 0 คือสีด า และ 100 คือสีขาว a* คือค่าสีเขียว (-a*) – ค่าสีแดง 

(+a*) และ b* คือสีน้ิาเงิน (-b*) – ค่าสีเหลือง (+b*) 

       3.2 การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 

   - วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ) โดยใช้เครื่อง pH meter รุ่น SI Analytics โดยท าการสุ่ม

ตัวอย่างนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน มาวิเคราะห์ค่าความ เป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัดค่าความเป็น

กรด-ดา่ง (pH meter) (Sartorius, Docu-pH) 

   - ปริมาณของแข็งทั้งหมด (AOAC, 2000) โดยการช่ังน้ าหนักตัวอย่าง 3.000 กรัมใส่ถ้วยวัด

ความช้ืนที่ทราบน้ าหนักคงที่ น าไปอบที่อุณหภูมิ 100±1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องปิดฝา น าไปใส่ใน

โถดูดความช้ืน ท าซ้ าจนได้น้ าหนักคงที่ ค านวณปริมาณของแข็งทั้งหมดจากสมการ 

   ร้อยละของปริมาณของแข็งทั้งหมด = น้ าหนักตัวอย่างหลังอบ X100 

       น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ 

   - ปริมาณกรดแลคติก โดยวิธี Titratable acidity (AOAC, 2000) โดยการสุ่มตัวอย่าง

ปริมาณ 2 กรัม แล้วเจือจางด้วยน้ ากลั่นปริมาณ 30 มิลลิลิตร หยดฟีนอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 3-5 หยด แล้วไทเทรตกับ 

สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 N จนถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตรของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ค านวณเปอร์เซ็นต์ ค่าความเป็นกรดจากสูตร โดยค านวณเทียบกับกรดแลคติก ( AOAC, 2000)       

ดังสมการ 

ความเป็นกรด (ร้อยละของกรดแลคติก) = ความเข้มข้นของ NaOH × ปริมาตรของ NaOH × 0.09 × 100 

ปริมาตรตัวอย่าง  

หมายเหตุ 0.09 คือ milliequivalent weightของ กรดแลคติก 

                   3.3 การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 

     - ยีสต์และรา (AOAC, 1999) 

     - แบคทีเรียกรดแลคติก (AOAC, 1999) 
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    4. วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

   การประเมินทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองโดยใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 

(randomized complete block design, RCBD) วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของนม

เปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน โดยใช้แผนการทดลองเปรียบเทียบแบบรวมกลุ่ม (Independent test) ของ

การทดลองด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Analysis of variance: ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

สมบัติด้านต่างๆ ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนและนมเปรี้ ยวทางการค้าในแต่ละตัวอย่างด้วยการ

ทดสอบตามวิธีการแบบดันแคน (Ducan’s new multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาวิธีการผลิตนมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนที่มีอัตราส่วนของปริมาณโยเกิร์ตต่อน้ าลูกหม่อนที่แตกต่างกัน 4 

ระดับ คือ 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 น ามาทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 40 คน ด้วยวิธี 9 

Points Hedonic Scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความหนืด และความชอบโดยรวม ผลการทดสอบพบว่า  

มีค่าคะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผสัของนมเปรี้ยวพร้อมดืม่จากนมแพะผสมน้ าลกูหม่อน 

โยเกิร์ตนม
แพะต่อน้ า
ลูกหม่อน 

  คุณลักษณะ  
 

  

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความหนืด ความชอบ
โดยรวม 

80:20 5.53±0.35b 5.41±0.29b 4.52±0.51b 4.18±0.81b 5.65±0.27a 4.68±0.57b 

70:30 5.59±0.98ab  5.88±0.82ab 5.37±0.46a 5.55±0.92a 5.87±0.22a 5.75±0.64a 

60:40 6.30±0.18a 6.32±0.97a 4.67±0.50b 5.15±0.81a 5.98±0.07a 5.52±0.5a 

50:50 6.28±0.30a 6.12±0.34a  4.90±0.66ab 5.32±0.76a 5.97±0.16a 5.65±0.49a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 

     อักษร ab ก ากับที่ต่างกนัในแนวตัง้แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน พบว่า สูตร

ที่ใช้อัตราส่วนของปริมาณโยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อนระดับท่ี 70:30 มีคะแนนด้านกลิ่นและรสชาติ มากกว่าสูตรอื่น ๆ 

คือ 5.37 และ 5.55 ซึ่งกลิ่นสาบแพะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงอาจส่งผลท าให้คะแนน
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ความชอบรวมสูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงน านมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนที่ได้สูตรการผลิตที่ 2 มาศึกษา

คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในขั้นตอนต่อไป 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์นมเปร้ียวพร้อมด่ืมจากนมแพะผสม        

น้ าลูกหม่อน 

ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนจากสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขั้นตอนที่  1 

คืออัตราส่วนโยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อนระดับที่ 70:30 มาศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของ     

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน โดยมีผลการทดลองดังนี ้

 2.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ 

 คุณลักษณะทางกายภาพที่ตรวจสอบ ได้แก่ ค่าสีและค่าความหนืด ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2. คุณลักษณะทางกายภาพของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน อัตราส่วนของโยเกิร์ตนมแพะต่อ

น้ าลูกหม่อนที่ระดับ 70:30 

คุณลักษณะทางกายภาพ นมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน นมเปร้ียวพร้อมดื่มทการค้า 

ค่าสี                         L*                              40.940 75.160.03 

                              a* 19.70 4.550.02 

                              b*                      -2.120.05 5.350.01 

ค่าความหนืด (cp) 2,200 1,805 

ค่าสี 

ผลการวิเคราะห์ค่าสี L* ของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน เท่ากับ 40.940.20  โดย

ค่า L* ใช้ก าหนดค่าความสว่าง (Lightness) เมื่อเปรียบเทียบกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้าพบว่าค่า L* ของนมเปรี้ยว

พร้อมดื่มทางการค้าเท่ากับ 75.160 ซึ่งมีความสว่างที่สูงกว่า สีน้ าเงินของลูกหม่อนส่งผลท าให้นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนม

แพะผสมน้ าลูกหม่อนมีสีเข้มจึงท าให้มีค่าความสว่างในผลิตภัณฑ์น้อย ค่าสี a* ของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนม

แพะผสมน้ าลูกหม่อน เท่ากับ 19.700 ซึ่งมีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้า (4.550)  ส่วนค่าสี 

b* ของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน เท่ากับ -2.120 ค่า b* ที่เป็น– เป็นผลมาจากรงควัตถุ

จ าพวกแอนโทไซยานิน (Antosiyanin) ซึ่งเป็นรงควัตถุสีม่วง (อรุษา เชาวลิขิต, 2554)  
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ค่าความหนืด 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน พบว่า นมเปรี้ยว

พร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนมีค่าความหนืดเท่ากับ 2,200 เซนติพอยด์ มากกว่าความหนืดของนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

ทางการค้า โดยความหนืดของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้าที่ท าจากนมโค มีค่าเท่ากับ 1,805 เซนติพอยด์ ค่า

ความหนืดของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มขึ้นอยู่กับอัตราส่วนปริมาณของส่วนผสมและเกิดจากการเติมเพคติน ซึ่ง   ท า

หน้าที่ป้องกันการตกตะกอนของนมเปรี้ยว (วัชระ เวียงแก้ว, 2550) นมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้ามีค่าความหนืดน้อยกว่า 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการค้ามีความเจือจางมากกว่าและไม่มีส่วนผสมของเพคติน นอกจากนี้ ความหนืดยังมีส่วนสัมพันธ์

กับปริมาณของแข็งในน้ านมที่แตกต่างกัน ซึ่งนมแพะมีของปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 14.2 ส่วนนมโคจะมีปริมาณ

ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 12.1 (ธันวา ไวยบท, 2552) และงานวิจัยของนุชเนตร ตาเย๊ะ (2555) รายงานว่านมแพะ  มีปริมาณ

ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 12.53 จึงท าให้ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากน้ านมแพะมีค่าค่าความหนืดมากกว่า 

2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี 
 คุณลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณกรดแลกติก ปริมาณของแข็งทั้งหมดของนม

เปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน จากสูตรที่มีอัตราส่วนของปริมาณโยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อนที่ระดับ 

70:30 แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน  

คุณลักษณะทางเคม ี นมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะ
ผสมน้ าลกูหม่อน 

ทางการค้า 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.2 4.0 
ปริมาณกรดแลกติก (ร้อยละ) 0.86 0.77 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (ร้อยละ) 41.56 14.52 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน เท่ากับ 4.2 มีค่าน้อยกว่า     

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากน้ านมข้าวกล้องพันธุ์หอมมะลิจากงานวิจัยของอ าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์และอรชูล กอสะเกต (2552) 

และมีค่าใกล้เคียงกับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มทางการค้าจากน้ านมโค ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.7 และ 4.00 ตามล าดับ 

  ปริมาณกรดแลกติก 

 ปริมาณกรดแลกติกของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ผลิตได้ มีค่าเท่ากับ 0.86 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมนมเปรี้ยว (มอก. 2146-2546) ก าหนดไว้ว่า ปริมาณกรดแลกติกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 นอกจากนี้ pH 

จะส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งกรดแลกติกที่ได้จะเกิดจากการใส่หัวเช้ือที่มีเช้ือ Lactobacillus 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1308 

 
 

bulgaricus และ Streptococcus thermophilus จะช่วยรักษาสมดุลในระบบทางเดินอาหาร เช่น ช่วยลดการเกิดอาการ

การแพ้น้ าตาลแลคโตส และช่วยลดอาการท้องเสีย เป็นต้น (Warsa, 2001) จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ  

 ปริมาณของแข็งท้ังหมด 

  ปริมาณของแข็งทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน เท่ากับร้อยละ  41.56     

มีค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวทางการค้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.52 อาจเนื่องมาจากปริมาณไขมันและโปรตีนเริ่มต้นใน

น้ านม ซึ่งส่งผลต่อปริมาณของแข็งรวมในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ปริมาณของแข็งในนมแพะมีมากกว่านมโค โดยนมแพะจะมี

ปริมาณของแข็งร้อยละ 14.2 ส่วนนมโคจะมีปริมาณของแข็งร้อยละ 12.1 (ธันวา ไวยบท, 2552) นอกจากนี้การเสริม    

แพคตินจะช่วยให้น้ านมมีความข้นหนืดเพิ่มขึ้นและเกิดเจลมากขึ้น จึงส่งผลให้มีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้นอีกด้วย  

2.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ 
ศึกษาคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน ได้แก่ ยีสต์ รา จุลินทรีย์

ทั้งหมด และแบคทีเรียกรดแลกติกของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

คุณลักษณะทางจุลนิทรีย์ นมเปร้ียวพร้อมดื่มจากนมแพะ 
ผสมน้ าลกูหม่อน 

มาตรฐานอุตสาหกรรม  
มอก. 2146-2546 

จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ท าให้เกิดกรด (cfu/g)  107 ไม่น้อยกว่า 107 (cfu/g) 
ยีสตร์า (cfu/g)  30 ไม่เกิน 100 (cfu/g) 
แบคทีเรียที่สร้างกรดแลกติก (cfu/ml) 2.331×104 - 

 จากตาราง 4 ผลการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

พบว่า ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ท าให้เกิดกรดมีค่า  107 โคโลนีต่อกรัม ปริมาณยีสต์และรา 1-9 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2146-2546 เรื่องนมเปรี้ยว ที่ก าหนดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ท าให้

เกิดกรดต้องไม่น้อยกว่า 107  โคโลนีต่อกรัม และก าหนดให้พบยีสต์และราได้ไม่เกิน 100 โคโลนีต่อกรัม และจากการ

ตรวจหาแบคทีเรียที่กรดแลกติก พบว่ามีจ านวนเท่ากับ 2.331×104  โคโลนีต่อมิลลิลิตร ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 353 พ.ศ. 2556 เรื่องนมเปรี้ยว ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 5×106 โคโลนีต่อ

มิลลิลิตร ท้ังนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาการหมักโยเกิร์ตท าให้เจริญได้น้อย 

สรุปผลการวิจัย 

จากการผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน เริ่มต้นโดยการเตรียมส่วนผสมจากน้ าลูกหม่อนและ

โยเกิร์ตจากนมแพะบ่มที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน ผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน 

โดยผสมน้ าลูกหม่อน 100 มิลลิลิตร (ลูกหม่อนต่อน้ าสะอาด 190/300 กรัมต่อมิลลิลิตร) เพคติน 0.3 กรัม และน้ าตาล
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ทราย 30 กรัม พาสเจอร์ไรซ์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ศึกษาอัตราส่วนของโยเกิร์ตนมแพะต่อ   

น้ าลูกหม่อนแตกต่างกัน 4 ระดับคือ 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 โยเกิร์ตนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนท่ีได้ น ามาทดสอบ

ทางประสาทสัมผัส พบว่า สูตรที่ 2 คืออัตราส่วนที่มีปริมาณโยเกิร์ตนมแพะต่อน้ าลูกหม่อน 70:30 มีคะแนนการยอมรับใน

ด้าน กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 5.37, 5.55 และ 5.75 ตามล าดับ จากนั้นผลิตโยเกิร์ตจากสูตรที่ 2 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อน โดยพบว่า ค่าสี L* a* และ b* 

เท่ากับ 40.94, 19.70 และ -2.12 ตามล าดับ ค่าความหนืด เท่ากับ 2,200 เซนติพอยด์ ค่าความเป็นกรด-ด่า (pH) เท่ากับ 

4.2  ปริมาณกรดแลกติกร้อยละ 0.86 และปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 41.56 ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี

ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ าลูกหม่อนเมื่อเปรียบเทียบกับทางการค้ามีค่าที่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะทาง

จุลินทรีย์ พบว่า จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ท าให้เกิดกรด  107 cfu/g  ยีสต์และรา  30 cfu/g  และแบคทีเรียกรดแลกติก เท่ากับ 

2.331×104 cfu/ml ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2146-2546 การศึกษาครั้งนี้ เปฝ้นเพียง

การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้นในการผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากน านมแพะเสริมน้ าผลไม้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

น้ านมแพะซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น 
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การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดหยาบ ใบ ล าต้น ผล และราก 

ของคนทีสอทะเล 

Preliminary phytochemical study and bgiological activity from the leaves, stems, 
fruit and root extract of Vitex rotundifolia L.f. 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ1*, จิรภา คงเขียว1, ธิดารัตน์  ทองค า2 , วัชระ  เซ่งก่อกูล2 , ศิริวรรณ  อมรกิจ2 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก ใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล พบ
ว่าพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจาก ใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล พบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และ เทอร์พีนอยด์ ในส่วนสกัดใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล พบสารกลุ่มแอนทราควิโนน คูมา
ริน เทอร์พีนอยด์ ในส่วนสกัด ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล พบสารกลุ่มแทนนิน ในส่วนสกัดใบ ล าต้น และผลคนทีสอ
ทะเล พบสารกลุ่ม โฟลบาแทนนิน ในส่วนสกัดล าต้น และรากคนทีสอทะเล และพบสารกลุ่มซาโปนิน ในส่วนสกัดใบคนที
สอทะเล ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าสารสกัดจากรากคนทีสอทะเลมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ 
ล าต้น ใบและผลคนทีสอทะเล ท่ีค่า 150.50±4.98, 148.27±4.49, 83.16±1.89, 69.37±1.12 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก
ต่อกรัมสารสกัดหยาบตามล าดับ และการศึกษาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม พบว่าปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยด์รวมของสารสกัดจากใบคนทีสอทะเลมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ราก ล าต้นและผลคนทีสอทะเล ที่ค่า 
453.33±9.26, 372.00±12.00, 229.33±12.22, 221.33±12.22 มิลลิกรัมสมมูลกรดเควอซิทินต่อกรัมสารสกัดหยาบ 

ตามล าดับ ส่วนการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ -glucosidase พบว่าสารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล 

ไม่แสดงฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -glucosidase 

ค าส าคัญ : คนทีสอทะเล พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ -glucosidase  
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Abstract 
 The preliminary phytochemical study and biological activity Vitex rotundifolia L. f.  leaves, stems, 
fruits and roots extracts.  Chemical composition testing alkaloids, flavonoids, cardiac glycosides and 
terpenoids were found from all of part of V.  rotundifolia L. f.  while anthraquinones, coumarins, terpenoids 
were observed from stems, fruits, and roots.  Tannins were observed from leaves, stems and fruits. 
Phlobatannins were observed from stems and roots. Saponin were observed from leaves. The total phenolic 
content found that the roots extracts showed highest content. followed the stems, leaves and fruits of the 
V. rotundifolia L.f., with equilibrium value of 150.50±4.98, 148.27±4.49, 83.16±1.89, 69.37±1.12 mg GAE/g 
extract respectively.  The total flavonoid content founded that the leaves extracts showed highest content 
followed the roots, stems and fruits of the V.  rotundifolia L. f. , with equilibrium value of 453 . 3 3 ±9 . 2 6 , 

372.00±12.00, 229.33±12.22 , 221.33±12.22 mg QE/g extract respectively. The -glucosidase inhibitory 
activity of all extracts showed inactive. 

Keywords : Vitex rotundifolia L.f. , phytochemicals , biological activities , -glucosidase 

บทน า 
 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่องส าอาง 
เนื่องจากพืชสมุนไพรเป็นแหล่งสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญและมีประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น แอนทราควิโนน 
(anthroquinones) เป็นสารที่น ามาใช้เป็นยาระบาย และใช้ทาภายนอกแก้โรคผิวหนัง [1] นอกจากน้ีแอนทราควิโนนยังใช้
เป็นวัสดุเริ่มต้นของสารย้อมสี และในอุตสาหกรรมกระดาษจะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตของเยื่อกระดาษ อีกท้ัง
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใย [13] แอลคาลอยด์ (alkaloids) มีฤทธิ์ต้านอักเสบและต้านมะเร็ง [2] คูมาริน 
(coumarins) มีประโยชน์ในการใช้เป็นสารแต่งกลิ่น ใช้เป็นยาบ ารุงเลือด ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเ ลือด แทนนิน 
(tannins) มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง และยังใช้เป็นยาฝาดสมาน เป็นต้น และด้วยสภาวะแวดล้อมในธรรมชาติ 
มลพิษต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน และการกินอยู่เปลี่ยนไปสู่ระบบบริโภคนิยม ยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รสสัมผัส จึงน าพาให้
มนุษย์สมัยใหม่มีความเสื่อมถอยของสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคมะเร็ง และอีกหนึ่งโรคที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ โรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้น จาก
การส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 
พ.ศ.2557 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 8.8 คิดเป็น 4.8 ล้านคน [3] ยาที่ใช้ในการรักษามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด ตัวอย่าง
ยา เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylureas) ได้แก่ ไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide) ไกลคลาไซด์ (gliclazide) ไกลพี
ไซด์ (glipezide) ซึ่งออกฤทธิ์ในการกระตุ้นเบต้าเซลล์ให้หลั่งอินซูลินมากขึ้น ช่วยให้เนื้อเยื่อตอบสนองต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น 
แต่มักท าให้เกิดอาการข้างเคียง ได้แก่ มีผื่นตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ า เป็นต้น [4] การ
น าพืชสมุนไพรมารักษาโรคเบาหวานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน 
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 คนทีสอทะเล (Vitex rotundifolia L.f.) จัดอยู่ในวงศ์ LAMIACEAE มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย สูงประมาณ 50 
เซนติเมตร ใบจะเป็นใบประกอบชนิดมีใบย่อยใบเดียว เรียงตรงข้ามรูปวงรี มีดอกเป็นดอกช่อ กลีบดอกมีสีม่วง และผลเป็น
ผลสดเดี่ยว มีลักษณะกลม ในประเทศไทยจะพบได้มากทางภาคใต้ โดยมักขึ้นทั่วไปตามป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งใบมีสรรพคุณในการบ ารุงธาตุในร่างกาย ขับเสมหะ แก้โรคผิวหนังผื่น
คัน ฆ่าเช้ือรา กลากเกลื้อน ชันนะตุ ล าต้นใช้เป็นยาแก้ลม ขับเสมหะ แก้ตัวพยาธิ แก้อาการฟกช้ าบวม ผลใช้เป็นยาขับ
เสมหะ แก้หอบหืด ไอ แก้ไข้หวัด ไข้ป่า รักษาแผลในกระเพาะอาหาร รักษาโรคเอดส์ รากใช้เป็นยาขับประจ าเดือนของสตรี 
รักษาโรคตับ และทางภาคใต้นิยมใช้ใบคนทีสอทะเลมาเป็นส่วนประกอบในการท าขนม  

รูปภาพที ่1 แสดงลักษณะส่วนต่าง ๆ ของคนทีสอทะเล A (ใบ) B (ล าต้น) C (ผล) และ D (ราก)  

 คนทีสอทะเลเป็นพืชสมุนไพรที่พบเจอได้ง่ายบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์ อีกทั้งในปัจจุบันยังมีรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของคนทีสอทะเลไม่
มากนัก และจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการของพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน พบสารส าคัญในกลุ่มของ lignans 
และสารในกลุ่ม terpenoids เป็นต้น [14-15] ยังมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านเช้ือ
มาลาเรีย ยับยั้งเช้ือแบคทีเลียและมียังมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ [16-17] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การผลิตยารักษาโรค 
เครื่องส าอาง หรืออุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่คุณประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และสารเคมี  
 1.  เ ค รื่ อ ง ร ะ เ ห ย สุ ญ ญ า ก า ศ  ( Rotary evaporator)  บ ริ ษั ท  BUCHI, Switzerland, เ ค รื่ อ ง  UV- Vis 
spectrophotometer บริษัท Bara Scientific, เครื่องส่องรังสีเหนือม่วง บริษัท EUROX V70, อ่างควบคุมอุณหภูมิ(Water 
bath)  
 2. กระดาษกรอง (Filter Papers) ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol Burner) กรวยแยก (Separating Funnel) 
แผ่น TLC (Thin-Layer Chromatography) กรวยกรอง (funnel) เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง และเครื่องแก้ว
พื้นฐาน   

B A C D 
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3. สารเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ เอทิลอะซิเตต (EtOAc) เอทานอล (EtOH) เมทานอล (MeOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) แอมโมเนีย (NH3) รีเอเจนต์ดราเจนดรอฟฟ์ (Dragendorff’s reagent) รีเอเจนต์แวกเนอร์ 
(Wagner’s reagent) รีเอเจนต์เมเยอร (Mayer’s reagent) ผงสังกระสี (Zinc Metal), กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เฟอร์ริก
คลอไรด์ (FeCl3) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) คแลอโร
ฟอร์ม (CHCl3) กรดแอซีติก (CH3COOH) โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)  ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O) น้ าปูนใส (Ca(OH)2) โซเดียม
ซัลเฟต (Na2SO4) สารมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) สารมาตรฐานเควซิทิน (Quercetin) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) Folin-Ciocalteu’s reagent, โซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) และอะลูมิเนียมคลอไรด์ (AlCl3) โดยสารเคมีที่ใช้ใน
การท าวิจัยเป็นสารเคมีเกรดวิเคราะห์ (AR grade) 
 

การเตรียมตัวอย่างใบ ล าต้น ผล และรากของต้นคนทีสอทะเล 
เก็บตัวอย่างพืชเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จากชายหาดทะเลอ่าวไทย หมู่ที่ 1 ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิง

พระ จังหวัดสงขลา พิกัด (7.5274024,100.4310368) แยกเป็นส่วนใบ ล าต้น ผล และราก ล้างแต่ละส่วนให้สะอาด น ามา
ท าการสับเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วตากลมให้แห้ง 
 

การสกัดสารตัวอย่าง  
น าตัวอย่างพืชแต่ละส่วนสับเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วตากลมให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3-4 วัน จากนั้นน าไปช่ัง

น้ าหนัก ได้ส่วนใบ 1000 กรัม ล าต้น 800 กรัม ผล 900 กรัม และราก 1000 กรัม ตามล าดับ น าพืชแต่ละทสกัดกับ เม
ทานอล ด้วยวิธีการแช่หมักที่อุณหภูมิห้อง ปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นท าการกรองสารละลายของแต่ละส่วน 
โดยการกรองผ่านส าลี น าสารละลายที่กรองได้ไประเหยให้แห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ จะได้สารสกัดหยาบของแต่ละ
ส่วน ช่ังน้ าหนักของสารสกัดหยาบแต่ละส่วน ได้ส่วนสกัดหยาบจากใบ ล าต้น ผล และรากหนัก 263.56 กรัม 36.15 กรัม 
73.63 กรัม และ 47.23 กรัม ตามล าดับ 

น าสารสกัดหยาบที่ได้มาท าการสกัดซ้ าอีกครั้งด้วยวิธีแยกช้ัน โดยใช้กรวยแยก ด้วยตัวท าละลายเอทิลอะซิเตต 
ท าซ้ า 3 ครั้งของแต่ละตัวอย่าง หลังจากนั้นน าสารละลายในช้ันเอทิลอะซิเตตที่ได้ไประเหยให้แห้งด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศ ได้ปริมาณสารสกัดหยาบของแต่ละส่วนดังนี้ สารสกัดจากใบ 81.12 กรัม ล าต้น 9.76 กรัม ผล 30.72 กรัม 
และราก 9.33 กรัม เมื่อได้ส่วนสกัดหยาบของแต่ละส่วนแล้วน าส่วนสกัดหยาบของแต่ละส่วนไปทดสอบองค์ประกอบทาง

เคมีเบื้องต้นและน าไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -glucosidase  
 

การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น 
1. การตรวจสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloids) 
 1.1 ทดสอบกับ Dragendorff’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % H2SO4 ปริมาตร 1.0 
มิลลิลิตร เขย่า น าไปอุ่นบนอ่างน้ าร้อน 5 นาที กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้องน า
ของเหลวที่ได้ จากการกรองไปหยดด้วยสารละลายดราเจนดอร์ฟ จ านวน 5 หยด เขย่า สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏ
ตะกอนสีส้มแดงหรือน้ าตาล แสดงว่าพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
 1.2 ทดสอบกับ Wagner’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % H2SO4 ปริมาตร 1.0 
มิลลิลิตร เขย่า น าไปอุ่นบนอ่างน้ าร้อน 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออก แล้วตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 
น าของเหลวที่ได้ จากการกรองไปหยดด้วยสารละลายเวกเนอร์ จ านวน 5 หยด เขย่า สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏ
ตะกอนสีน้ าตาล แสดงว่าพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
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 1.3 Mayer’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % H2SO4 ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า 
น าไปอุ่นบนอ่างน้ าร้อน 5 นาที กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก แล้วตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง น าของเหลวท่ีได้ 
จากการกรองไปหยดด้วยสารละลายเมเยอร์ จ านวน 5 หยด เขย่า สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏตะกอนสีขาวหรือครีม 
แสดงว่าพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
2. การตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 
 2.1 ท าปฏิกิริยากับ Cyanidin reaction: ช่ังสารสกัดใส่หลอดทดลอง 2 หลอด หลอดละ 0.02 กรัม เติม 50% 
เอทานอล ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เขย่า กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก น าของเหลวท่ีได้จากการกรอง หลอดที่ 1 ใส่ผงแมกนีเซียม 
0.5 กรัม และหลอดที่ 2 ใส่ ผงสังกะสี ช้ินเล็ก ๆ 1 ช้ิน จากนั้นน าทั้ง 2 หลอด หยด HCl 1 N จ านวน 4 หยด และ เติม 
conc. HCl 5 หยด น าสารทั้ง 2 หลอดไปอุ่นบนอ่างน้ าร้อน 5 นาที สังเกตผลการทดลอง ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
เข้ม แสดงว่าพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
 2.2 ทดสอบกับ Ferric chlorids: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม หยด FeCl3 1% w/v 5 หยด สังเกตผลการทดลอง 
ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินหรือเขียว แสดงว่าพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
 2.3 ท าปฏิกิริยากับด่าง (NH4OH): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติม Ethanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติม
NH4OH ลงไปทีละหยด สังเกตสี ดังนี้ สารกลุ่มฟลาโวนอลจะปรากฏเป็นสีแดงถึงแดงเข้มหรือแดงเลือดหมู สารกลุ่มแอนโท
โซยานิดินปรากฏสีแดงอมส้มถึงแดงอมน้ าเงิน สารกลุ่มฟลาโวนปรากฏสีส้มถึงแดง สารกลุ่มคาทีซินปรากฏสีน้ าเงินหรือ
เขียว สารกลุ่มฟลาโวโนนไกลโคไซด์จะปรากฏเป็นสีแดงเข้มถึงแดงอมม่วง สารกลุ่มลิวโคแอนโซไซยานิดินจะปรากฏสีแดง
หรือม่วง และสารกลุ่มฟลาโวโนนอิสระบางชนิด จะปรากฏเป็นสีเขียวหรือน้ าเงิน 
3. การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน (Anthraquinone) 
 3.1 ทดสอบกับ Bomtrager test: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย10% H2SO4 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
เขย่า ให้เข้ากัน แล้วน าไปอุ่นในอ่างน้ าร้อน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน ามากรองขณะร้อนแยกส่วนที่ไม่ละลายออก แล้วท้ิง
ไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง น าของเหลวท่ีได้จากการกรองแล้ว ไปสกัดกับไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 3 มิลลิลิตร โดยใช้กรวย
แยก เขย่า แล้วตั้งทิ้งไว้จนแยกช้ัน ไขช้ันไดคลอโรมีเทนใส่หลอดทดลอง หยดสารละลาย 10% NH3 5 หยด เขย่า สังเกตผล
การทดลอง ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีชมพู แสดงว่าพบสารกลุ่มแอนทราควิโนน  
 3.2 ทดสอบกับ Modified Borntragers test: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4 ปริมาตร 
2 มิลลิลิตร เขย่า ให้เข้ากัน แล้วเติม 5% FeCl3 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว้ 5 นาที จากนั้นน ามากรอง น าของเหลวท่ีได้
จากการกรอง ไปสกัดดวยวิธีแยกช้ัน โดยใช้กรวยแยกด้วยตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน ปริมาตร 3 มิลลิลิตร น าช้ันไดคลอโร
มีเทนใส่หลอดทดลอง หยดสารละลาย 10% NH3 จ านวน 5 หยด เขย่า สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสี
ชมพู แสดงว่าพบสารกลุ่มแอนทราควิโนน 
4. การตรวจสอบสารกลุ่มคูมาริน (Coumarin) 
 ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติม 50% เอทานอล 1 มิลลิลิตร เขย่า กรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้ จาก
การกรองเติมสารละลาย 6M NaOH ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเขย่า สังเกตผลการทดลอง ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม 
แสดงว่าพบสารกลุ่มคูมาริน 
 4.1 ทดสอบสารกลุ่มคูมารินชนิดที่ระเหยได้: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 50% เอทานอล 1 มิลลิลิตร 
เขย่า น าไปให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ แล้วน ากระดาษกรองที่ชุบด้วยสารละลาย 6 M NaOH สารละลาย 6 M 
KOH และสารละลาย 6 M NH4OH มาอังบริเวณปากหลอดของสารทดสอบ จากนั้นน ากระดาษกรองไปส่องภายใต้แสง
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อัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สังเกตการเรืองแสงสีเขียวบนกระดาษกรอง และที่ความยาวคลื่น 366 
นาโนเมตร สังเกตการเรืองแสงสีน้ าเงินหรือสีเขียวบนกระดาษกรอง ถ้าปรากฏการเรืองแสงสีน้ าเงินหรือสีเขียว แสดงว่าพบ
สารกลุ่มคูมารินชนิดที่ระเหยได้ 
 4.2 ทดสอบสารกลุ่มคูมารินชนิดที่ระเหยไม่ได้: จุดสารสกัดลงบนแผ่น TLC ให้ห่างจากขอบล่างขึ้นมาประมาณ 
0.5-1 เซนติเมตร น าแผ่น TLC ไปจุ่มลงในบีกเกอร์ที่มีตัวท าละลายที่เป็นตัวชะ โดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ Toluene : 
Acetone : CHCl3 อัตราส่วน 4.0 : 2.5 : 3.5 ใส่ไว้เพียงเล็กน้อย โดยให้ระดับตัวท าละลายสูงไม่เกินระดับท่ีจุดสารตัวอย่าง 
แล้วปิดด้วยกระจกนาฬิกา คอยสังเกตการเคลื่อนที่ของตัวท าละลายที่ซึมขึ้นด้านบนของแผ่น TLC เมื่อมาเกือบถึงปลาย
ด้านบนของแผ่น  TLC ให้ เอาแผ่น  TLC ออก พ่นด้วยสารละลาย 6 M NaOH น าแผ่น TLC ไปส่องภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตจุดเรืองแสงบนแผ่น TLC ถ้า
ปรากฏการเรืองแสงสีน้ าเงินหรือสีเขียว แสดงว่าพบสารกลุ่มคูมารินชนิดที่ระเหยไม่ได้ 
5. การตรวจสอบสารกลุ่มซาโปนิน (Saponins) 
 5.1 ทดสอบการเกิดฟอง: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมน้ ากลั่น 2 มิลลิลิตร เขย่า น าไปอุ่นในอ่างน้ าร้อน เป็นเวลา 
5 นาที ปิดจุกยางแล้ว เขย่า 1 นาที สังเกตฟอง ถ้าปรากฏฟองนาน 30 นาที แสดงว่าพบสารกลุ่มซาโปนิน 
 5.2 ทดสอบสารกลุ่ม Saponins ประเภท terpenoids และ steroids: ช่ังสารสกัด 0.05 กรัม เติมสารละลาย 
70% เอทานอล 5 มิลลิลิตร เขย่า แล้วเติม 0.2 M H2SO4 10 มิลลิลิตร น าไปต้มเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเทใส่กรวยแยก 
เติมคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร เขย่า แล้วตั้งทิ้งไว้จนแยกช้ัน ไขช้ันคลอโรฟอร์มใส่หลอดทดลอง เติม Na2SO4 จน
สารละลายใส จากนั้นเติมกรด CH3COOH แล้วเติม conc. H2SO4 2 มิลลิลิตร สังเกตผลการทดลอง ถ้าสารละลาย
เปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง แสดงว่าพบสารกลุ่ม terpenoids saponins และถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าพบสาร
กลุ่ม steroids saponins  
6. การตรวจสอบสารกลุ่มแทนนิน (Tannins): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมน้ ากลั่น 3 มิลลิลิตร เขย่า น าไปอุ่นในอ่างน้ า
ร้อน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน ามากรองขณะร้อนแยกส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรองแล้ว หยด 10% 
NaCl 3 หยด แล้วแบ่งสารละลายออกเป็น 3 หลอด หลอดละ 1 มิลลิลิตร หลอดที่ 1 หยด 1% FeCl3 5 หยด เขย่า สังเกต
ผลการทดลอง ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวด าหรือสีน้ าเงินด า แสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน หลอดที่ 2 หยด 40% 
CH2O 3 หยด และหยด 1% HCl 6 หยด สังเกตตะกอน ถ้าเกิดตะกอนสีแดงหรือสีชมพู แสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน 
หลอดที่ 3 หยดน้ าปูนใส 5 หยด สังเกตตะกอน ถ้าเกิดตะกอนสีเทาแกมน้ าเงิน แสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน  
7. การตรวจสอบสารกลุ่มโฟลบาแทนนิน (Phlobatannins): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมน้ ากลั่น 1 มิลลิลิตร เขย่า 
น าไปอุ่นในอ่างน้ าร้อน เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน ามากรองขณะร้อนแยกส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการ
กรองแล้ว หยด 10% HCl 5 หยด เขย่า แล้วน าไปอุ่นในอ่างน้ าร้อน เป็นเวลา 5 นาที สังเกตผลการทดลอง ถ้าสารละลาย
เปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีน้ าเงินด า แสดงว่าพบสารกลุ่มโฟลบาแทนนิน  
8. การตรวจสอบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) 
 8.1 ทดสอบเทอร์พีนอยด์: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 1 มิลลิลิตร เขย่า กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก 
น าของเหลวที่ได้จากการกรอง เติม conc. H2SO4 0.5 มิลลิลิตร สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้ าตาลตรง
รอยต่อระหว่างช้ันของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ 
 8.2 ทดสอบกับ Salkowski: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ไปสกัดดวยวิธีแยกช้ัน โดยใช้กรวยแยกด้วยตัวท าละลาย 
ether 4 มิลลิลิตร แล้วน าช้ัน ether ใส่หลอดทดลอง 3 มิลลิลิตร เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมconc. H2SO4 
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สังเกตผลการทดลอง ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างช้ันของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบสารกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์ 
9. การตรวจสอบสารกลุ่มสเตียรอยด์ (Steroids): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่า ให้เข้ากัน 
กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรอง เติม CH3COOH 0.5 มิลลิลิตร เขย่า แล้วหยด conc. H2SO4 3 
หยด สังเกตผลการทดลอง ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินหรือน้ าเงินเขียว แสดงว่าพบสารกลุ่มสเตียรอยด์  
10. การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides):  ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลายด้วย
คลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่า กรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรอง หยดสารละลาย 1% FeCl3) 5 
หยด เขย่า แล้วหยด CH3COOH 5 หยด เขย่า และค่อย ๆ เติม conc. H2SO4 0.5 มิลลิลิตร สังเกตผลการทดลอง ถ้า
ปรากฏวงแหวนสีน้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างช้ันของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ 

การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม 
 ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมเมทานอล 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ละลาย แล้วกรองส่วนที่ไม่ละลายออก จากนั้นปิเปต
สารละลาย 0.4 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง เติม 10% Folin-Ciocalteu’s reagent 2 มิลลิลิตร เขย่า ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที 
เติมNa2CO3 1.6 มิลลิลิตร เขย่าเล็กน้อย วางในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 
นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาค านวณหาปริมาณฟิ
นอลิกรวม 

การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 
 ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลายด้วยเมทานอล แล้วกรองส่วนที่ไม่ละลายออก จากนั้นปิเปตสารละลาย 0.5 
มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 2 มิลลิลิตร เติม NaNO2 0.15 มิลลิลิตร เขย่าเล็กน้อย จากนั้นเติม AlCl3 0.15 มิลลิลิตร เขย่า
เล็กน้อย ตั้งท้ิงไว้ 5 นาที เติมน้ ากลั่น 2.2 มิลลิลิตร เขย่าเล็กน้อย น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 
ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาค านวณหาปริมาณฟลาโวนอยด์
รวม 

การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังการท างานของเอนไซม์ -glucosidase 

 การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ -glucosidase [20] โดยการทดสอบจะละลายสารตัวอย่างด้วยสารมาตรฐาน
ร้อยละ 5 ของ DMSO ใน Phosphate buffer (pH 6.8-7) ให้มีความเข้มข้น 100-1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขั้นตอนใน
การทดสอบ เติมสารตัวอย่าง 60 ไมโครลิตร พร้อมท้ังสารละลายแอลฟา-กลูโคซิเดส (0.35 หน่วย/มิลลิลิตร) 50 ไมโครลิตร 
ลงในไมโคเวลเพลท   บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเติมสารละลายตั้งต้น ได้แก่ 4-
nitrophenyl-D-glucopyranoside (1.5 ไมโคร์โมลาร์) ปริมาณ 50 ไมโครลิตร พร้อมบ่มต่ออีก 20 นาทีหยุดการด าเนิน
ของปฏิกิริยาโดยเติม NaCO3 ปริมาณ 100 ไมโครลิตรลงในแต่ละหลุมวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 405 นา
โนเมตร โดยเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทค านวณร้อยละการยับยั้งและหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สามารถ
ยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง IC50 ทุกการทดสอบท าซ้ า 3 ครั้ง 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพฤกษเคมีจากสารสกัดหยาบจากส่วนใบ (ของเหลวหนืดสีเขียวด า) ล าต้น (ของเหลวหนืดสีน้ าตาล
อมเหลือง) ผล (ของเหลวหนืดสีเหลือง) และราก (ของเหลวหนืดสีน้ าตาลอมส้ม) ของคนทีสอทะเล และน้ าหนักของสาร
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สกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล ท่ีสกัดด้วยเมทานอลมีค่าเท่ากับ 263.56 36.15 73.63 47.23 และเอทิลอะซิ
เตต มีค่าเท่ากับ 81.12 9.76 30.72 และ 9.33 กรัม ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละโดยน้ าหนัก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารที่สกัดได้ (Yield) ของสารสกัดหยาบจากส่วนใบ ล าต้น ผล และรากของ
คนทีสอทะเล ท่ีสกัดด้วยเมทานอลและเอทิลอะซิเตต 
ส่วนสกัดคนที

สอทะเล 
ลักษณะสารสกัดหยาบที่ได ้

สารสกัดหยาบเมทานอล สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต 
น้ าหนัก (กรัม) ร้อยละผลิตa น้ าหนัก (กรัม) ร้อยละผลิตa 

ใบ ของเหลวหนืด สีเขียวด า 263.56 26.35 81.12 8.11 
ล าต้น ของเหลวหนืด สีน้ าตาลเหลือง 36.15 3.62 9.76 1.22 
ผล ของเหลวหนืด สีเหลือง 73.63 7.36 30.72 3.41 

ราก ของเหลวหนืด สีน้ าตาลอมส้ม 47.23 4.72 9.33 0.93 

a หมายถึง ร้อยละโดยน้ าหนักของสารสกัดเทียบกับน้ าหนักพืชแห้ง 

 จากตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดจากใบคนทีสอทะเลที่สกัดจากเอทิลอะซิเตต ได้ปริมาณมากที่สุดร้อยละ 8.11 
รองลงมาคือสารสกัดจากผล ล าต้น และรากคนทีสอทะเล ซึ่งได้ปริมาณร้อยละ 3.41 1.22 และ 0.93 ตามล าดับ 
 

การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล โดยแบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน โฟลบาแทนนิน เทอร์พี
นอยด์ สเตอรอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ อาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากส่วนใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล  

สารพฤกษเคมี วิธีการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ใบ ล าต้น ผล ราก 

อัลคาลอยด ์
ทดสอบด้วย Dragendorff’s reagent + + ++ + 

ทดสอบด้วย Wagner’s reagent + + ++ + 
ทดสอบด้วย Mayer’s reagent + + + + 

ฟลาโวนอยด ์

ปฏิกิริยา Cyanidin reaction (สังกะสี) + + + + 
ปฏิกิริยา Cyanidin reaction (แมกนีเซียม) + + + + 
ทดสอบด้วย Ferric chlorids, FeCl3 1% w/v + ++ ++ + 
เกิดปฏิกิริยากับดา่ง (NH4OH) + + + ++ 

แอนทราควิโนน 
Bomtrager test - + + + 
Modified Borntragers test - + + +++ 

คูมาริน 
คูมารินรวม - ++ + ++ 
คูมารินที่ระเหยได้ - + + + 
คูมารินที่ระเหยไม่ได้ - ++ + ++ 
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สารพฤกษเคมี วิธีการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ใบ ล าต้น ผล ราก 

ซาโปนิน 
ทดสอบการเกิดฟอง ++ - - - 
terpenoids Saponins + - - - 
steroids Saponins - - - - 

แทนนิน 
ทดสอบด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์ (1% FeCl3) + ++ + - 
ทดสอบด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ (40% CH2O) - - - - 
ทดสอบด้วยน้ าปูนใส + + + - 

โฟลบาแทนนิน โฟลบาแทนนิน - + - + 

เทอร์พีนอยด ์
เทอร์พีนอยด ์ + +++ ++ + 
ทดสอบ Salkowski + ++ + + 

สเตอรอยด์ สเตอรอยด์ - - - - 
คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ++ +++ ++ + 

หมายเหต ุ  +++ คือ ตรวจพบปริมาณมาก,  ++ คือ ตรวจพบปริมาณปานกลาง,  +  คือ ตรวจพบปริมาณน้อย,   -  คือ ตรวจไม่พบ 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการทดสอบพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากใบคนทีสอทะเล สามารถตรวจพบสาร
กลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ โดยพบซาโปนินและคาร์ดิแอ
คไกลโคไซด์ในปริมาณปานกลาง และพบอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน และเทอร์พีนอยด์ในปริมาณน้อย สารสกัด
หยาบจากล าต้นคนทีสอทะเล ตรวจพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมารินแทนนิน โฟลบาแทนนิน 
เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ โดยพบเทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ในปริมาณมาก พบคูมารินและฟลา
โวนอยด์ในปริมาณปานกลาง และพบอัลคาลอยด์ แอนทราควิโนน แทนนินโฟลบาแทนนินในปริมาณน้อย สารสกัดหยาบ
จากผลคนทีสอทะเล ตรวจพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน แทนนิน เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิ
แอคไกลโคไซด์ โดยพบอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ในปริมาณปานกลาง และพบแอนท
ราควิโนน คูมาริน และแทนนินในปริมาณน้อยและสารสกัดหยาบจากรากคนทีสอทะเล ตรวจพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลา
โวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน โฟลบาแทนนินเทอร์พีนอยด์ และ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ โดยพบแอนทราควิโนน และคูมา
รินในปริมาณมากพบฟลาโวนอยด์ในปริมาณปานกลาง และพบอัลคาลอยด์ โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิ แอ
คไกลโคไซด์ในปริมาณน้อย 

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม  
 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ค านวณได้จากกราฟมาตรฐานแกลลิก (y = 0.0128x - 0.0043, R2 = 0.9971) 

รายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ดังตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล 

ส่วนสารสกัดคนทีสอทะเล 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 

(mg GAE/g extract) 
ใบ 83.16±1.89 

ล าต้น 148.27±4.49 
ผล 69.37±1.12 
ราก 150.50±4.98 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากรากคนทีสอทะเลมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 

150.50±4.98 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ รองลงมาคือ ล าต้นคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 

148.27±4.49 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ ใบคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 83.16±1.89 มิลลิกรัมสมมูล

กรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ และผลคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 69.37±1.12 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสาร

สกัดหยาบ ตามล าดับ 

การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 

 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม ค านวณได้จากกราฟมาตรฐานเควอซิทิน (y = 0.0004x, R2 = 1) รายงาน

ผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของเควอซิทินต่อกรัมสารสกัด ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดร์วมของสารสกดัจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล 

ส่วนสารสกัดคนทีสอทะเล 
ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 

(mg QE/g extract) 
ใบ 453.33±9.26 

ล าต้น 229.33±12.22 
ผล 221.33±12.22 
ราก 372.00±12.00 

 จากตารางที่ 4 พบว่าปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดจากใบคนทีสอทะเลมีค่ามากที่สุด 

เท่ากับ 453.33±9.26 มิลลิกรัมสมมูลเควอซิทินต่อกรัมสารสกัดหยาบ รองลงมาคือ รากคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 

372.00±12.00 มิลลิกรัมสมมูลกรดเควอซิทินต่อกรัมสารสกัดหยาบ ล าต้นคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 229.33±12.22 

มิลลิกรัมสมมูลกรดเควอซิทินต่อกรัมสารสกัดหยาบ และผลคนทีสอทะเลมีค่าเท่ากับ 221.33±12.22 มิลลิกรัมสมมูลกรดเค

วอซิทินต่อกรัมสารสกัดหยาบ ตามล าดับ 

การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังเอนไซม์ -glucosidase 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบ -glucosidase 

 จากตารางที่ 5 พบว่าฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ -glucosidase สารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล 

ไม่แสดงฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอมไซม์ -glucosidase 

ส่วนสารสกัดคนทีสอทะเล 
-glucosidase 

% inhibition IC50 (µg/mL) 
ใบ 5.73±0.76 Inactive 

ล าต้น 1.54±1.00 Inactive 
ผล 6.85±1.40 Inactive 
ราก 7.31±0.50 Inactive 

(+) acarbose 65.41 ± 0.12 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สารสกัดจากใบคนทีสอทะเลที่สกัดจากเอทิลอะซิเตต ได้ปริมาณมากที่สุดร้อยละ 8.11 รองลงมา คือ สารสกัด
จากผล ล าต้น และรากคนทีสอทะเล ซึ่งได้ปริมาณร้อยละ 3.41 1.22 และ 0.93 ตามล าดับ   
 จากการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น 10 กลุ่มสาร ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน              
ซาโปนิน แทนนิน โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ โดยการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี
และการตกตะกอนของสารสกัดจากใบ ล าต้น ผล และรากต้นคนทีสอทะเล โดยพบว่าสารสกัดจากใบมีสารกลุ่ม ซาโปนิน 
ปริมาณมากสุด แต่ไม่พบสารกลุ่ม ซาโปนิน ที่สกัดด้วยเอทานอล เปรียบเทียบกับรายงานที่รายงานมาแล้วก่อนหน้านี้ [7] 
สารสกัดจาก ล าต้นพบสารกลุ่ม เทอร์พีนอยด์ มากท่ีสุดรองลงมาคือสารกลุ่ม แทนนิน คูมาริน และ ฟลาโวนอยด์ สารสกัด
จากผล พบสารกลุ่ม อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ และเทอร์พีนอยด์ ปริมาณมากที่สุด และสารสกัดจากส่วนราก พบสารกลุ่ม 
แอนทราควิโนน มากที่สุดรองลงมาคือสารกลุ่ม คูมาริน และฟลาโวนอยด์ นอกจากน้ียังพบว่าสารสกัดจากใบไม่พบสารกลุ่ม 
แอนทราควิโนน โฟลบาแทนนิน และคูมาริน ในส่วนสกัดจากผลไม่พบสารกลุ่ม โฟลบาแทนนิน และซาโปนิน ส่วนสกัดจาก
ล าต้นและรา ไม่พบสารกลุ่ม ซาโปนิน 
 จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากรากคนที
สอทะเลมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ล าต้น ใบและผลคนทีสอทะเล ท่ีค่า 150.50±4.98, 148.27±4.49, 83.16±1.89 และ 
69.37±1.12 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดหยาบ ตามล าดับ และการศึกษาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
รวมพบว่าปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดจากใบคนทีสอทะเลมีค่ามากที่สุด  รองลงมาคือ ราก ล าต้น
และผลคนทีสอทะเล ท่ีค่า 453.33±9.26, 372.00±12.00, 229.33±12.22 และ 221.33±12.22 มิลลิกรัมสมมูลเควอซิทิน
ต่อกรัมสารสกัดหยาบ ตามล าดับ 

 จากการน าส่วนสกัดหยาบทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -glucosidase จากสารสกัดจากใบ 

ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเล ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอมไซม์ –glucosidase ตามตารางที่ 5 
 
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหากท าการศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น คนทีสอทะเลนับเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่มีกลุ่ม
สารพฤกษเคมีที่น่าสนใจ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การผลิตยารักษาโรค 
เครื่องส าอาง หรืออุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่คุณประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต ในการวิจัยครั้งต่อไป 
จะท าการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบ ล าต้น ผล และรากคนทีสอทะเลเพิ่มเติม เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้ค าปรึกษา
ในด้านความรู้และปฏิบัติการ และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายงาน อีกทั้งยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท าวิจัยต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ ที่ได้ตรวจและแก้ไขรายงานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่
อนุเคราะห์สารเคมีบางชนิด เครื่องมือ และสถานท่ีในการท าวิจัยครั้งนี้จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากพลับพลา 

Phytochemical screening and biological activity  

of Microcos tomentosa Sm. extracts 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ1*, ขนิษฐา ศรีภูมราช2, ชณันญา กัลยากาญจน2์, รุวัยดา หมีนพราน2 

Teerayut Sriyatep1*, Khanittha Sripoomraj2, Chananya Kallayakan2, Ruwaida Meenpran2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดหยาบจากส่วนใบและกิ่ง
พลับพลาที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท พบสารประกอบเคมี 9 ชนิด ได้แก่ อัลคาลอยด์  ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน 
โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ผลการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-Ciocaltue และ Aluminum chloride colorimetry ตามล าดับ พบ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากส่วนใบและกิ่งพลับพลา เท่ากับ 66.72 ±2.28 และ 
311.73±4.22 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ ปริมาณสารประกอบฟาโวนอยด์ทั้งหมดของสาร
สกัดหยาบจากส่วนใบและกิ่งพลับพลาเท่ากับ 319.44±25.45 และ 669.78±16.94 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อกรัม

สารสกัด ตามล าดับ และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งของเอนไซม์ -glucosidase พบว่าสารสกัดส่วนใบของพลับพลา ไม่

แสดงฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์  – glucosidase สารสกัดส่วนกิ่งของพลับพลาแสดงฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ 

 – glucosidase มีค่า IC50 เท่ากับ 75.43±1.34 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

ค าส าคัญ: พลับพลา สารพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด สารประกอบฟาโวนอยด์ทั้งหมด -glucosidase 
 
 
 

1อาจารย์ประจ า สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  
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Abstract 
 The phytochemical composition of ethyl acetate from the leaves and twigs of Microcos 
tomentosa Sm.  led to detection chemical composition of 9 compounds except anthaquinones which 
included alkaloids, flavonoids, coumarins, saponins, tannins, phlobatannins, terpenoids, steroids, and 
cardiac glycosides.  The total phenolic content and flavonoids content were tested by Folin- Ciocaltue 
and Aluminum chloride colorimetry methods, respectively. The total phenolic compounds of leaves and 
twigs were found as 66.72±2.28 and 311.73±4.22 milligrams equivalent of gallic acid per gram of extracts, 
respectively. The total flavonoid compounds were showed 319.44±25.45 and 669.78±16.94 milligrams 

equivalent of curcitin per gram of extracts, respectively. -glucosidase inhibitory activity was found that 

leaves extract showed inactive. However, the twigs extracts showed exhibit the enzyme  - glucosidase 

with IC50 of 75.43 ± 1.34 g/mL. 

Keywords:  Microcos tomentosa Sm. , phytochemicals, total phenolic compound, total flavonoid 

compound, -glucosidase  

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีความแตกต่าง

กันในแต่ละเขตพื้นท่ี ข้ึนอยู่กับ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่  และสิ่งที่น่าสนใจ คือ 
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ในแต่ละท้องถิ่นมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบ
อาหาร และเป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรพื้นบ้าน แต่เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม [1] โดยการท า
การเกษตรสมัยใหม่ การใช้สารเคมี ท าให้เกิดมลพิษ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน
เนื่องมาจาก การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี หรือรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่
ท าให้เกิดโรคชนิดต่าง ๆ เช่น โรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่ท่ีสุดโรคหนึ่ง คือโรคเบาหวาน พบมากในคนอายุมากกว่า 35 ปีข้ึนไป
อาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น ภาวะไตวายเรื้อรัง ตาบอดความผิ ดปกติของเส้นประสาท การตัดนิ้วเท้า 
(Limpamputation) โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น ก่อให้เกิดความพิการหรือ
เสียชีวิตได้ ดังนั้น ทุกคนจึงให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน จึงมีการทดลองวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และได้พิสูจน์ว่าในอาหาร พืช ผักและผลไม้มีบทบาทส าคัญในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารที่มีฤทธิ์การยับยั้งของเอนไซม์ -glucosidase เป็นต้น 
พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์และมีบทบาท ในการดูแลด้านสุขภาพ

ของผู้บริโภคทั้งในด้านการป้องกันโรคและการรักษาโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันโรคบางชนิดสามารถรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันได้ 
แต่อาจเกิดผลข้างเคียงตามมา จากสาเหตุของสารเคมีที่ประกอบอยู่ในตัวยา และมีราคาค่อนข้างสูงจึงให้มีผู้สนใจหันมาใช้
สมุนไพรแทนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

พลับพลา ช่ือวิทยาศาสตร์ Microcos tomentosa Sm. จัดอยู่ในวงศ์ชบา (Malvaceae) มีช่ือท้องถิ่นอื่นๆว่า
พลับพลา (ภาคกลาง) น้ าลายควาย พลา พลาขาว พลาลาย จือมือแก (ภาคใต้) กอม กะปกกะปู คอมพลาลาย สากกะเบือ
ดงสากกะเบือละว้า หมากหอม (ภาคเหนือ) คอมเกลี้ยง พลองส้ม (ภาคตะวันออก) มลาย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) หมาก
หอมก้อมส้ม คอมส้ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น มีสรรพคุณใช้รักษาและป้องกันการเกิดโรคได้ เช่น แก่นช่วยแก้

https://medthai.com/tag/MALVACEAE/
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หืดเปลือกใช้ผสมปรุงเป็นยาบ ารุงโลหิตสตรี ผลแก่ช่วยกระจายโลหิต ใช้รับประทานเป็นยาระบาย ล าต้นใช้เป็นยาประกอบ
รักษาโรคล าไส้ [2] 

ด้วยพลับพลาเป็นพืชพื้นบ้านที่มีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
ด้านยารักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และจากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการพบว่าได้มีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
จากส่วนรากของพลับพลาสามารถแยกสารประกอบในกลุ่มของเทอร์พีนอยด์ และอนุพันธ์ของอะโรมาติกซึ่งสารดังกล่าวมี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเยื่อบุช่องปากและมะเร็งปากมดลูกที่ปานกลางด้วยค่า IC50 ช่วง 9-14 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
[15] และเมื่อศึกษาพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันยังพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ และเทอร์พีนอยด์ [16-17] จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
มีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนต่าง ๆ ของพลับพลาค่อนข้างน้อย ประกอบกับพืชชนิดนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่
หลากหลาย จึงท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนใบและกิ่งของพลับพลา ที่
พบในเขตพื้นที่ต าบลจุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และต าบลควนขัน อ าเภอเมืองจังหวัดสตูล เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสนับสนุนการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และสารเคมี  
 1.  เ ค รื่ อ ง ร ะ เ ห ย สุ ญ ญ า ก า ศ  ( Rotary evaporator)  บ ริ ษั ท  BUCHI, Switzerland เ ค รื่ อ ง  UV- Vis 
spectrophotometer บริษัท Bara Scientific อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

2. กระดาษกรอง (Filter Papers) ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol Burner) กรวยแยก (Separating Funnel) 
แผ่น TLC (Thin-Layer Chromatography) กรวยกรอง (funnel และเครื่องแก้วพื้นฐาน   
 2. สารเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ เอทิลอะซิเตต (EtOAc) เอทานอล (EtOH) เมทานอล (MeOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) แอมโมเนีย (NH3) รีเอเจนต์ดราเจนดรอฟฟ์ (Dragendorff’s reagent) รีเอเจนต์แวกเนอร์ 
(Wagner’s reagent) รีเอเจนต์เมเยอร (Mayer’s reagent) เป็นต้น 
2. แหล่งท่ีมาของตัวอย่าง 

สมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ พลับพลา ประกอบด้วย ใบและกิ่ง เก็บจากในเขตพื้นที่ต าบลจุฬาภรณ์อ าเภอ
จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และต าบลควนขัน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เก็บส่วน
ใบและกิ่งของพลับพลา น ามาตากลมให้แห้งประมาณ 2 สัปดาห์ 
3. การเตรียมสารสกัดพลับพลา 

น าตัวอย่างพลับพลาส่วนใบและกิ่ง ผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน ามาตัดให้เป็นช้ินเล็ก ๆ  ช่ังน้ าหนัก ส่วนใบหนัก
332.65 กรัม และส่วนกิ่งหนัก 690 กรัม น าตัวอย่างใบและกิ่งของพลับพลา สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล สกัดด้วย
วิธีการหมัก (Maceration) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นท าการกรองสารละลายของแต่ละตัวอย่างโดยใช้
กรวยแก้ว น าสารละลายที่กรองได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator)  จะได้
เป็นส่วนสกัดหยาบแต่ละส่วน น าส่วนสกัดหยาบแต่ละส่วนท่ีได้ไปสกัดซ้ าอีกครั้งด้วยกรวยแยกโดยใช้ตัวท าละลาย เอทิลอะ
ซิเตท น าสารละลายที่ได้ไประเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศอีกครั้ง แล้วน าไปช่ังน้ าหนัก ได้สารสกัดหยาบจากส่วนใบ 
หนัก 2.12 กรัม และจากส่วนกิ่ง หนัก 2.34 กรัมจากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 
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4. การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตดจากพลับพลา โดยแบ่งการทดสอบของสาร
ทุติยภูมิ (Secondary metabolites) ออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน 
แทนนิน โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอนดังนี้  

4.1 การตรวจสอบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloids) 
 4.1.1 การตรวจสอบอัลคาลอยด์ด้วย Dragendorff’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % 
H2SO4 ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า น าสารละลายไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที ที่อุณหภูมิ 45-50 oC จากนั้นกรองส่วนที่
ไม่ละลายออกด้วยกระดาษกรอง แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง น าของเหลวที่ได้จากการกรอง หยด
สารละลายดราเจนดอร์ฟ จ านวน 5 หยด เขย่า ถ้าปรากฏตะกอนสีส้มแดงหรือสีน้ าตาล แสดงว่าพบ อัลคาลอยด์ 

4.1.2 การตรวจสอบอัลคาลอยด์ด้วย Wagner’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % H2SO4 

ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า น าสารละลายไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที ที่อุณหภูมิ 45-50 oC จากนั้นกรองส่วนท่ีไม่ละลาย
ออกด้วยกระดาษกรอง แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง น าของเหลวที่ได้จากการกรอง ไปหยดสารละลาย
แวกเนอร์ จ านวน 5 หยด เขย่า ถ้าปรากฏตะกอนสีน้ าตาล แสดงว่าพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
 4.1.3 การตรวจสอบอัลคาลอยด์ด้วย Mayer’s reagent: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10 % H2SO4 

ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า น าสารละลายไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที ที่อุณหภูมิ 45-50 oC จากนั้นกรองส่วนท่ีไม่ละลาย
ออกด้วยกระดาษกรองร้อน แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง น าของเหลวที่ได้จากการกรอง ไปหยด
สารละลายเมเยอร์ จ านวน 5 หยด เขย่า ถ้าปรากฏตะกอนสีขาวหรือสีครีมแสดงว่าพบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ 

4.2 การตรวจสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) 
 4.2.1 ปฏิกิริยา Cyanidin reaction: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร 
เขย่า กรองส่วนท่ีไม่ละลายออก น าของเหลวท่ีได้จากการกรอง ใส่ผงแมกนีเซียม 0.5 กรัม หรือใส่สังกะสีช้ินเล็ก ๆ ลงไป 1 
ช้ิน หยด HCl 1 N จ านวน 4 หยด และหยด conc. HCl) จ านวน 5 หยด เขย่า แล้วน าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาทีที่
อุณหภูมิ 45-50 oC ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ 

4.2.2 ทดสอบด้วย Ferric Chlorides (FeCl3): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม หยดสารละลาย 1% FeCl3 w/vจ านวน 5 
หยด เขย่า ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน าเงิน หรือสีเขียวแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ 

4.2.3 เกิดปฏิกิริยากับด่าง (NH4OH): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย Ethanol ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร 
เขย่า หยดสารละลาย NH4OH ทีละหยด สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย 

หมายเหตุ ฟลาโวนอยด์ที่มี ฟีนิลเบนซิน แกมมา ไพโรน, สีส้ม ถึงสีแดง พบสารฟลาโวน, สีแดง ถึงสีแดงเข้ม หรือ
แดงเลือดหมู พบสารฟลาโวนอล, สีแดงเข้ม ถึงสีแดงอมม่วง พบสารฟลาโวโนนไกลโคไซด์, สีเขียว หรือสีน้ าเงิน พบสารฟ

ภาพท่ี 1 ส่วนใบและกิ่งของพลับพลา  
(ก) ใบและกิ่งพลับพลาแห้ง 

(ข) ใบพลับพลาแห้งตัดละเอียด 
(ค) กิ่งพลับพลาแห้งตัดละเอียด 
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ลาโวโนนอิสระบางชนิด, สีแดง หรือสีม่วง พบสารลิวโคแอนโธไซยานิดิน, สีแดงอมส้ม ถึงสีแดงอมน้ าเงิน พบสารแอนโธไซ
ยานดิิน, สีน้ าเงิน หรือสีเขียว พบสารคาทีซิน 

4.3 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน (Anthraquinones) 
4.3.1 Bomtrager test: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร เขย่า น าไป

อุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที กรองส่วนท่ีไม่ละลายออกด้วยกระดาษกรองร้อน แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 
น าของเหลวที่ได้จากการกรองไปสกัดด้วย CH2Cl2 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร โดยใช้กรวยแยก ไขส่วนช้ันล่างออกมา เติม 
10% NH3 จ านวน 5 หยด เขย่า ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีชมพูในช้ันสารละลายแอมโมเนียแสดงว่าพบแอนทราควิโนน 

4.3.2 Modifide Bomtrager test: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4  v/v ปริมาตร 2.0 
มิลลิลิตร เขย่า เติมสารละลาย 1% FeCl3 v/v ในน้ าปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 5 นาที กรองส่วนท่ีใส น าของเหลวที่ได้
จากการกรองไปสกัดด้วย CH2Cl2 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร โดยใช้กรวยแยก ไขส่วนช้ันล่างออกมา เติม 10% NH3 จ านวน 5 
หยด เขย่า ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีชมพู แสดงว่าพบแอนทราควิโนน 

4.4 การตรวจสอบสารกลุ่มคูมาริน (Coumarins) 
4.4.1 Coumarin ที่ระเหยได้: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า 

น าไปให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ แล้วน ากระดาษกรองที่ชุบด้วยสารละลาย 6M NaOH สารละลาย 6M KOH 
และสารละลาย 6M NH4OH มาอังบริเวณที่สารระเหยออกมา ตามล าดับ น ากระดาษกรองไปส่องภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สังเกตการณ์เรืองแสงสีเขียวบนกระดาษกรอง และที่ความยาวคลื่น 366 
นาโนเมตร สังเกตการเรืองแสงสีน้ าเงินหรือสีเขียวบนกระดาษกรอง 

4.4.2 Coumarin ที่ระเหยไม่ได้: จุดสารสกัดลงบนแผ่น TLC โดยใช้หลอดแคปิลารี ให้ห่างจากปลายด้านล่าง
ขึ้นมาประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร น าแผ่น TLC ไปจุ่มลงในบีกเกอร์ที่มีตัวท าละลายที่มีสัดส่วน Toluene : Acetone : 
CHCl3 เป็น 4.0 : 2.5 : 3.5 ใส่ไว้เพียงเล็กน้อยโดยให้ระดับตัวท าละลายสูงไม่เกินระดับที่จุดสารสกัดและอิ่มตัวด้วยไอของ
ตัวท าละลาย แล้วปิดด้วยกระจกนาฬิกา คอยสังเกตการเคลื่อนที่ของตัวท าละลายทื่เคลื่อนที่ขึ้นด้านบนของแผ่น TLC 
จนถึงปลายด้านบนของแผ่น TLC จากนั้นน าแผ่น TLC ออก เคลือบด้วยสารละลาย 6M NaOH น าแผ่น TLC ไปส่องภายใต้
แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตจุดเรืองแสงบนแผ่น 
TLC 

4.5 การตรวจสอบสารกลุ่มซาโปนิน (Saponins) 
4.5.1 ทดสอบซาโปนินแบบการเกิดฟอง: ช่ังสารสกัด 0.05 กรัม เติมน้ ากลั่น ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร เขย่า จากนั้น 

น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที ปิดจุก เขย่า 1 นาที สังเกตฟองที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 30 นาที ถ้าปรากฏฟองถาวรเกิดขึ้นใน
หลอดทดลองแสดงว่าพบซาโปนิน 

4.5.2 ทดสอบซาโปนินประเภท terpenoids และ steroids: ช่ังสารสกัด 0.05 กรัม เติม 70% เอทานอล 
ปริมาตร 5.0 มิลลิลิตร เติมสารละลาย H2SO4 0.2 โมล ปริมาตร 10.0 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือด 15 นาที เทใส่กรวยแยก 
จากนั้นเติม CHCl3 ปริมาตร 10.0 มิลลิลิตร ไขช้ัน CHCl3 ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย Na2SO4 จน
สารละลายใส และเติม CH3COOH ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เติม conc. H2SO4 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ลงไป ถ้าปรากฏสี
ม่วงแดงแสดงว่าพบ terpenoids saponin ถ้าปรากฏสีเขียวแสงว่าพบ steroids saponin  

4.6 การตรวจสอบสารกลุ่มแทนนิน (Tannins): ช่ังสารสกัด 0.05 กรัม เติมน้ ากลั่น ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร 
เขย่าให้เข้ากัน น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที (เพื่อให้เอทานอลระเหย) จากนั้นกรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่
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ได้จากการกรอง ค่อย ๆ เติมสารละลาย 10% w/v NaCl จ านวน 3 หยด (เพื่อให้ตะกอนตกออกมา) แบ่งสารละลาย
ออกเป็น 3 หลอด หลอดละ 1.0 มิลลิลิตร 

4.6.1 หลอดที่ 1 ทดสอบด้วยสารละลายเฟอริกคลอไรด์: เติมสารละลาย 1% FeCl3 จ านวน 5 หยด เขย่า ถ้า
ปรากฏสารละลายเป็นสีเขียวด าหรือน้ าเงินด าแสดงว่าพบแทนนิน (เกิดน้ าเงินเขียวหรือเขียวด าถึงเขียวอมน้ าตาลมีแทนนิน
ชนิด แทนนินไฮโดรไลซ์, ถ้าเกิดน้ าเงินเข้มหรือเขียวถึงด าพบแทนนินชนิด แทนนินควบแน่น) 

4.6.2 หลอดที่ 2 ทดสอบด้วยสารละลายฟอร์แมลดีไฮด์: เติมสารละลาย 40% ฟอร์แมลดีไฮด์ จ านวน 3 หยด 
แล้วเติมสารละลาย 1% HCl จ านวน 6 หยด ถ้าปรากฏตะกอนสีแดงหรือสีชมพูแสดงว่าพบแทนนิน (ทดสอบเฉพาะแทนนิ
นควบแน่น) 

4.6.3 หลอดที่ 3 ทดสอบแทนนินด้วยน้ าปูนใส: เติมน้ าปูนใส จ านวน 5 หยด ถ้าปรากฏตะกอนสีเทาแกมน้ าเงิน
แสดงว่าพบแทนนิน (ทดสอบเฉพาะแทนนินไฮโดรไลซ์) 

4.7 การตรวจสอบสารกลุ่มโฟลบาแทนนิน (Phlobatannins): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติมน้ ากลั่น ปริมาตร 
1.0 มิลลิลิตร และเติมเอทานอล ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที ให้เอทานอลระเหย กรองส่วนท่ีไม่
ละลายออก น าของเหลวท่ีได้จากการกรอง เติมสารละลาย 10% HCl จ านวน 5 หยด เขย่า แล้วน าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 
นาที ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีเขียวด า หรือน้ าเงินด า แสดงว่าพบ  โฟลบาแทนนิน 

4.8 การตรวจสอบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) 
4.8.1 ทดสอบTerpenoids: ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลายด้วยคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่า กรอง

ส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรอง ค่อย ๆ เติม conc. H2SO4 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงไป ถ้าปรากฏวง
แหวนสนี้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างช้ันของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์ 

4.8.2 ทดสอบแซลโควสกี (Salkowski): ช่ังสารสกัด 0.05 กรัม สกัดด้วยอีเทอร์ (Petrolium ether) ปริมาตร 
4.0 มิลลิลิตร น าสารสกัด ปริมาตร 3 มิลลิลิตร น ามาเติมคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร เติมกรด conc. H2SO4 
เล็กน้อย ถ้าปรากฏสีน้ าตาลแดงตรงรอยต่อแสดงว่าพบแซลโครสกี 

4.9 การตรวจสอบสารกลุ่มสเตียรอยด์ (Steroids): ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม เติม CHCl3 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร 
เขย่าให้เข้ากัน กรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรอง เติม acetic acid ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่า 
แล้วเติม conc. H2SO4 จ านวน 3 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีน้ าเงินหรือน้ าเงินเขียวแสดงว่าพบสเตียรอยด์ 

4.10 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides):  ช่ังสารสกัด 0.02 กรัม ละลาย
ด้วย CHCl3 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร เขย่า กรองส่วนที่ไม่ละลายออก  น าของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมสารละลาย1% 
FeCl3  จ านวน 5 หยด เขย่า เติม CH3COOH จ านวน 5 หยด เขย่า และค่อย ๆ เติม conc.H2SO4  ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ลงไป ถ้าปรากฏวงแหวนสีน้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างช้ันของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริกแสดงว่าพบ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ 
5. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
 วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ( total phenolic compounds)  โดยใช้ Folin-Ciocalteu 
method เตรียมกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic acid) ใช้กรดแกลลิก (gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน ความ
เข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 120 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร โดยดูดกรดแกลลิกแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดทดลอง เติมสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเติม
สารละลาย 7.5% Na2CO3 1.6 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืน
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แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัด (mg of gallic acid equivalent / g extract) 

วิเคราะห์สารตัวอย่าง: น าสารสกัดแต่ละชนิดมา 0.05 มิลลิลิตร ละลายสารสกัดด้วยเมทนอลปริมาตร 1 
มิลลิลิตร จากนั้นกรองสารละลายผ่านกระดาษกรอง ดูดสารสกัดปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 
10% Folin-Ciocalteu ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที เตรียมสารสกัดท าซ้ า 3 ครั้ง จากนั้นเติม
สารละลาย 7.5% Na2CO3 1.6 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ
กรดแกลลิกในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด (mg of gallic acid equivalent / g extract) ทุก
การทดสอบท าซ้ าสามครั้ง 
6. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 
 วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ โดยใช้เคอร์ซิติน (Quercetin) เป็นสารมาตรฐาน ความเข้มข้น 20, 
40, 60, 80 และ 120 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร ดูดเคอร์ซิตินปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 5% 
NaNO2 0.15 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเติม 10% AlCl3 0.15 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที 
เติมน้ ากลั่น 2.2 มิลลิลิตร น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร จากนั้นสร้างกราฟ
มาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ซิตินในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของ เคอร์ซิตินต่อกรัมสารสกัด (mg of quercetin acid 
equivalent / g extract) 

วิเคราะห์สารตัวอย่าง: น าสารสกัดแต่ละชนิดมา 0.05 มิลลิลิตร ละลายสารสกัดด้วยเมทานอล 0.5 มิลลิลิตร 
เติมน้ ากลั่น 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 5% NaNO2 0.15 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเติม 10% AlCl3 0.15 มิลลิลิตร เขย่า
ให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 5 นาที เติมน้ ากลั่น 2.2 มิลลิลิตร น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 510 นาโนเมตร จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ซิตินในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อ
กรัมสารสกัด (mg of quercetin acid equivalent / g extract) ทุกการทดสอบท าซ้ าสามครั้ง 

7. การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังการท างานของเอนไซม์ -glucosidase 

การทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ -glucosidase [18] สามารถใช้ดูประสิทธิภาพในการต้านเบาหวานได้อีกวิธีหนึ่ง 
โดยการทดสอบจะละลายสารตัวอย่างหรือสารมาตรฐาน (acarbose) ด้วยร้อยละ 5 ของ DMSO ใน phosphate buffer 
(pH 6.8-7) ให้มีความเข้มข้น 100-1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขั้นตอนในการทดสอบเติมสารตัวอย่าง 60 ไมโครลิตร 

พร้อมทั้งสารละลาย -glucosidase (0.35 หน่วย/มิลลิลิตร) 50 ไมโครลิตรลงในไมโครเวลเพลท บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซียลเซียสเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเติมสารละลายตั้งต้น (substrate) ได้แก่ 4-nitrophenyl--D-glucopyranoside 
(1.5 ไมโครโมลาร์) ปริมาณ 50 ไมโครลิตรพร้อมบ่มต่ออีก 20 นาที หยุดการด าเนินของปฏิกิริยาโดยเติม NaCO3 ปริมาณ 
100 ไมโครลิตรลงในแต่ละหลุม วัดค่าดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 405 นาโนเมตรโดยเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท 
ค านวนร้อยละการยับยั้งและหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ทุกการทดสอบท าซ้ าสาม
ครั้ง 

ผลการวิจัย 

สารสกัดจากใบพลับพลามีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม สารสกัดจากกิ่งพลับพลามีลักษณะเป็นของเหลว
หนืดสีน้ าตาลเข้ม น้ าหนักสารสกัดเท่ากับ 2.12 กรัม และ 2.34 กรัม ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 น้ าหนักและร้อยละน้ าหนักสุทธิ (Percentage of yield) ของสารสกัด 
สารพฤกษเคมี น้ าหนักสารสกัด (กรัม) ร้อยละของน้ าหนักสุทธิ 

สารสกัดใบพลับพลา 
สารสกัดกิ่งพลับพลา                              

2.12 
2.34 

           0.63 
           0.33 

 

การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น 
การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น 10 ชนิด ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริน ซาโปนิน 

แทนนิน โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ จากการศึกษาพบว่าในส่วนสกัดหยาบจากใบ
พบสารกลุ่ม อัลคาลอยด์  ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน ประเภท สเตอรอยด์ โฟลบาแทนนิน เทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ 
และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ และพบปริมาณน้อยในกลุ่ม ซาโปนิน แต่ไม่พบในสารกลุ่ม แอนทราควิโนน และแทนนิน ส าหรับ
ในส่วนของกิ่งพบสารในกลุ่ม อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน ประเภท เทอร์พีนอยด์ แทนนิน เทอร์พีนอยด์ 
และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ และไม่พบสารในกลุ่ม แอนทราควิโนน ซาโปนินทดสอบการเกิดฟอง ซาโปนินประเภท สเตอ
รอยด์ โฟลบาแทนนิน และสเตอรอยด์  
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากส่วนใบและกิ่งของพลับพลา 

กลุ่มสาร วิธีตรวจสอบ 
    ผลการตรวจสอบ 

ใบ กิ่ง 

อัลคาลอยด ์
 

  - ทดสอบด้วย Dragendroff                      
  - ทดสอบด้วย Wagner’s reagent 
  - ทดสอบด้วย Mayer’s reagent 

+ 
+ 
+ 

+ 
++ 
++ 

ฟลาโวนอยด ์
 

  - ปฏิกริิยา Cyanidin reaction (สังกะสี)                                         
  - ปฏิกริิยา Cyanidin reaction (ผงแมกนีเซียม) 
  - ทดสอบด้วย Ferric chlorids (FeCl3) 1% 
  - เกิดปฏิกิริยากับด่าง (NH4OH) 

++ 
+++ 
+++ 
+ 

+++ 
++ 
+++ 
+++ 

แอนทราควิโนน 
  - Bomtrager test 
  - Modified Bomtrager test 

- 
- 

- 
- 

คูมาริน 
 

  - คูมารินรวม 
  - คูมารินที่ระเหยได้ 
  - คูมารินท่ีระเหยไม่ได้ 

+++ 
++ 
+ 

- 
+ 
++ 

ซาโปนิน 
 

  - ทดสอบการเกิดฟอง 
  - ทดสอบ Saponins ประเภท terpenoids 
   -ทดสอบ Saponins ประเภท steroids 

- 
- 
+ 

- 
+ 
- 

แทนนิน 
 

  - ทดสอบด้วย FeCl3 1% 
  - ทดสอบด้วยฟอร์แมลดีไฮด์ 40% 
  - ทดสอบด้วยน้ าปูนใส 

- 
- 
- 

+ 
- 
+ 

โฟลบาแทนนิน   -โฟลบาแทนนิน ++ - 

เทอร์พีนอยด ์
 

  -เทอร์พีนอยด ์
  -ทดสอบ Salkowski 

+ 
+ 

+++ 
+++ 

สเตอรอยด ์   -สเตอรอยด ์ +++ - 

คาร์ดิแอคไกลโคไซด ์   -คารด์ิแอคไกลโคไซด ์ + +++ 
หมายเหต ุ  +++ คือ ตรวจพบปริมาณมาก,  ++ คือ ตรวจพบปริมาณปานกลาง,  +  คือ ตรวจพบปรมิาณน้อย,   -  คือ ตรวจไม่พบ 
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การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดค านวณได้จากกราฟมาตรฐานแกลลิก (y=0.0091X-0.0084,R2=0.9995) 

รายงานเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักสารสกัด พบว่าสารสกัดส่วนใบและกิ่งของพลับพล า มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 66.72±2.28 และ 311.73±4.22 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางที ่3 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 
ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ ล า โ ว น อย ด์ ทั้ ง ห ม ด ค า น ว ณ ไ ด้ จ า ก ก ร า ฟ ม า ต ร ฐ า น เ ค อ ร์ ซิ ติ น  ( y=

0.0003X+0.0005,R2=0.9970) รายงานเป็นมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิติน ต่อน้ าหนักสารสกัด พบว่าสารสกัดส่วนใบและ
กิ่งของพลับพลา มีปริมาณสารประกอบฟาโวนอยด์เท่ากับ 319.44±25.45 และ 669.78±16.94 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิ
ตินต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาปรมิาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ของสารสกดัหยาบ
เอทิลอะซิเตตจากใบและกิ่งของพลับพลา 
 

สารสกัด 
ปริมาณฟีนอลิกรวม  

(mgGAE/g สารสกัด) 
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม  

(mgQE/g สารสกัด) 

จากส่วนใบ 
จากส่วนกิ่ง 

66.72±2.289 
311.73±4.222 

319.44±25.45 
669.78±16.94 

 

การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังของเอนไซม์ -glucosidase 

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งของเอนไซม์ -glucosidase จะเห็นได้ว่า สารสกัดส่วนใบของพลับพลา ไม่แสดงฤทธิ์

ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ –glucosidase สารสกัดส่วนกิ่งของพลับพลาแสดงฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ –
glucosidase ด้วยค่า IC50 (g/mL) เท่ากับ 75.43±1.34 ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งของเอนไซม์ -glucosidase 
 

สารสกัด 
-glucosidase 

% inhibition IC50 (g/mL) 

จากส่วนใบ 
จากส่วนกิ่ง 

5.56±0.84 
92.53±1.23 

Inactive 
75.43±1.34 

(+) acarbose  65.41 ± 0.12 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการสกัดใบและกิ่งพลับพลาโดยใช้ตัวท าละลายเอทิลอะซิเตท เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น โดยวิธีการ

ทดสอบการเกิดสีและการตกตะกอน และฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดหยาบ สามารถสรุปผล ดังนี้  
ปริมาณสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทจากส่วนใบและกิ่งของพลับพลา คิดเป็นร้อยละ 0.63 และ 0.33 ตามล าดับ

โดยลักษณะสารสกัดหยาบที่สกัดจากส่วนใบมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม สารสกัดจากกิ่งพลับพลา มีลักษณะ
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เป็นของเหลวหนืดสีน้ าตาลเข้ม ผลการศึกษาสารพฤกษเคมี โดยการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีและการตกตะกอน พบว่า
สารสกัดหยาบจากส่วนใบพบสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ คูมาริน และสเตอรอยด์ มากที่สุดรองลงมาคือสารกลุ่ม โฟลบาแทนนิน 
เทอร์พีนอยด์ คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ซาโปนิน และอัลคาลอยด์ แต่ไม่พบสารกลุ่ม แอนทราควิโนน และแทนนิน ส าหรับสาร
สกัดหยาบจากส่วนกิ่ง พบสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ มากที่สุดซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยก่อนหน้าท่ีแยกได้จากส่วนรากของพลับพลา รองลงมาคือพบกลุ่มสาร อัลคาลอยด์ คูมาริน แทนนิน ซาโปนิน และ
ไม่พบกลุ่มสาร แอนทราควิโนน โฟลบาแทนนิน และ สเตอรอยด์ การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้ งหมดโดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานแกลลิก ได้สมการ คือ y=0.0091X- 0.0084 (R2=0.9995) พบว่าสารสกัด
ส่วนกิ่ง ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าสารสกัดส่วนใบของพลับพลา สารประกอบฟีนอลิกเป็นกลุ่มสารที่มี
ความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมดโดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เคอร์ซิติน ได้สมการ คือ y=0.0003X+0.0005 (R2=0.9970) พบว่าสารสกัดส่วนกิ่ง มี
ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงกว่าสารสกัดส่วนใบของพลับพลา เมื่อพิจารณาจากเคมีอนุกรมวิธานของพืชนี้ที่อยู่ใน
วงศ์ Malvaceae พบว่ามีสาระส าคัญใกล้เคียงกันในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งของ

เอนไซม์ -glucosidase พบว่า สารสกัดส่วนกิ่งของพลับพลาแสดงฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ –glucosidase มี
ค่า IC50 (g/mL) เท่ากับ 75.43±1.34 ซึ่งเป็นค่าท่ีปานกลางเมื่อเทียบกับสารสะลายมาตรฐาน acarbose แต่ไม่แสดงฤทธ์ิ

ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์-glucosidase จากส่วนใบ  

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหากท าการศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น พลับพลานับเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่มีกลุ่ม

สารพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพที่น่าสนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น ในการวิจัยในอนาคตจะท าการศึกษาสารสกัดหยาบจากพลับพลาในขั้นต่อไปได้แก่ ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรีย เป็นต้น และแยกองค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาโครงสร้างทางเคมีของสารสกัด
พลับพลาในส่วนใบและกิ่ง เพื่อน าสารที่แยกได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเพื่อหาตัวยาสมุนไพรชนิดใหม่มา
ใช้แทนยาปัจจุบันในการรักษาโรคและยังเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผลิตเป็นเครื่องส าอางหรือใช้ในส่วนผสมในเครื่องดื่ม
สมุนไพร 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้ค าปรึกษา

ในด้านความรู้และปฏิบัติการ และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายงาน อีกทั้งยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท าวิจัยต่าง ๆ ขอขอบคุณอาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ ที่ได้ตรวจและแก้ไขรายงานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่
อนุเคราะห์สารเคมีบางชนิด เครื่องมือ และสถานท่ีในการท าวิจัยครั้งนี้จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

Antioxidant activity of beach morning-glory (Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.) 

extracted from Chalatat beach Songkhla province 

นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ* และเชาวนีพร ชีพประสพ 

Nunthida Limsettho* and Chaowaneeporn Chepprasop  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH  ABTS และ 

FRAP ของผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยจะท าการเปรียบเทียบระหว่างส่วนสกัดจากเอทานอล

และน้ า จากการศึกษาพบว่าผักบุ้งทะเลที่สกัดด้วยน้ ามีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด เท่ากับ 0.800±0.015 µg GAE/100g และ

สารสกัดด้วยเอทานอล เท่ากับ 32.267±0.005 µg GAE/100g เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าตัวอย่างที่สกัดด้วย

น้ ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดด้วยเอทานอล ดังนี้ เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 

64.842±0.0.89 มีเปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 20.336±0.031 และฤทธิ์ในการต้านอนุมูล

อิสระ FRAP เท่ากับ 59.590±0.054 µmol Fe2+/g 

ค าส าคัญ: ผักบุ้งทะเล ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ หาดชลาทัศน์  

Abstract  
This research aimed to study total phenolic contents and antioxidant activities by DPPH, ABTS  

and FRAP assayed in beach morning-glory (Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.) from Chalatat beach Songkhla 

province.  Compared between ethanol and water extracted of beach morning- glory.  Total phenolic 

content of ethanol extracted was 0.800±0.015 µg GAE/100g and water ectracted was 32.267±0.005 µg 

GAE/ 1 0 0 g.  The results indicated that the antioxidant activities of ethanol extracted higher than water 

extracted.  The free radical scavenging activities using DPPH assay was 64. 842±0. 0. 89% , the ABTS 

antioxidant inhibition percentage was 95. 639±0. 009% and the antioxidant by FRAP was 59. 590±0. 054 

µmol Fe2+/g.  

Keywords: beach morning-glory (Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.), antioxidant activity and Chalatat beach 
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บทน า  
ผักบุ้งทะเล หรือ beach morning-glory, goat's foot creeper มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea pes-caprae 

(L.) R.Br. ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ CONVOLVULACEAE เป็นพืชไม้ล้มลุก เลื้อยตามผิวดิน มักพบในพ้ืนท่ีใกล้ทะเล ท้ังต้นมียางขาว 
ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน กว้าง 7-11 ซม. ยาว 5-8 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา โคนใบรูปหัวใจ ปลายเว้าลึก ดอกออกเป็นช่อ 
ตามซอกใบ ช่อละ 4-6 ดอก กลีบดอกสีม่วงชมพู โคนเช่ือมติดกันเป็นถ้วย ปลายบานออกคล้ายปากแตร ผลเป็นผลแห้ง 
แตกได้ รูปกลมหรือรูปไข่ สรรพคุณของผักบุ้งทะเล สามารถถอนพิษลมเพลมพัด (อาการที่บวมเปลี่ยนที่ไปตามอวัยวะ
ทั่วไป) แก้อาการคันตามผิวหนังได้ ยางของผักบุ้งทะเลมีพิษ เมื่อรับประทานจะเกิดอาการเมา คลื่นไส้ วิง เวียน ใบ
ผักบุ้งทะเลประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหย (essential oil) ที่ประกอบไปด้วยสาร Behenice acid, Melissic acid, 
Myristic acid (วิทยา บุญวรพัฒน์) นอกจากนี้ ใบยังพบสาร Citric acid, Curcumene, Ergotamine, Fumaric acid, 
Maleic acid, Succinic acid (สรรพคุณสมุนไพร 200, 2018) curcumene, ergotamine และมีสารอื่น ๆ มีฤทธิ์แก้
อาการแพ้ จากการทดลองพบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านฮีสตามีนและยับยั้งพิษของแมงกะพรุนได้ มีรายงานว่าผู้ที่ถูกแมงกะพรุนใช้
ครีมที่ผสมกับผักบุ้งทะเล แผลจะหายสนิทและเป็นแผลน้อยมากในบางราย (กัญจนา ดีวิเศษ, 2542) 
 

   
 

ภาพที่ 1 ผักบุ้งทะเลจากบรเิวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเล และมีชายหาดทอดยาว มีแนวต้นสน และมีผักบุ้งทะเลขึ้นอยู่
เป็นระยะ ๆ ด้วยสรรพคุณของผักบุ้งทะเล และสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระที่มีในสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเล ท่ีเก็บจากหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเตรียมสารสกัดตัวอย่าง  

1.1 การเตรียมสารสกัดโดยใช้เอทานอล 

 ดัดแปลงจากวิธีการของรัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ, (2554) โดยน าใบผักบุ้งทะเลจากบริเวณชายหาดชลาทัศน์ 

จังหวัดสงขลา ล้างน้ าให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาบดให้ละเอียด 

น าตัวอย่างไปสกัดด้วยเอทานอล 95 % ในอัตราส่วน 1:8 น าไปเขย่าด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน าไป

หมุนเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge ที่ความเร็ว 3000xg อุณหภูมิ 4 ºC เป็นเวลา 3 นาที เก็บสารละลายส่วนใสโดยกรอง
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ผ่านกระดาษกรองเบอร์ 4 แล้วน าตะกอนที่เหลือไปสกัดซ ้าอีก 2 ครั้ง น าสารละลายส่วนใสมารวมกัน เก็บในขวดสีชาที่

อุณหภูมิ 4 ºC ก่อนน าไปวิเคราะห์ 

1.2 การเตรียมสารสกัดโดยใช้น้ า        

 ดัดแปลงจากวิธีการของกรวินท์วชิญ์ บุญพิสุทธินันท์ และคณะ, (2556) ดังนี้ น าใบผักบุ้งทะเลจากบริเวณชายหาดช

ลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ล้างน้ าให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ท าการสกัดตัวอย่าง

ด้วยน้ าในอัตราส่วน 1:8 ที่อุณหภูมิห้อง 28 ºC (HRWR) เขย่าบนเครื่อง Shaking water bath เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ัน

กรองสารสกัดด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วน าตะกอนที่เหลือไปสกัดซ ้าอีก 2 ครั้ง น าสารละลายส่วนใสมารวมกัน เก็บใน

ขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 ºC ก่อนน าไปวิเคราะห์ 

2. การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 

  ดัดแปลงจากวิธีการของ Chan et al., (2009) โดยปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร  300 µL เติม 0.2 N Folin-

Ciocalteu reagent 2.5 mL และเติมสารละลาย 7.5 % sodium carbonate ปริมาตร 1.2 mL เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 

30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer โดยใช้ Gallic acid เป็น

สารมาตรฐานที่ ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20 และ 25 µg/ml ค านวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดเฉลี่ยในรูปไมโครกรัมของ 

Gallic acid equivalents (GAE) ท าการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง (triplicate)   

3. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระ 

 3.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH       

  การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ดัดแปลงวิธีการของ Bua-in et al., (2009) โดยปิเปตสารตัวอย่าง 

2.0 mL ท าปฏิกิริยากับสารละลาย DPPH  ความเข้มข้น 150 mM ปริมาตร 800 µL  เก็บไว้ที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 

30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ค านวณ % Inhibition หรือการยับยั้งอนุมูลอิสระตาม

สมการ 

  % Inhibition = [(Ab – Aa)/ Ab] x100       

  Aa = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH  

  Ab = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ของสารละลาย DPPH      

 เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารทดสอบหรือสารสกัดตัวอย่าง 1 กรัมกับความเข้มข้นของสารมาตรฐานคือ Trolox ซึ่ง

เป็นอนุพันธุ์ของวิตามินอีที่มีหน่วยเป็น mM หรือเรียกว่าค่า TEAC (Trolox equivalentantioxidant capacity) ที่แสดง

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากัน        
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 3.2 การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS  

  การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ดัดแปลงวิธีการของธีระวัตน์ รัตนพจน์ และคณะ , (2555) 

โดยปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 400 µL ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย ABTS ปริมาตร 3.6 mL ผสมให้เข้ากันตั้ง

ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 6 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm โดยใช้ ABTS เป็นชุดควบคุม น า

ค่าที่ได้ไปค านวณหา % inhibition หรือการยับยั้งอนุมูลอิสระตามสมการ 

 % Inhibition = [(A.control – A.testsample) / A.control] x 100     

  A.control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม     

 A.test sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างทดสอบ  

  เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารทดสอบหรือสารสกัดตัวอย่าง 1 กรัมกับความเข้มข้นของสารมาตรฐานคือ Trolox ซึ่ง

เป็นอนุพันธุ์ของวิตามินอีที่มีหน่วยเป็น mM หรือเรียกว่าค่า TEAC (Trolox equivalentantioxidant capacity) ที่แสดง

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากัน     

 3.3 การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP  

  การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP ดัดแปลงวิธีการของปรียนันท์ บัวสด (2549) โดยปิเปตสารละลาย

ตัวอย่าง 400 µL ท าปฏิกิริยากับสารละลาย FRAP ปริมาตร 3.0 mL ประกอบด้วยอะซิเตทบัฟเฟอร์ (acetate buffer) 

ความเข้มข้น 300 mM : ทีพีทีแซด (TPTZ) ความเข้มข้น 10 mM : สารละลายไอร์ออน (III) คลอไรด์เฮกซาไฮเดรต 

(FeCl3.6H2O) ความเข้มข้น 20 mM) แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm โดยใช้ FeSO4.7H2O เป็น

สารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 500, 250, 125, 62.5 µM 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ปริมาณฟินอลิกท้ังหมดของผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ า ถูก

น ามาวิเคราะห์โดยใช้ Folin-Ciocaltau reagent ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดด้วยเอทานอลมีค่ามากกว่าสารสกัด
ด้วยน้ า โดยมีค่าเท่ากับ 32.267±0.005 และ 2.356±0.015 µg GAE/100 g fresh weight ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Usman et al., (2016) พบว่าสารสกัดจาก 70 % เอทานอลแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมถึง
ปริมาณฟีนอลิกและปริมาณฟลาโวนอยด์สูงกว่าสารสกัดจากน้ า  

เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH, ABTS และ FRAP ของผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัด

สงขลา ที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ า พบว่า สารสกัดด้วยน้ ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดเอทานอล (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 64.842±0.0.89 และ 35.390±0.088 เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้ง

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 20.336±0.031 และ 17.514±0.022 และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ FRAP หรือ

ความสามารถในการ รีดิวซ์ Fe 3+ ให้เป็น Fe 2+ เท่ากับ 59.590±0.054 และ 55.094±0.004 µmol Fe2+/g ตามล าดับ 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang et al., (2011) ที่พบว่าสารสกัดน้ าลายผึ้ง (propolis) จากเอทานอลมีปริมาณฟีนอลิก

ทั้งหมดต่ าที่สุดและแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Laskar et al., (2010) ที่พบว่าสารสกัด

จากน้ ามีปริมาณฟีนอลิกสูงกว่าและมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงกกว่าสารสกัดด้วยเอทานอล สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชฎา

พร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ (2554) เมื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay, ABTS assay และ 

FRAP assay ในรางจืด เครือหมาน้อย และย่านางพบว่า สารสกัดด้วยน้ ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด  

ความมีขั้วงมีผลต่อการสกัดสารอินทรีย์ต่าง ๆ เมื่อท าการสกัดสารด้วยตัวท าลละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร หรืออาจเป็นผลมาจากหมู่ไฮดรอกซิลส่งผลให้น้ ากลายเป็นตัวล าละลายที่แย่
ส าหรับสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ Almeida et al., (2012) นอกจากนี้นิธิยา รัตนาปนนท์ (2550) ยังอธิบายว่า
สารประกอบฟีนอลิกจัดเป็นสารที่มีขั้วสูงเหมาะกับตัวท าละลายแบบมีขั้ว โครงสร้างเป็นวงแหวนประกอบด้วยสาร phenol 
และหมู่ไอดรอกซิล (-OH) เกาะอยู่ด้วยกันอย่างน้อยหนึ่งหมู่ หรืออาจมีสารประกอบชนิดอื่นมาเกาะร่วมด้วยเกิดเป็น
โครงสร้างที่มีวงแหวนที่ซับซ้อนขึ้น และความมีขั้วของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดอาจมีผลต่อการละลาย bioactive 
compound ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในพืชออกมาได้มาก (Al-Dabbas et al., 2006)  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ DPPH  ABTS และ FRAP ของผักบุ้งทะเลจากบรเิวณหาดชลา
ทัศน์ จังหวัดสงขลา ท่ีสกัดด้วยเอทานอลและน้ า 
 
Sample 

Ipomoea pes-caprae 

(L.) R.Br. 

Total phenolic 

(µg GAE/100 g )  

Antioxdant activities 

DPPH 

 (% Inhibition) 

ABTS  

(% Inhibition) 

FRAP 

(µmol Fe2+/g) 

Ethanol extracted 32.267±0.005 35.390±0.088 17.514±0.022 55.094±0.004 

Water extracted 2.356±0.015 64.842±0.0.89 20.336±0.031 59.590±0.054 

Trolox (0.04 mM)  53.460±0.020 33.663±0.003  

FeSO4 (500 µM)    496.462.±0.006 

** ค่าแสดงจากการทดลอง 3 ซ้ า  (mean±STDEV)  
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สรุปผลการวิจัย  
1. ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดของผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดชลาทัศน ์ จังหวัดสงขลา ที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ า ถูกน ามา
วิเคราะหโ์ดยใช้ Folin-Ciocaltau reagent ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดด้วยเอทานอลมีค่ามากกว่าสารสกัดด้วยน้ า 
โดยมีคา่เท่ากับ 32.267±0.005 และ 2.356±0.015 µg GAE/100 g fresh weight ตามล าดับ 
2. เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 64.842±0.0.89 และ 35.390±0.088 เปอร์เซ็นต์ในการ
ยับยั้งฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ABTS เท่ากับ 20.336±0.031 และ 17.514±0.022 และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ FRAP หรือ
ความสามารถในการ รีดิวซ์ Fe 3+ ให้เป็น Fe 2+ เท่ากับ 59.590±0.054 และ 55.094±0.004 µmol Fe2+/g ตามล าดับ 
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ปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Problems in activities of daily living Abilities of the Elderly in Saotong  

Sub-District, Ronphibun District, Nakhon Si Thammarat 

หทัยรัตน์ ตลัยารักษ์1 *, โสภา ชิตพทิักษ2์  และมโนรส บรริักษ์อราวินท์1 

Hathairat Tunyarak1*, Sopa Chitpetak2 and Manorot Borirakarawin1  

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแบ่งตามกลุ่มศักยภาพ กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างมีระบบจากทะเบียนผู้มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านสระพัง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยดัชนีบาร์เธล เอดีแอล (Barthel ADL 
Index) วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
ติดสังคมร้อยละ 97.8 และกลุ่มติดบ้านร้อยละ 2.2 และไม่พบกลุ่มติดเตียง ซึ่งปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่พบ
มากที่สุดของกลุ่มติดสังคมคือ การกลั้นปัสสาวะ การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการขึ้นลงบันไดตามล าดับ ขณะที่กลุ่มติด
บ้าน มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ภายในบ้าน การขึ้นลงบันได การใช้ห้องสุขา การสวมใส่เสื้อผ้า การลุกจากเตียงนอน 
การอาบน้ าและการกลั้นปัสสาวะตามล าดับ ผลการวิจัยนี้ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน, ผู้สูงอาย ุ

Abstract  
The objective of this research was to study the daily living abilities of the elderly divided by 

potential groups.  Population study was the elderly who 60 year olds and over.  The sample size 
calculation revealed 400 samples by systematic sampling technique from the register of patients in Ban 
Sa Phang health promoting hospital The tools consist of questionnaires of personal information and 
Barthel Index of ADL ( activities of daily living) .  The data are analyzed by average, standard deviation, 
frequency and percentage.  The results showed that 97. 8% of the sampling groups were social- bound 
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and 2.2% was home-bound. and no bed-bound elderly. The most common problems in daily activities 
of a social- bound are urinary incontinence, moving inside the house and going up and down the stairs 
respectively, while the home- bound has problems with moving inside the house, going up and down 
the stairs, using toilets, wearing clothes, getting out of bed, bathing and urinary incontinence, respectively. 
The results of this study are used as basic information for appropriate care planning in the elderly. Which 
will help the elderly to lead their daily lives more efficiently 

Keywords: Activities in daily living abilities, Elderly  

บทน า  
โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society)  ตั้งแต่ปี 2548   คือ มี

สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete 
aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 
ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายไป
ในทางที่เสื่อมสภาพ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญของผู้สูงอายุ 
(Eliopoulos, 2005)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยท่ีผ่านมาร่วมกับ
ผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจ าตัว ซึ่งท าให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป และจากพยาธิสภาพของโรค ความเสื่อม
ของร่างกายท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและมีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอ่ืนในการท า
กิจวัตรประจ าวันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ซึ่งมีการศึกษาบางส่วนท่ีพบว่าผู้สูงอายุบางรายไม่ให้ความส าคัญ
ต่อการดูแลตนเองเท่าที่ควรเพราะเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติ การดูแลตนเองตามค าแนะน าของ
บุคลากรทางด้านสุขภาพไม่ได้ช่วยให้หายจากภาวะเจ็บป่วยได้ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพทวีความรุนแรง
ขึ้น (Berman and Iris, 1998) จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่าผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 
กว่าครึ่งที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ระระดับดีถึงดีมาก ขณะที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสุขภาพไม่ดี แต่ในกลุ่มที่มี
อายุมากขึ้นคือผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) พบว่าจ านวนผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ
ร่างกายอยู่ในระดับดีลดลง ขณะทีกลุ่มที่มีสุขภาพไม่ดีเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุไทยร้อยละ 50 ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรค
ประจ าตัว ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 42.66 เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือโรคต่อมไร้ท่อ      ร้อยละ 24.34 โรค
ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อร้อยละ 20.85 โรคระบบทางเดินอาหารร้อยละ 8 และโรคระบบทางเดินหายใจ
ร้อยละ 7.96 รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุก็เปลี่ยนไปเพราะเกษียณอายุจากการท างาน มีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วม
ทางสังคมลดลง ท าให้เกิดความรู้สึกสูญเสียบทบาทและความรู้สึกในคุณค่าของตนเองลดลง ท าให้ต้องมีการปรับตัวอย่าง
มาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมถึงคุณภาพชีวิต ดังนั้นถ้าได้มีการเตรียมตัวและให้การดูแล
สุขภาพอย่างเหมาะสมก็จะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ (วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ, 2554) 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคต จาก
โครงสร้างประชากร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 12.2 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2559 (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
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0.33 ต่อปี) โครงสร้างอายุที่เปลี่ยนไปเกิดจากสาเหตุหลังจากการลดลงของอัตราการเกิด รวมทั้งการพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขท่ีดีขึ้น โดยในจ านวนน้ียังมีกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 11.7 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและปัญหาความ
ต้องการในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้นฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มศักยภาพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study) ในประชากรผู้สูงอายุในต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 1,823 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสระพัง, 2560) ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทา
โร ยามาเน (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 329 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 เป็น 395 
คน และเพื่อป้องกันการขาดหายของข้อมูลจึงได้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) จากทะเบียนผู้มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านสระพัง ในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านตามสัดส่วน
ของประชากร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ครัวเรือน อาชีพ ประวัติการผ่าตัด ส่วนท่ี 2) แบบประเมินความสามารถในประกอบกิจวัตรประจ าวันตาม
ดัชนีบาร์เธล (Barthel Index of Activities of Daily Living, ADL) (กรมอนามัย, 2555) ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 
การรับประทานอาหาร (Feeding) การล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน  โกนหนวด (Grooming) การลุกนั่งจากที่นอน หรือจาก
เตียงไปยังเก้าอี้ (Transfer) การใช้ห้องสุขา (Toilet use) การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน (Mobility) การสวมใส่เสื้อผ้า 
(Dressing) การขึ้นลงบันได (Stair) การอาบน้ า (Bathing) การกลั้นการถ่ายอุจจาระ (Bowel) และการกลั้นปัสสาวะ 
(Bladder) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งเกณฑ์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ออกตามกลุ่มศักยภาพดังนี้ 1) 
ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได้หรือกลุ่มติดสังคม มีผลรวมตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป 2) ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได้บ้างหรือกลุ่มติดบ้าน มี
ผลรวมอยู่ในช่วง 5-11 คะแนน 3) ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองไม่ได้หรือกลุ่มติดเตียง มีผลรวมอยู่ในช่วง 0-4 คะแนน 

ในการด าเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้อบรมผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม น าแบบประเมิน
ความสามารถในประกอบกิจวัตรประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลไปเก็บในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง จ านวน     30 ชุด 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.89 
และได้น ามาปรับกรุงแก้ไขความถูกต้องก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้ครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูก
ต้องและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และร้อยละและสรุป
ผลการวิจัย 
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้รับการอธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัย และลงนามในใบยินยอมในการท าวิจัย โดย

โครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รหัสโครงการ NST PH 049/2561 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.7 อายุเฉลี่ย 73.05 
ปี อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3  ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.0 ก่อนอายุ 60 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 31.8 และ
ปัจจุบันเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านมากท่ีสุด ร้อยละ 41.3 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้สูงอายุ 

ข้อมูลท่ัวไป ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   - ชาย 
        - หญิง 

177 
233 

44.3 
55.7 

อายุ 
   - 60 – 69 ปี 
   - 70 – 79 ปี 
   - 80 – 89 ปี 
   - อายุ 90 ปีขึ้นไป 

 
185 
144 
62 
9 

 
46.3 
36.0 
15.5 
2.3 

ระดับการศึกษา 
   - ไม่ได้เรียน 
   - ประถมศึกษา 
   - สูงกว่าประถมศึกษา 

 
53 
324 
23 

 
13.3 
81.0 
5.8 

อาชีพก่อนอายุ 60 ปี 
   - รับราชการ/  รัฐวิสาหกิจ 
   - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   - รับจ้าง 
   - พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
   - เกษตรกรรม 
   - อื่นๆ 

 
12 
72 
59 
88 
127 
42 

 
3.0 
18.0 
14.8 
22.0 
31.8 
10.5 

อาชีพปัจจุบัน 
   - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   - รับจ้าง 
   - พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
   - เกษตรกรรม 
   - อื่นๆ 

 
31 
32 
165 
110 
62 

 
7.8 
8.0 
41.3 
27.5 
5.5 
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 2. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน จากการจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ตามกลุ่มศักยภาพ โดยวิเคราะห์ผลจากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่
พึ่งตนเองได้หรือกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.8 และเป็นกลุ่มที่ดูแลตนเองได้บ้างหรือกลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.2 ดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 การจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) 

กลุ่มศกัยภาพ ความถี่ ร้อยละ 
ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) 391 97.8 
ผู้สูงอายุท่ีดูแลตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 9 2.2 
ผู้สูงอายุท่ีพึ่งตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง) - - 

 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตามกลุ่มศักยภาพในการดูแลตนเองพบว่ากลุ่มติด

สังคมสามารถตักอาหารได้เป็นปกติร้อยละ 95.9  และตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย คิดเป็นร้อยละ 4.1 ขณะที่กลุ่มติด
บ้านตักอาหารเองได้  แต่งต้องมีคนช่วย ร้อยละ 66.7 ตักอาหารและช่วยตนเองได้เป็นปกติ ร้อยละ 22.2 และไม่สามารถ
ตักอาหารเข้าปากได้  คิดเป็นร้อยละ 11.1 

ความสามารถในการล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ของกลุ่มติดสังคมพบว่าท าได้เอง ร้อยละ 99.7 และ
ความต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 0.3 ส่วนกลุ่มติดบ้านท าได้เอง ร้อยละ 55.6 และความต้องการความช่วยเหลือ ร้อย
ละ 44.4 

การลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ของกลุ่มติดสังคมพบว่าท าได้เอง ร้อยละ 93.6 ต้องการความ
ช่วยเหลือบ้าง ร้อยละ 5.4 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ ร้อยละ 1.0 และไม่พบผู้ที่ไม่สามารถนั่งได้ ส่วน
กลุ่มติดบ้าน ต้องการความช่วยเหลือบ้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ 
ร้อยละ 3.33 ท าเองได้และไม่สามารถน่ังได้ ร้อยละ 11.1 เท่ากัน 

การใช้ห้องสุขาของกลุ่มติดสังคมพบว่าช่วยเหลือตนเองได้ดี ร้อยละ 97.7 ท าเองได้บ้าง ร้อยละ 2.3 และไม่พบผู้
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขณะที่กลุ่มติดบ้านท าเองได้บ้าง ร้อยละ 77.8 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ร้อยละ 22.2 และไม่พบผู้ที่
ช่วยเหลือตนเองได้ดี   

การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้านของกลุ่มติดสังคมพบว่าเดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง ร้อยละ 92.6 เดินหรือเคลื่อนที่
โดยมีคนช่วย ร้อยละ 6.6 เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ ร้อยละ 0.8 และไม่พบผู้ที่ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนท่ีได้ ส่วนกลุ่ม
ติดบ้านเดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย ร้อยละ 44.4 ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้ร้อยละ 33.3 เคลื่อนที่ไปไหน
ไม่ได้ ร้อยละ 22.2 และไม่พบผู้ที่เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 

การสวมใส่เสื้อผ้า พบว่ากลุ่มติดสังคมช่วยเหลือตนเองได้ดี 98.0 ช่วยเหลือตนเองได้ราวร้อยละ 50 คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 และไม่พบผู้ที่ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตนเองแทบไม่ได้หรือน้อย ขณะที่กลุ่มติดบ้านช่วยเหลือตนเองได้ราวร้อย
ละ 50 คิดเป็นร้อยละ 88.9 ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตนเองแทบไม่ได้หรือน้อย ร้อยละ 11.1 และไม่พบผู้ที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี   

การขึ้นลงบันได 1 ช้ันพบว่ากลุ่มติดสังคมขึ้นลงได้เอง ร้อยละ 92.8 ต้องการคนช่วย ร้อยละ 6.4 ไม่สามารถท าได้ 
ร้อยละ 0.8 ขณะที่กลุ่มติดบ้านไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 55.6 ต้องการคนช่วย ร้อยละ 44.4 และไม่พบผู้ที่สามารถข้ึนลงได้
เอง   
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การอาบน้ า พบว่ากลุ่มติดสังคม อาบน้ าเองได้ 389 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และต้องมีคนช่วยหรือท าให้ ร้อยละ 
0.5 ส่วนกลุ่มติดบ้านต้องมีคนช่วยหรือท าให้ ร้อยละ 88.9 และอาบน้ าเองได้ ร้อยละ 11.1 

การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มติดสังคมกลั้นได้ปกติ ร้อยละ 94.4 กลั้นไม่ได้
เป็นบางครั้ง ร้อยละ 5.1 และกลั้นไม่ได้หรือต้องการการสวนอุจจาระอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 5.1 ขณะที่กลุ่มติดบ้านกลั้น
ไม่ได้เป็นบางครั้ง ร้อยละ 44.4 กลั้นไม่ได้ ร้อยละ 33.3 และกลั้นได้ปกติ จ านวน 2 คน    คิดเป็นร้อยละ 22.2 

การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มติดสังคมกลั้นได้เป็นปกติ ร้อยละ 91.3 กลั้นไม่ได้
บางครั้ง ร้อยละ 7.7 กลั้นไม่ได้หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ร้อยละ 1.0 ขณะที่กลุ่มติดบ้านกลั้น
ไม่ได้หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลตนเองได้และกลั้นไม่ได้บางครั้ง ร้อยละ 44.4 เท่ากัน และกลั้นได้เป็นปกติ 
ร้อยละ 11.1 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

กิจกรรมการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 
กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1. Feeding  (รับประทานอาหารเมือเตรียมส ารับไว้ให้
เรียบร้อยต่อหน้า) 
    1.1.  ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้  ต้องมีคนช่วยป้อน
ให ้
    1.2  ตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย  เช่น  ช่วยใช้ช้อน
ตักเตรียมไว้ให้  หรือตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ  ไว้ล่วงหน้า 
    1.3  ตักอาหารและช่วยตนเองได้เป็นปกติ 

 
 
0 
 

16 
 

375 

 
 
0 
 

4.1 
 

95.9 

 
 
1 
 
6 
 
2 

 
 

11.1 
 

66.7 
 

22.2 
2.  Grooming  (ล้างหน้า  หวีผม  แปรงฟัน  โกนหนวด  ในระยะ 
24 – 48 ช่ัวโมงที่ผ่านมา) 
     2.1 ความต้องการความช่วยเหลือ 
     2.2 ท าได้เอง  (รวมทั้งที่ท าได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้) 

 
 
1 

390 

 
 

0.3 
99.7 

 
 
4 
5 

 
 

44.4 
55.6 

3.  Transfer  (ลุกนั่งจากท่ีนอน  หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี) 
     3.1 ไม่สามารถนั่งได้  (นั่งแล้วจะล้มเสมอ)  หรือต้องใช้
สองคนช่วยกันยกขึ้น 
     3.2 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้  เช่น  
ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน  หรือใช้คนทั่วไป 2 
คน  พยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้ 
     3.3 ต้องการความช่วยเหลือบ้าง  เช่น  บอกให้ท าตาม  
หรือช่วยพยุงเล็กน้อย  หรือต้องมีคนช่วยดูแลเพื่อความ
ปลอดภัย 
     3.4 ท าได้เอง 
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0.0 

 
1.0 

 
 

5.4 
 
 

93.6 
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11.1 

 
33.3 

 
 

44.5 
 
 

11.1 
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ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ต่อ) 

กิจกรรมการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 
กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
4.  Toilet use  (ใช้ห้องสุขา) 
     4.1 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
     4.2 ท าเองได้บ้าง  (อย่างน้อยท าความสะอาดตนเองได้
หลังธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง      
     4.3 ช่วยเหลือตนเองได้ดี  (ขึ้นนั่งหรือลงจากชักโครกได้
เอง ท าความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่
เสื้อผ้าได้เรียบร้อย) 

 
0 
9 
 

382 
 

 
0.0 
2.3 

 
97.7 

 
2 
7 
 
0 

 
22.2 
77.8 

 
0.0 

5.  Mobility  (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน) 
     5.1 เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 
     5.2 ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนท่ีได้เอง  (ไม่ต้องมี
คนเข็นให้)  และจะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ 
     5.3 เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย  เช่น  พยุง  หรือบอก
ให้ท าตาม  หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย 
     5.4 เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 

 
0 
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26 
 

362 

 
0.0 
0.8 

 
6.6 

 
92.6 

 
2 
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22.2 
33.3 

 
44.5 

 
0.0 

6.  Dressing  (การสวมใส่เสื้อผ้า) 
     6.1 ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยเหลือตนเองแทบไม่ได้หรือ
น้อย 
     6.2 ช่วยเหลือตนเองได้ราว  ร้อยละ 50 
     6.3 ช่วยเหลือตนเองได้ดี  (รวมทั้งการติดกระดุม  รูดซิป  
หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้) 

 
0 
 
8 

383 
 

 
0.0 

 
2.0 
98.0 

 
1 
 
8 
0 

 
11.1 

 
88.9 
0.0 

7.  Stair  (การขึ้นลงบันได 1 ช้ัน) 
     7.1 ไม่สามารถท าได้ 
     7.2 ต้องการคนช่วย 
     7.3 ขึ้นลงได้เอง  (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน  เช่น  Walker 
จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย) 

 
3 
25 
363 

 
0.8 
6.4 
92.8 

 
5 
4 
0 

 
55.6 
44.4 
0.0 

8.  Bathing  (การอาบน้ า) 
     8.1 ต้องมีคนช่วยหรือท าให้ 
     8.2 อาบน้ าเองได้ 
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ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ต่อ) 

กิจกรรมการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 
กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
9.  Bowel  (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่
ผ่านมา) 
     9.1 กลั้นไม่ได้  หรือต้องการการสวนอุจจาระอย่าง
สม่ าเสมอ 
     9.2 กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง  (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้ง  ต่อ
สัปดาห์) 
     9.3 กลั้นได้ปกติ 
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44.5 
 

22.2 
10. Bladder  (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา) 
     10.1 กลั้นไม่ได้  หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ 
     10.2 กลั้นไม่ได้บางครั้ง  (เป็นน้อยกว่าวันละ 1ครั้ง) 
     10.3 กลั้นได้เป็นปกติ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากาการศึกษาผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา สอดคล้องกับ
การศึกษาของจิณณ์ณิชา พงษ์ดีและปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2558) ที่ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านเหมืองแบ่ง ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ท่ีพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดย
มีอายุเฉลี่ย 73.05 ปี อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี มากท่ีสุด และปัจจุบันไม่มีอาชีพโดยเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านเพียง
อย่างเดียว สอดคล้องกับรายงานการท างานของผู้สูงอายุไทย 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2562) ที่รายงานว่ามี
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประมาณ 7.29 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

จากการจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตามกลุ่มศักยภาพ จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 
(Barthel ADL Index) พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองได้หรือกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.8 และเป็นกลุ่มที่ดูแล
ตนเองได้บ้างหรือกลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (2561) ที่พบว่าร้อยละ 96.9 เป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น โดยส่วนมากจะอยู่
ในช่วงอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 2 เป็นผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่นบ้างในบางกิจกรรมของกิจวัตรประจ าวัน และร้อยละ 1.1 (ราว 
ๆ 124,300 คน) เป็นผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในทุก ๆ กิจกรรมของกิจวัตรประจ าวัน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
หทัยรัตน์ และคณะ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งได้เป็นกลุ่มติด
สังคม ร้อยละ 96.0  กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.75 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 1.25 ทั้งนี้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัญหาในการ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ คือการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถกระท าหรือดูแลตนเองได้ หรือท าได้/ดูแลตนเองได้แต่ต้อง
มีผู้ช่วยเหลือ เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ การกลั้นปัสสาวะ การเคลื่อนที่ภายในบ้าน การขึ้นลงบันได การ
ลุกนั่งจากที่นอน เมื่อแยกตามกลุ่มศักยภาพพบว่ากลุ่มติดสังคมมีปัญหามากที่สุด 3 ล าดับแรกคือการกลั้นปัสสาวะ การ
เคลื่อนที่ภายในบ้าน และการขึ้นลงบันได ขณะที่กลุ่มติดบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ภายในบ้าน การขึ้นลงบันได การ
ใช้ห้องสุขา การลุกจากเตียงนอน การอาบน้ าและการกลั้นปัสสาวะ ทั้งนี้จิรวรรณ อินคุ้ม (2558) ได้รายงานว่าเมื่อสูงอายุ
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในวัยสูงอายุ ที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เช่น ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง กล้ามเนื้อ detrusor บีบตัวลดลง กล้ามเนื้อหูรูดบีบรัดตัวไม่ดี
ปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น การไหลออกของปัสสาวะถูกกีดขวางเพิ่มขึ้น และยังมีความสัมพันธ์กับโรคประจ า
ตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลวจากการมีน้ าคั่ง ข้ออักเสบ ซึมเศร้า และความบกพร่องทางสติปัญญา 
(cognitive impairment) ถ้าผู้สูงอายุมีจ านวนโรคที่เกิดขึ้นมาก่อนหลายโรคจะยิ่งท าให้ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่สูงขึ้น โดยจะพบในผู้สูงอายุเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3 มากกว่าเพศชายที่พบเพียง 1 ใน 4 (วันทิน ศรีเบญจ
ลักษณ์ และปณิตา ลิมปะวัฒนะ, 2556) ขณะที่ ทิวาพร และคณะ (2553) พบว่าจาากความเสื่อมของร่างกายในวัน
สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความบกพร่องในการควบคุมการทรงตัว มีการจ ากัดความสามารถในการเคลื่อนไหว เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการล้มและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งดูจากความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ก าลังกายลดลง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นควรกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นเพื่อท าให้กล้ามเนื้อ
มีความแข็งแรง ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้มากขึ้น  
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ศึกษาสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อน 

Study the Fuel Propreties of Santol Peel Charcoal 

นวรัตน์ สีตะพงษ์1*, ศราวุฒิ ชูโลก1, สุภานัน ต้ันสุย2, สุวรรณา จันทร์นวล2, อารยา นินทจิตร2 

Nawarat Seetapong1*, Sarawut Chulok1, Supanan Tansui2, Suwanna Jannual2, Araya Nintajit2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านจากเปลือกกระท้อน โดยเปรียบเทียบกับเปลือกกระท้อนตากแห้ง 

ท าการศึกษาค่าพลังงานความร้อนของถ่านเปลือกกระท้อน ปริมาณขี้เถ้า และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิน้ า จากการศึกษา

พบว่า ถ่านเปลือกกระท้อนมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเปลือกกระท้อนตากแห้ง มีค่าแตกต่างกัน 89 องศาเซลเซียส ซึ่งมี

ปริมาณขี้เถ้ามากกว่าเปลือกกระท้อนตากแห้ง 2.29 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิน้ าจากการเผาไหม้โดยใช้

ถ่านเปลือกกระท้อน และเปลือกกระท้อนตากแห้ง พบว่าถ่านจากเปลือกกระท้อนจะมีค่าเพิ่มของอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยสูงกว่า

การใช้เช้ือเพลิงจากเปลือกกระท้อนตากแห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่ อเปลี่ยนเปลือกกระท้อนเป็นถ่านจะท าให้สมบัติด้าน

เชื้อเพลิงค่าพลังงานความร้อนและความสามารถในการติดไฟดีขึ้น 

ค าส าคัญ : เช้ือเพลิง, พลังงาน, ขี้เถ้า, อุณหภูมิ, เปลือกกระท้อน 

Abstract 

 A study of the fuel properties of charcoal from santol comparing with dried santol.  Study the 

thermal energy value of santol charcoal, amount of ashes and the rate of increasing water temperature. 

Found that charcoal from santol peel has higher heat energy than dried santol peel of 89 oc, which 

contained ash more than dried santol 2.29 %. The rate of increase water temperature from combustion 

of charcoal santol peel and santol peel dried. It was found that the charcoal from santol peel increased 

the average water temperature higher than the fuel used from the dried santol peel. The charcoal santol 

peel Resulting in better fuel properties, heat energy and flammability. 
Keywords: fuel heat, energy, ashes, temperature, santol bark 
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บทน า 

ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น การอนุรักษ์

พลังงานมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตและบริการ 

ตลอดจนการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจ สนับสนุนท้ังด้านงานวิจัย และการน าร่องผลิตพลังงาน

ทดแทน ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลที่ได้จากเช้ือเพลิงชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จาก

เกษตร เช่น  แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากน้ ามันส าปะลัง เศษไม้ เศษยางพารา เปลือกทุเรียน กะลา และอื่น ๆ เชื้อเพลิง

เหล่านี้สามารถทดแทนการน าเข้าเช้ือเพลิงประเภทถ่านหินและน้ ามันดิบส่วนหนึ่ง การน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

มาผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลนอกจากเป็นพลังงานทางเลือกแล้วยังช่วยแก้ปัญหาการก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรอีกรูปแบบหนึ่ง  

ผู้วิจัยจึงสนใจการใช้พลังงานชีวมวลโดยตรงจากเปลือกกระท้อน เนื่องจากทางภาคใต้ของประเทศไทยประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มีการปลูกกระท้อนจ านวนมากเพราะเป็นไม้ที่เติบโตได้ในทุกสภาพดิน และสามารถทนต่อ

ความแห้งแล้งได้ดี จากงานวิจัยของ วรนุช แจ้งสว่าง (2544) ใช้เช้ือเพลิงสามชนิดใช้เวลาในการจุดเตาอยู่ระหว่าง 10- 20 

นาที โดย กะลามะพร้าว ใช้ระยะเวลาในการจุดเตาสั้นที่สุด อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงมีค่าอยู่ระหว่าง 7.6-9.5 กิโลกรัม

ต่อช่ัวโมง โดยช้ินไม้ยูคาลิปตัส มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ าที่สุด และส าหรับค่าความร้อนของแก๊สเช้ือเพลิงท่ีผลิตจาก

เตาแก๊สชีวมวลมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก โดยค่าความร้อนของแก๊สเช้ือเพลิงที่ผลิตจากกะลามะพร้าวเป็นเช้ือเพลิงมีค่า

ความร้อนสูงที่สุด ในการท าการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เปลือกกระท้อนที่เหลือจากการแปรรูปจ านวนมากที่ไม่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็น ทางออกของการแก้ปัญหา คือ การน าเปลือกกระท้อนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ

ถ่านจากเปลือกกระท้อน เพื่อศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านจากเปลือกกระท้อนและเปรียบเทียบสมบัติความเป็น

เช้ือเพลิงของถ่านจากเปลือกกระท้อนกับเปลือกกระท้อนตากแห้ง พลังงานชีวมวลสามารถน ามาใช้ได้โดยตรงโดยการ

น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อนและน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ อีกทั้งไม่มีปัญหาในเรื่องของมลพิษและ

สุขอนามัย และเป็นการน าวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การท าวิจัยศึกษาสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านจากเปลือกกระท้อนและเปรียบเทียบสมบัติความเป็นเช้ือเพลงิ

ของถ่านจากเปลือกกระท้อนกับเปลือกกระท้อนตากแห้ง โดยมีวิธีด าเนินการทดลองดังต่อไปน ี้     

1.  น าเปลือกกระท้อนพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน าเปลือก
กระท้อนท่ีตากแดดจนแห้งไปช่ังน้ าหนักปริมาณ 2 กิโลกรัม แล้วน าไปเผาเป็นถ่านด้วยปี๊บ โดยใช้ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ให้ได้
ถ่านเปลือกกระท้อนตากแห้ง เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านจากเปลือกกระท้อน  
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2.  น าถ่านเปลือกกระท้อนที่ได้และเปลือกกระท้อนตากแห้งไปเผาในเตาอั้งโล่  โดยเผาเชื้อเพลิงเตาละ 1 
ชนดิ จนกระทั่งเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดกลายเป็นข้ีเถ้าทั้งหมด (ภาพที่ 1) 

 

ภาพท่ี 1 การน าถ่านเปลือกกระท้อน และเปลือกกระท้อนนตากแห้งไปเผาจนเป็นขี้เถ้า 

3. ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR E60 ในการถ่ายภาพความร้อน พลังงานของรังสีอินฟราเรดจะแผ่

จากวัตถุส่งผ่านเลนส์ ของกล้องถ่ายภาพความร้อน และจะถูกโฟกัสโดยเลนส์ไปยังตัวตรวจจับ โดยเซนเซอร์จะท าการแปลง

รังสีอินฟราเรด ให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า และหลังจากนั้นอิเลคทรอนิกส์เซนเซอร์ จะท าการแปลงข้อมูล ที่รับมาจากตัว

ตรวจจับ แสดงผลบนจอภาพได้ ซึ่งวัตถุที่ร้อนกว่าจะแสดงสีสว่าง และวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีมืดกว่า เนื่องจากพลังงาน

ความร้อนจะสะท้อน พื้นผิวที่แวววาว จึงท าให้กล้องถ่ายภาพความร้อนเกิดข้อจ ากัดไม่สามารถมองผ่านแก้วได้เพื่อน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดความร้อนของถ่านเปลือกกระท้อน และเปลือกกระท้อนตากแห้ง (ภาพที่ 2) ในระยะเวลาทุก 5 

นาที จนกระทั่งเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด กลายเป็นข้ีเถ้าทั้งหมด 

                       

                                    (ก)                                         (ข) 

ภาพที่ 2 วัดค่าอุณหภูมดิ้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน 

(ก) เครื่อง FLIR ตรวจวัดความร้อนจากถ่านเปลือกกระท้อนขณะเผาไหม้ 

(ข) ภาพจากกล้องถ่ายภาพความร้อนเมื่อมีการเผาไหม้เชื่อเพลิงจากถ่านเปลือกกระท้อนขณะเวลาท่ี 10 นาที 
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4. น าขี้เถ้าของถ่านเปลือกกระท้อนและขี้เถ้าของเปลือกกระท้อนตากแห้ง (ภาพที่ 3) มาค านวณหา

อัตราการเกิดปริมาณขี้เถ้าจากสมการ A = ( 
a

w
 ) x 100 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขี้เถ้าของถ่านเปลือกกระท้อนและเปลือก

กระท้อนตากแห้ง โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นน าผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 

   

                                      (ก)                                                           (ข) 

ภาพที่ 3 ขี้เถ้าหลังจากการเผาเพือ่หาค่าปริมาณขี้เถ้า 

        (ก) ปริมาณขี้เถ้าของถ่านเปลือกกระท้อน  

             (ข) ปริมาณขี้เถ้าของเปลือกกระท้อนตากแห้ง 

  5. น าน้ าประปาปริมาตร 1,200 มิลลิลิตร ใส่ในหม้อต้มน้ าตามมาตรฐาน (water boiling test) จากนั้น

น าไปตั้งไฟบนเตาที่ใช้ถ่านจากเปลือกกระท้อน และเปลือกกระท้อนตากแห้งเป็นเชื้อเพลิง (ภาพที่ 4) 

 

ภาพที่ 4 ต้มน้ าโดยใช้ถ่านจากเปลือกกระท้อนและเปลือกกระท้อนตากแห้งเป็นเช้ือเพลิง 
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  6. ท าการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าทุก 1 นาที หลังจากเริ่มจุดไฟจนน้ าเดือดโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบดิจิตอล type k thermometer เป็นเวลา 8 นาที (ภาพที่ 5) จากนั้นน าอุณหภูมิและเวลาที่ได้จากการวัดมาท าการ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หาอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ า โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นน าผลที่ได้มาหา

ค่าเฉลี่ย 

 

ภาพที่ 5 วัดอุณหภูมิน้ าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล type k thermometer รุ่น APPA55  

วัดอุณหภมูิได้ตั้งแต่ -200 c˚ - 1370 c˚ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อนที่ได้จากการศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาโดยใช้เปลือก 

กระท้อนท าเป็นถ่านเปลือกกระท้อน ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นการน าเปลือกกระท้อนไปใช้

ประโยชน์ในรูปแบบของถ่านจากเปลือกกระท้อน ในการศึกษานี้ ได้ศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อน  

คือ ศึกษาค่าพลังงานของถ่านเปลือกกระท้อน ศึกษาปริมาณขี้เถ้า และศึกษาอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ า  

 1. ค่าพลังงานความร้อนของเปลือกกระท้อนและถ่านเปลือกกระท้อนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ถ่านเปลือก 

กระท้อนมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเปลือกกระท้อน โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอยู่ที่ 89 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 1 

แสดงให้เห็นว่าถ่านเปลือกกระท้อนเป็นเช้ือเพลิงที่มีความสามารถในการให้พลังงานความร้อนสูงกว่าเปลือกกระท้อนตาก

แห้ง 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1358 

 
 

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานความร้อนของเปลือกกระท้อนตากแห้งและถ่านเปลือกกระท้อนตากแห้ง 

 

 

 

 

 

 2. ปริมาณขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเปลือกกระท้อนตากแห้งและถ่านเปลือกกระท้อนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า 

ปริมาณขี้เถ้าของถ่านเปลือกกระท้อนมีปริมาณมากกว่าเปลือกกระท้อน โดยมีอัตราการเกิดปริมาณขี้เถ้าแตกต่างกันอยู่ที่ 

2.29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ่านเปลือกกระท้อนเกิดการเผาไหม้ได้ดีกว่าเปลือกกระท้อนตากแห้ง (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 ปริมาณขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของถ่านเปลือกกระท้อนและเปลือกกระท้อนตากแห้ง 

 
การทดสอบ 

เปลือกกระท้อนตากแห้ง ถ่านเปลือกกระท้อน 
ปริมาณขี้เถ้า  

(กรัม)  
อัตราการเกิดขี้เถ้า 

(เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณขี้เถ้า  

(กรัม)  
อัตราการเกิดขี้เถ้า 

(เปอร์เซ็นต์) 
ครั้งท่ี 1 7.05 4.70 11.63 7.75 
ครั้งท่ี 2 9.44 6.29 10.08 6.72 
ครั้งท่ี 3 8.77 5.84 13.88 9.25 
ค่าเฉลี่ย 8.42 5.61 11.86 7.90 

  3. อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ าจากการเผาไหม้โดยใช้เปลือกกระท้อนตากแห้งและถ่านเปลือกกระท้อนท่ี

ท าการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า เมื่อใช้เชื้อเพลิงจากถ่านเปลือกกระท้อนในการเผาไหมเ้พื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ า

จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการใช้เชื้อเพลงิจากเปลือกกระท้อน แสดงให้เหน็ว่าถ่านเปลือกกระท้อนสามารถติดไฟได้นานกว่า

เปลือกกระท้อน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับค่าพลังงานความร้อนท่ีว่า ถ่านเปลือกกระท้อนมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่า

เปลือกกระท้อน  

เวลา 

(นาที) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

เปลือกกระท้อนตากแห้ง ถ่านเปลือกกระท้อน 

0 34 34 

5 291 356 

10 504 634 

15 323 487 

ค่าเฉลี่ย 288 377 
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(ก) 

 
                    (ข) 

 

(ค) 

ภาพที่ 6 อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ าจากการเผาไหม้โดยใช้ถ่านเปลือกกระท้อน () และเปลือกกระท้อนตากแห้ง () ท า

การทดลอง 3 ครั้ง (ก) ผลการทดลองครั้งที่ 1 (ข) ผลการทดลองครั้งที่ 2 และ (ค) ผลการทดลองครั้งที่ 3 

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8
อุณ

หภู
มิ 

(อ
งศ

าเซ
ลเ

ซีย
ส)

เวลา (นาท)ี

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

อุณ
หภู

มิ 
(อ

งศ
าเซ

ลเ
ซีย

ส)

เวลา (นาท)ี

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8

อุณ
หภู

มิ 
(อ

งศ
าเซ

ลเ
ซีย

ส)

เวลา (นาท)ี



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1360 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อนที่ได้จากการศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาโดยใช้เปลือก 

กระท้อนตากแห้งท าเป็นถ่านเปลือกกระท้อน ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นการน าเปลือก

กระท้อนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของถ่านจากเปลือกกระท้อน ในการศึกษานี้ได้ศึกษาสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่าน

เปลือกกระท้อน  คือ ศึกษาค่าพลังงานของถ่านเปลือกกระท้อน ศึกษาปริมาณขี้เถ้า และศึกษาอัตราการเพิ่มขึ้นของ

อุณหภูมิน้ า จากการศึกษาพบว่า ถ่านเปลือกกระท้อนมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเปลือกกระท้อนตากแห้ง มีค่าแตกต่าง

กัน 89 องศาเซลเซียส ซึ่งมีปริมาณขี้เถ้ามากกว่าเปลือกกระท้อนตากแห้ง 2.29 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเพิ่มขึ้นของ

อุณหภูมิน้ าจากการเผาไหม้โดยใช้ถ่านเปลือกกระท้อน และเปลือกกระท้อนตากแห้ง พบว่าถ่านจากเปลือกกระท้อนจะมีค่า

เพิ่มของอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยสูงกว่าการใช้เช้ือเพลิงจากเปลือกกระท้อนตากแห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนเปลือกกระท้อน

เป็นถ่านเปลือกกระท้อนท าให้มีความสามารถในการติดไฟดีขึ้น และมีสมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของถ่านจากเปลือก

กระท้อนสูงขึ้น ดังนั้นถ่านจากเปลือกกระท้อนท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงมีสมบัติของความเป็นเชื้อเพลิงมากกว่าเปลือกกระท้อนตาก

แห้ง 
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การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วยน้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง 

Synthesis of Silver Nanoparticles from Guava Leaves and  

Garcinia Cowa Leaves Extracts 

ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์1*, ปนัดดา สุริยะไชย2, เขมิกา นวลจนัทร์2, ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์1 

Rabiab Suwanpetch1*, Panadda Suriyachai2, Khemmika Nuanjan2, Chanun Phongarthit1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน (AgNPs) ด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green method) โดย

จะใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงเป็นตัวรีดิวซ์และตัวรักษาเสถียรภาพ ท าการศึกษาผลของปริมาตรของน้ าสกัด ความ

เป็นกรด-ด่างของน้ าสกัด ชนิดของใบสดและอบแห้งและระยะเวลาที่ใช้เก็บอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ ความผล

ของอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์โดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง มีการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสีเหลืองใส

เป็นสีน้ าตาล ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคนาโนของเงินโดยเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี (UV-

visible spectrophotometry) พบว่าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วยการใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งจะแสดงค่าความ

ยาวคลื่นที่ให้การค่าดูดกลืนแสงสูงสุด (max) ในช่วง 410 – 413 นาโนเมตร และการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วย

น้ าสกัดใบชะมวงค่าความยาวคลื่นท่ีให้ค่า max ในช่วง 411 – 429 นาโนเมตร ปริมาตรของน้ าสกัดและความเป็นกรด-ด่าง

ที่เหมาะสมของสารสกัดพบว่า น้ าสกัดจากใบฝรั่ง คือ ปริมาตร 10  มิลลิลิตรและความเป็นกรด -ด่างเท่ากับ 8 และ 9 

ส าหรับน้ าสกัดจากใบชะมวงสด คือ ปริมาตร 10  มิลลิลิตรและความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8 การใช้ใบฝรั่งและใบชะมวงทั้ง

สดและอบแห้งให้ค่า max ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ี เมื่อท าการเก็บอนุภาคคอลลอยด์ของอนุภาคนาโนของเงินท่ี  17 และ 

28 วัน พบว่าต าแหน่งของ max จะเกิดการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นท่ีสูงกว่า 

ค าส าคัญ: อนุภาคนาโนของเงิน, ใบฝร่ัง, ใบชะมวง 
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Abstract 
The aim of  this  study  was  to  green synthesis  of  silver  nanoparticles ( AgNPs)  using Guava 

leaves and Garcinia cowa  leaves extract as reducing and stabilizing agent.  Volume of extracts, pH  of 

extracts, types  of  leaves between  fresh  and  dry, and storage times of colloid solution were studied. 

The  synthesized silver nanoparticles by Guava leaves and Garcinia cowa  leaves extracts resulted in 

change of color from yellow to brown. The silver nanoparticles were characterized by ultraviolet-visible 

spectrometry ( UV- visible spectrophotometry) .  It was found that the synthesis of silver nanoparticles 

using guava leaves extracts showed wavelengths that gave the highest absorption (max)  in the range 

410 - 413 nm and the synthesis of silver nanoparticles with Garcinia cowa leaves extract that gave max 

in the range 411 - 429 nm. The optimum volume of the extract and pH of the extract showed that Guava 

leaves extract was 10 mL and pH was 8 and 9. For Garcinia Cowa leaves was 10 mL at pH 8. The use of 

fresh and dried of Guava leaves and Garcinia Cowa leaves gave no difference in max value. In addition, 

when collecting colloidal particles of silver nanoparticles at 17 and 28 days after synthesis. It was found 

that the position of max are  shifted  to a higher wavelength.                                                                                                                                      

Keywords:Silver nanoparticles, Guava leaves, Garcinia Cowa leaves 

 
บทน า 

อนุภาคนาโนของเงิน (Silver nanoparticles: AgNPs) เป็นอนุภาคที่มีขนาดอยู่ในช่วง 1-100 นาโนเมตร ซึ่งใน

ปัจจุบันมีการน าอนุภาคนาโนของเงินเข้ามาใช้ในงานต่างๆมากมาย ด้วยสมบัติทางเคมีและทางกายภาพท่ีพิเศษเฉพาะตัว 

ผลจากลักษณะทางปรากฏการณ์ทางควอนตัมและผลจากพื้นที่ผิวจ านวนมากท าให้มีคุณสมบัติสามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์

ได้ดีและมีสมบัติทางแสง เป็นตัวน าไฟฟ้าและสามารถเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาต่างๆได้ (Zielinska et al., 2009; กานต์พิมล 

กรไกรและรินา ภัทรมานนท์, 2017; Tarannum et al., 2019) ซึ่งวิธีที่ใช้สังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินจะมีอยู่ด้วยกัน

ทั้งหมด 3 วิธี คือ วิธีแรกการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยวิธีทางกายภาพ (physical approach) เช่น เทคนิคการ

ระเหย และ เทคนิคการยิงด้วยเลเซอร์ เป็นต้น วิธีที่สองการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนของเงินด้วยวิธีการรีดักชันโดย

วิธีการทางเคมี (chemical approach) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากสามารถสังเคราะห์อนุภาคได้ใน

ปริมาณมาก และสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างได้ง่าย ซึ่งขั้นตอนในการสังเคราะห์จะประกอบไปด้วย เกลือของซิลเวอร์ 

(silver salt)  คื อ  ซิ ล เ วอร์ ไ น เตรต  ตั วรี ดิ วซ์  ( reducing agent)  เ ช่น  sodium borohydride, sodium citrate, 

aminoboranes, citric acid และ oxalic acid, sugars เป็นต้น และสารให้ความคงตัว (stabilizer หรือ capping agent) 

เ ช่ น  polyvinyl alcohol, tannic acid, ascorbic acid, poly( vinylpyrrolidine)  เ ป็ นต้ น  ( Temgire et al. , 2004; 

Ratyakski et al., 2009; Rashid et al., 2013; Watcharaporn et al., 2016; กานต์พิมล กรไกรและรินา ภัทรมานนท์, 
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2017; Ranoszek-Soliwoda et al., 2017) ซึ่งการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ต้องใช้สารเคมีจ านวนมากและอาจตกค้างบน

อนุภาคนาโนได้ วิธีสุดท้ายของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินคือ วิธีการทางชีวภาพ (biological approach) โดยใช้

สารสกัดจากแบคทีเรีย เช้ือรา สาหร่าย ยีสต์และพืช ท าหน้าท่ีเป็นท้ังตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีได้รับ

ความนิยมเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในข้ันตอนการสกัดจะนิยมใช้น้ าเป็นตัวท าละลายการสกัดพืชตัวอย่าง ท าให้มีการ

ใช้สารเคมีที่น้อยลง ในปัจจุบันจึงมีงานวิจัยจ านวนมากสนใจการสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ (กานต์พิมล กรไกรและรินา ภัทรมา

นนท์, 2017; Landage et al., 2014; Roy et al., 2019) ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Ahmad และ Sharma (2012) ได้

ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินจากน้ าสกัดจากสับปะรดท าให้ได้อนุภาคนาโนของเงินขนาดประมาณ 12 นาโน

เมตร โดยสารแอนติออกซิแดนซ์ในน้ าสกัดท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว นอกจากนี้ได้มีงานวิจัยที่มีการน า

สารสกัดจากใบชา ผลมังคุด ใบกระเพรา ใบมะแว้ง ใบลูกหว้า ใบบัวบก เป็นต้น ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน 

(Sun et al., 2014; Rajakannu et al., 2015; Logeswari et al., 2015)   

งานวิจัยนี้สนใจสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้ประโยชน์จากสาร

สกัดจากพืชที่เป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายทางภาคใต้ของประเทศไทย 2 ชนิดคือ ใบฝรั่ง (Psidium guajava) และ

ใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) ท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว ผลของปริมาตรของน้ าสกัดที่ใช้ชนิดของ

ใบสดและอบแห้ง ความเป็นกรด-ด่างของน้ าสกัดและระยะเวลาที่ใช้เก็บอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้และท าการ

พิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคนาโนของเงินโดยเทคนิคอัลตรา ไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี (UV-visible 

spectrophotometry) นอกจากนี้ยังวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของสารละลายจากน้ าสกัดใบฝรั่งและใบ

ชะมวงและอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ใบชะมวงยังมีงานวิจัยในงานด้านนี้

ค่อนข้างน้อย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยก็จะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นในการน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง 

ได้ท าการเก็บตัวอย่างใบฝรั่งและใบชะมวงที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาน าไปล้างให้สะอาด

ด้วยน้ ากลั่น แล้วน ามาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ  จากนั้นแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะใช้ใบสดน าไปสกัดและอีกส่วน

หนึ่งน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง 

2. การเตรียมน้ าสกัดจากใบฝร่ังและใบชะมวง 

 น าใบฝรั่งและใบชะมวงทั้งส่วนที่สดและอบแห้งแล้ว 7.5 กรัม แล้วน าไปต้มให้เดือดเป็นเวลา 5 นาทีในน้ ากลั่น 500 

มิลลิลิตร จากนั้นวางทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองเอาส่วนใบออก ท าการเก็บน้ าสกัดส่วนใสเพื่อน าไปสังเคราะห์หาอนุภาคนาโน

ของเงิน (Rajakannu et al., 2014) 
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3. การศึกษาผลของปริมาตรและความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่มีต่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยโดยใช้น้ าสกัด

ใบฝร่ังและใบชะมวง 

 ท าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยจะใช้เกลือของซิลเวอร์จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) และใช้

น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงทั้งสดและแห้ง  เป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว โดยเปรียบเทียบปริมาตรของน้ าสกัดที่ 

10 และ 25 มิลลิลิตรแล้วท าการปรับให้มีค่า pH เท่ากับ 8 และ 9 โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) 

ความเข้มข้น  1  โมลาร์ (M) จากนั้นน าไปผสมกับสารละลาย AgNO3 ความเข้มข้น 3.0 mM ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ท าการ

คนจนสารละลายเป็นสีเหลืองน้ าตาล โดยในแต่ละปริมาตรของน้ าสกัดจะท าการศึกษา 3 ซ้ า แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง

ยูวี –วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ในช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 นาโนเมตร (Rajakannu et al., 2014) 

4. การศึกษาผลของระยะเวลาหลังการสังเคราะห์ท่ีมีต่อการเลื่อนของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (max) 

 ศึกษาโดยท าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดใบฝรั่งและใบชะมวงโดยท าการปรับให้มีค่า pH 

เท่ากับ 8 และ 9 โดยใช้ปริมาตรของน้ าสกัดที่ 10 และ 25 มิลลิลิตร โดยในแต่ละปริมาตรของน้ าสกัดจะท าการศึกษา 3 ซ้ า 

แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องยูวี -วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 800 nm  ซึ่งจะท าการติดตาม 

max จากระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างท่ี 6, 17 และ 28 วัน 

5. การศึกษาอินฟราเรดสเปกตรัมของน้ าสกัดใบฝร่ังและใบชะมวงและอนุภาคนาโนของเงินที่ 

 การศึกษาอินฟราเรดสเปกตรัม ท าโดยน าตัวอย่างทั้งหมด 4 ตัวอย่าง คือน้ าสกัดใบฝรั่งและใบชะมวง อนุภาคนาโน

ของเงินที่เตรียมจากใบฝรั่งปริมาตร 10 มิลลิลิตร pH 8 และใบชะมวงปริมาตร  25 มิลลิลิตร pH 8 ไปวัดอินฟราเดรส

เปกตรัม ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FT-IR) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลของการใช้น้ าสกัดจากใบฝร่ังและใบชะมวงเป็นตัวกลางในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน 

ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงเป็นตัวรีดิวซ์ Ag+ ในสารละลาย 

AgNO3 ซึ่งเป็นสารละลายใสให้กลายเป็นอนุภาคนาโนของเงิน (Ag0) สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากสีเหลืองใส

เมื่อน ามาผสมกับสารละลาย AgNO3 จะกลายเป็นสีเหลืองน้ าตาล แสดงดังภาพ 1 โดยภาพ A แสดงการเปลี่ยนสีของน้ า

สกัดจากใบฝรั่ง (ซ้าย) และอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ (ขวา) สีของสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินจะเปลี่ยน

จากสีน้ าตาลอ่อนเป็นน้ าตาลเข้มและน้ าสกัดจากใบชะมวง (ซ้าย) และอนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์ได้ (ขวา) สีของสาร

คอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินจะเปลี่ยนจากสีใสเป็นน้ าตาลอ่อน โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ

เงิน แสดงดังสมการ 

2AgNO3(s) + Plant extract (aq)  2Ag(s) + O2 + 2NO2(g) + Plant extract (aq) 
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และสารสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงยังท าหน้าที่สารให้ความคงตัว โดยป้องกันการรวมตัวกันของอนุภาคนาโน

และยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (กานต์พิมล กรไกรและรินา ภัทรมานนท์, 2017) ซึ่งสารประกอบที่มีอยู่ในสารสกัด

จากฝรั่งที่ท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว คือ phenolic compounds, isoflavonoids, gallic acid และ

tannin เป็นต้น (Barbalho et al, 2012; ปุณณาณี สัมภวะผล , 2554; Naseer et al. , 2018) ส าหรับในใบชะมวง 

สารประกอบที่มีอยู่สารสกัดเป็นสารในกลุ่ม miscellaneous เช่น oxalic acid, citric acid และ  -(-)hydroxycitric acid 

lactoneเป็นต้น ซึ่งพบในใบชะมวง (Jena et al., 2002; Ritthiwigrom  et al., 2013) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงการเปลีย่นสีของน้ าสกัดจากใบฝรั่งและอนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะหไ์ด้จาก AgNO3 เข้มข้น 3.0 
mM  (A) และน้ าสกัดจากใบชะมวงและอนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์ได้ (B) 

 
2. ผลของปริมาตรและ pH ของสารละลายท่ีมีต่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝร่ังและใบ
ชะมวง 
            ท าการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงที่ปริมาตร 10 และ 25 มิลลิลิตร 

และมีการปรับ pH ของน้ าสกัดให้มีค่าเท่ากับ 8 และ 9 สามารถสังเกตอนุภาคนาโนของเงินสังเคราะห์ได้จากการเปลี่ยนสี

ของสารละลายเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ าตาลเข้ม แสดงดังภาพ 2 จากผลการศึกษาพบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสงโดย

ใช้เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี ผลแสดงดังภาพ 3-6 เมื่อท าการเปรียบเทียบ ณ ความยาวคลื่นที่ให้

ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (max) จากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินที่ใช้น้ าสกัดจากใบ

ฝรั่งจะแสดงผล max ในช่วง 410-413 nm ในขณะที่สารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินท่ีใช้น้ าสกัดใบชะมวงจะแสดงผล 

max ที่สูงกว่าคือ ในช่วง 411-429 nm ซึ่งสเปกตรัมของอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Temgire et al. (2004) ซึ่งกล่าวว่า สเปคตรัมของอนุภาคเงินนาโนของเงินจะมีค่า max ในชวงความยาวคลื่น 380 – 440 

nm โดยแถบการดูดกลืนดังกล่าวเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ surface plasmon resonance เป็นอันตรกิริยาของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กตรอนท่ีพื้นผิวของอนุภาคนาโนที่มีขนาดน้อยกว่าความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (อภิวัฒน์ 

เพ็ชรสหายและคณะ, 2559)  

A B 
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เมื่อพิจารณาค่าสัญญาณที่ได้จากน้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงที่ไม่มีการปรับค่าpH (กราฟเส้นสีแดง) แล้ว

น ามาสังเคราะห์อนุภาคนาโนพบว่าจะแสดงค่า max ในชวงความยาวคลื่นที่ต่างกัน เนื่องจาก pH ของสารสกัดมีผลในการ

สังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดย pH ในช่วงที่เป็นเบสจะมีประจุของ OH- จ านวนมากซึ่งจะเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้ามาก

ขึ้น ลดการรวมตัวกันของอนุภาคนาโนส่งผลให้ขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็ก (กานต์พิมล กรไกรและรินา ภัทรมานนท์ , 

2017) ดังนั้น ท่ี pH 8 และ 9 จึงเหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนของเงินจากสารสกัดจากใบฝรั่ง และ pH 

8 เหมาะสมที่ใช้การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนของเงินจากสารสกัดจากใบชะมวงเพราะให้ค่าการดูดกลืนแสงที่จุดสูงสุด

ของสเปกตรัมสูงกว่าที่ pH 9 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรของน้ าสกัดโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงที่ปริมาตร 10 และ 25 

มิลลิลิตร พบว่าส าหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินที่ ใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบ

ชะมวง 10 มิลลิลิตรจะให้ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ณ ค่า max ที่สูงกว่าการใช้ปริมาตรน้ าสกัด 25 มิลลิลิตร 

  
                            A      B 
 

ภาพ 2 แสดงการเปลีย่นสีของอนุภาคเงินนาโนของเงินท่ีสังเคราะหไ์ด้โดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่ง (A) ที่ใช้ 
ปริมาตรของสารสกัดและpH ของสารสกัดที่ใช้เท่ากับ 10 มิลลลิิตร pH=8 (10:8), 10 มิลลลิิตร pH=9 
(10:9), 25 มิลลิลติร pH= 8 (25:8) และ 25 มิลลิลติร pH= 9 (25:9) เมื่อ AgNO3 เข้มข้น 3.0 mM   
และการเปลีย่นสีของอนุภาคเงินนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์ไดโ้ดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวง (B) ที่ใช้ 
ปริมาตรของสารสกัดและpH ของสารสกัดที่ใช้เท่ากับ 10 มิลลลิิตร pH=8 (10:8), 10 มิลลลิิตร pH=9 
(10:9), 25 มิลลิลติร pH= 8 (25:8) และ 25 มิลลิลติร pH= 9 (25:9) เมื่อ AgNO3 เข้มข้น 3.0 mM      

    

การทดลองคร้ังท่ี 2 การทดลองคร้ังท่ี 1 
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ภาพ 3 แสดงสเปกตรัมการดูดกลนืแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งสด 

         ปริมาตร  10 มิลลลิิตร ที่ไม่มีการปรับค่าpH (กราฟเส้นสีแดง) และ ปรับ pH เท่ากับ 8 (กราฟเส้นสมี่วง)   

         และ ปรับ pH เท่ากับ 9 (กราฟเส้นสีเขียว) เมื่อท าการทดลอง 3 ซ้ าเมื่อ AgNO3 เข้มข้น 3.0 mM   

  

 

ภาพ 4 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งสด ปริมาตร  25 

มิลลิลิตร ท่ีไม่มีการปรับค่าpH (กราฟเส้นสีแดง) และ ปรับ pH เท่ากับ 8 (กราฟเส้นสีม่วง) และ ปรับ pH เท่ากับ 9 (กราฟ

เส้นสีเขียว) เมื่อท าการทดลอง 3 ซ้ าเมื่อ AgNO3 เข้มข้น 3.0 mM 

การทดลองคร้ังท่ี 3 

การทดลองคร้ังท่ี 2 การทดลองคร้ังท่ี 1 

การทดลองคร้ังท่ี 3 
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ภาพ 5 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวงสด 

         ปริมาตร  10 มิลลิลิตร ท่ีไม่มีการปรับค่าและ ปรับ pH เท่ากับ 8 และ 9 เมื่อท าการทดลอง 3 ซ้ า 

     
                

 

ภาพ 6 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวงสด 

         ปริมาตร  25 มิลลิลิตร ท่ีไม่มีการปรับค่าและ ปรับ pH เท่ากับ 8 และ 9 เมื่อท าการทดลอง 3 ซ้ า 

การทดลองคร้ังท่ี 1 การทดลองคร้ังท่ี 2 

การทดลองคร้ังท่ี 3 

การทดลองคร้ังท่ี 3 

การทดลองคร้ังท่ี 2 การทดลองคร้ังท่ี 1 
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3. ผลของระยะเวลาที่ใช้เก็บสารสกัดอนุภาคเงินนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้  

ผลของระยะเวลาที่ใช้เก็บสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ โดยเลือกติดตาม 2 ตัวอย่าง คือ 

สารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์โดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งใช้ปริมาตรน้ าสกัดที่ปริมาตร 10 มิลลิลตร ปรับ 

pH ของสารละลายให้มีค่าเท่ากับ pH 8 และสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์โดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวง ที่

ใช้ปริมาตรน้ าสกัดที่ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ปรับ pH ของสารละลายให้มีค่าเท่ากับ pH 8 ท าการเก็บสารคอลลอยด์ที่

สังเคราะห์ได้ในระยะเวลา 6, 17 และ 28 วัน หรือคิดประมาณเป็น 1, 2 และ 4 สัปดาห์ ท าการทดลอง 3 ซ้ า หลังจากนั้น

จะน าสารคอลลอยด์ที่ได้ไปวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสง สเปกตรัมที่ได้แสดงดังภาพที่ 7-8 จากรูปพบว่า สเปกตรัมของ

สารละลายอนุภาคนาโนของเงินที่ใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่ง ที่ 6 , 17 และ 28 วันจะให้ค่า max เท่ากับ 402-404, 412-413, 

และ 411-412 nm, ตามล าดับ และ สเปกตรัมของสารละลายอนุภาคนาโนของเงินท่ีใช้น้ าสกัดจากใบชะมวง ท่ี 6, 17 และ 

28 วันจะให้ค่า max เท่ากับ 412-414, 426-429 และ 411-425 nm, ตามล าดับ จะเห็นว่าการเก็บสารที่สังเคราะห์ได้ไว้ที่

ระยะเวลา 17 และ 28 วัน จะมีการเปลี่ยนแปลง ค่า max โดยเกิดการเลื่อนไปในความยาวคลื่นท่ีสูงขึ้นและเป็นช่วงความ

ยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Poovathinthodiyil et al. (2003) ที่ว่า ถ้าสเปคตรัมมีลักษณะแคบ 

(narrow peak) จะบ่งช้ีถึงการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่แคบ (narrow particle size distribution) ถ้าต าแหน่ง max 

ของสเปกตรัมเบี่ยงไปทางความยาวคลื่นท่ีสูงขึ้น (longer wavelength) จะเป็นลักษณะ ของการเกิด red shift ซึ่งสะท้อน

ถึงขนาดของอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งจากการติดตามที่ระยะเวลาต่างๆ จะเป็นข้อมูลในการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมใน

การน าอนุภาคนาโนของเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อยังให้ได้ขนาดของอนุภาคตามที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                 

 

ภาพ 7 แสดงสเปกตรัมการดูดกลนืแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งปริมาตร 10 มิลลลิิตร  
pH 8 
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ภาพ 8 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวงปริมาตร 25 มิลลิลตร pH 8 

4. ผลของการใช้ใบฝร่ังและใบชะมวงที่เป็นใบสดและอบแห้งเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน 
ผลของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินที่ท าการสังเคราะห์โดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งแบบสดและแบบอบแห้ง 

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร pH 8 และ 9 แล้วน าสารคอลลอยด์ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง สเปกตรัมที่ได้จะแสดงดังภาพ 9-10 

จากรูปพบว่า ค่า max ที่ได้ใกล้เคียงกัน คือ ใบฝรั่งสด ให้ค่า max  อยู่ในช่วง 412 – 413 nm ใบฝรั่งอบให้ค่า max  อยู่
ในช่วง 410 – 411 nm  

นอกจากน้ี ผลของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินท่ีท าการสังเคราะห์โดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวงแบบสดและ
แบบอบแห้ง เมื่อท าการเปรียบเทียบสเปกตรัมอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ โดยการน าสารคอลลอยด์ไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงสเปกตรัมที่ได้จะแสดงดังภาพ 10 จากรูปพบว่าสารคอลลอยด์จากใบชะมวงสด ที่ใ ช้น้ าสกัดปริมาตร 25 

มิลลิลิตร pH 8 จะแสดงค่า max ในช่วง 426 – 429 nm ซึ่งจะน้อยกว่าจากใบชะมวงอบที่แสดงค่า max ในช่วง 408-
412 nm  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งสด (A) และใบฝรั่งอบ (B) 

 
 
 
 

                    
 
 

ภาพ 10 แสดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินโดยใช้น้ าสกัดจากใบชะมวงสด (A) และใบชะมวงอบแห้ง (B) 
 

A B

A

  A 

B

A

  A 
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5. ผลการวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกตรัมของน้ าสกัดใบฝร่ังและใบชะมวง 
FT-IR เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการระบหุมู่ฟังก์ชันท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัของสารละลายจากน้ าสกดัใบฝรัง่และอนุภาค

นาโนของเงินท่ีสังเคราะห์จากน้ าสกัดใบฝรั่งที่ปรมิาตร 10 มิลลลิิตร pH 8 ดังภาพ 11 และ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
ภาพ 11 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของน้ าสกัดใบฝรั่ง (A) และอนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์จากสารสกัดจากใบฝรั่งท่ี 
pH 8 

จากรูปแสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของน้ าสกัดใบฝรั่ง จะพบในย่านความถี่ 3314 cm-1 แสดงถึงการยืดของพันธะ 
O-stretching และพบในย่านความถี่ 1634 cm-1 แสดงถึงการยืดของพันธะ C=O stretching พบในสารกลุ่ม phenolic,  
isoflavonoids, gallic acid, และ tannin เป็นต้น (Barbalho et al., 2012; ปุณณาณี สัมภวะผล , 2554) จะเห็นว่า
สเปคตรัมของอนุภาคนาโนของเงินมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเล็กน้อย โดยเกิดการสั่นแล้ว shift จาก 3314 cm-1 ไป 
3321 cm-1 และจาก 1634 cm-1 ไป 1635 cm-1 จากสเปคตรัมจะแสดงให้เห็นว่าหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (hydroxyl) 
และ คาร์บอกซิล (carboxyl) อาจจะตอบสนองต่อปฏิกิริยารีดักชันและเป็นตัวช่วยในการรักษาเสถียรภาพของอนุภาคนา
โนของเงินท่ีได้จากการสังเคราะห์ (ศรินยา โพธิ์แดง, 2557) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A                    B 
 

ภาพ 12 แสดงอินฟาเรดสเปกตรมัของน้ าสกัดใบชะมวง (A) และอนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์จากน้ าสกัดใบชะมวงที่ 
pH 8 (B) 
 

A B 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1373 

 
 

จากรูปแสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของน้ าสกัดใบชะมวงและอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์จากน้ าสกัดใบ
ชะมวงที่ pH 8 พบว่าในย่านความถี่ 3298 cm-1 แสดงถึงการยืดของพันธะ O-stretching และพบในย่านความถี่ 1634 
cm-1 แสดงถึงการยืดของพันธะ C=O stretching พบในสารในกลุ่ม miscellaneous เช่น oxalic acid, citric acid และ  
-(-)hydroxycitric acid lactone เป็นต้น ซึ่งพบในใบชะมวง (Jena et al., 2002; Ritthiwigrom et al., 2013) นอกจากน้ี
สเปคตรัมของอนุภาคนาโนของเงินมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเล็กน้อย โดยเกิดการสั่นแล้ว shift จาก 3298 cm-1 ไป 
3312 cm-1 และจาก 1634 cm-1 ไป 1635 cm-1 แสดงให้เห็นว่าหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (hydroxyl) และ คาร์บอกซิล 
(carboxyl) อาจจะตอบสนองต่อปฏิกิริยารีดักชันและเป็นตัวช่วยในการรักษาเสถียรภาพของอนุภาคนาโนของเงินท่ีได้จาก
การสังเคราะห์ท าให้เกิดการ shift เพียงเล็กน้อย (ศรินยา โพธ์ิแดง, 2557) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินวิธีนี้จะใช้สารสกัดจากใบชะมวงและใบฝรั่งเป็นตัวกลางในการสังเคราะห์ 

โดยในใบชะมวงมีสารกลุ่ม miscellaneous เช่น oxalic acid, citric acid และ  -(-)hydroxycitric acid lactone เป็นต้น 
ในใบฝรั่งมีพบในสารกลุ่ม phenolic,  isoflavonoids, gallic acid, และ tannin เป็นต้น ที่ท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และตัว
รักษาเสถียรภาพ  

2.ผลของ pH ที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน พบว่าสารคอลลอยด์ที่มีค่า pH 8 และ 9 จะให้ค่า max 

ได้ดีส าหรับสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินที่ใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและสารคอลลอยด์ที่มีค่า pH 8 จะให้ค่า max ได้
ดีกว่า pH 9 ส าหรับอนุภาคนาโนของเงินท่ีใช้น้ าสกัดจากใบชะมวง 

3.ผลของปริมาตรของน้ าสกัดโดยใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวงที่ปริมาตร 10 และ 25 มิลลิลิตร พบว่า
ส าหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินท่ีใช้น้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบชะมวง 10 มิลลิลิตร

จะให้ค่าการดูดกลืนแสง ณ ค่า max สูงกว่าการใช้ปริมาตรสารสกัด 25 มิลลิลิตร 
4.ผลของระยะเวลาที่ใช้เก็บสารคอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินท่ีสังเคราะห์ได้พบว่า การเก็บสารที่สังเคราะห์ได้ 

ไว้ท่ีระยะเวลา 17 และ 26 วัน จะมีการเปลี่ยนแปลง max โดยจะเกิดการ shift ไปทางความยาวคลื่นท่ีสูงกว่าโดยเกิดจาก
การรวมตัวกันของอนุภาคนาโนท าให้ขนาดที่ใหญ่ขึ้น 

จากผลการศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่น าพืชท้องถิ่นคือ ฝรั่งและชะมวง มาใช้ประโยชน์เป็นน้ าสกัด
ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงิน ด้วยการพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้น คือ เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
เมตรี ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์การเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นต่อไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อปริมาณอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ได้ เช่น 

ความเข้มข้นของสารละลาย AgNO3 ปริมาตรของน้ าสกัด ความเข้มข้นของน้ าสกัด รวมถึงสายพันธุ์ของใบฝรั่งและใบ
ชะมวงที่น ามาสกัด และท าการยืนยันขนาดของอนุภาคนาโนของเงินที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น TEM, Zetasier 
เป็นต้น 
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by Natural Materials 

นวรัตน์ สีตะพงษ์1*, ศราวุฒิ ชูโลก1, กนกวรรณ ฉวาง2, ปภัสสร พุทธสุภะ2, สุวิมล นุน่สง2 

Nawarat Seetapong1*, Sarawut Chulok1, Kanokwan Chawang2, Papatsorn Puttasupa2, Suwimon Nunsong2 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของฝ้าเพดานที่ท ามาจากขุยมะพร้าวและชานอ้อยกับฝ้าเพดาน

ส าเร็จรูป  น าแผ่นฝ้าเพดานมาประกอบเป็นกล่อง (30 x 30 x 0.9 cm3) จากการศึกษาพบว่า และตัวแปรส าคัญที่บ่งช้ี

ประสิทธิภาพของฝ้าเพดานได้แก่ อัตราส่วนผสมในฝ้าเพดานประกอบด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ปูนยิปซัม น้ า ยาแนว และวัด

อุณหภูมิของฝ้าเพดาน โดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน (FLIR) ผลการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของฝ้าเพดาน พบว่า 

คุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานที่ท ามาจากชานอ้อยดีที่สุด รองลงมาเป็นฝ้าเพดานท่ีท ามาจากขุย

มะพร้าว และฝ้าเพดานส าเร็จรูป ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ฉนวนป้องกันความร้อน, ฝ้าเพดาน, ขุยมะพร้าว, ชานอ้อย 
 

Abstract  
 The objective of this research are to study the effect of using coconut and bagasse fluff as fillers 

on thermal insulation. The cubic boxes of the ceiling (30 x 30 x 0.9 cm3) were made and were exposed 

to the direct sun so that the difference of the temperature of ceiling and inside the box were measured 

by using infraraed thermal imaging camera ( FLIR) .  It was found that the ceiling using bagasse fluff as a 

filler resulted in the highest thermal insulation coefficient, followed by coconut fluff and commercial 

one, respectively. 

Keywords : thermal insulation, ceiling board, coconut fluff, bagasse 
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บทน า  

 จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันน้ันมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จึงส่งผลกระทบต่อ
อาคารและบ้านพักอาศัยทาให้มีการสะสมของปริมาณความร้อนในหลังคามากข้ึนและเกิดการส่งผ่านความร้อนจากหลังคา
เข้าสู้ตัวอาคารบ้านพักอากาศ ทาให้ภายในอาคารบ้านพักอาศัยมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากอาคารบ้านพักอาศัยในปัจจุบันมี
การเปิดระบบปรับอากาศตลอดวันอยู่แล้ว เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
สูงมากข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นการหาแนวทางการลดความร้อนจึงมีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาในส่วนของ
บ้านพักอาศัยทั่วไปจะพบว่าหลังคาเป็นส่วนท่ีรับสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านมากที่สุด เพราะเป็นส่วน
ที่รับความร้อนจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุดและมีพื้นที่รับรังสีมากที่สุด  เนื่องจากประเทศไทยได้รับปริมาณ
รังสีจากดวงอาทิตย์สูงตลอดปี และจัดอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ 

แผ่นฝ้าเพดานเป็นวัสดุตกแต่งอาคารเพื่อปกปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็น เช่น โครงหลังคา คาน โครงสร้าง หรือ 
ท่อน้ า อันประกอบด้วยปูนยิปซัมเป็นตัวกลางระหว่างกระดาษเหนียวผิวเรียบ หรือวัสดุผิวเรียบทั้งสองด้าน เพื่อให้แผ่นฝ้า
เพดานเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา ติดตั้งง่าย ทั้งนี้การท าฝ้าเพดานควรค านึงถึงคุณภาพและความหลากหลายของวัสดุที่
น ามาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้คุณสมบัติบางประการที่ก่อให้เกิดคุณภาพที่ดี และรองรับกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้น
การท าฝ้าเพดานอาจจะสามารถน าวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาใช้ให้เกินประโยชน์ได้ เส้นใยจากขุยมะพร้าวเป็นวัสดุจาก
ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเบา ทนแดด และทนฝน ซึ่งน่าจะน ามาเป็นส่วนผสมการท าฝ้าเพดานเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์นอกเหนือจากการปล่อยให้เป็นขยะที่ถูกทิ้ง หรือถูกเผา เช่นเดียวกันกับชานอ้อยที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ แล้ว เช่น จากโรงงานน้ าตาล หรือใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดเถ้าชานอ้อยจ านวนมาก
กลายเป็นภาระที่โรงไฟฟ้าต้องก าจัดเถ้าชานอ้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
ประเมินไว้ว่า กลุ่มผู้บริโภคและผู้รับเหมามีความต้องการวัสดุก่อสร้างที่มากขึ้นทุกปี ในปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 
997,500 – 1,015,900 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 โดยจากงานวิจัยวของ โรสลีนา จาราแว (2559) ได้ท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลความร้อน
ของฉนวนกันความร้อนท่ีผลิตจากเสนใยหญ้าคา ใยมะพร้าวกาบกล้วย ฟางข้าว และกาบหมาก และใชน้ ายางพาราเป็นตัว
ประสานใหวัสดุสามารถยึดติด พบว่าฉนวนกันความร้อนจากกาบหมากเป็นฉนวนท่ีดีที่สุดในงานวิจัยนี้ และปราโมทย์ วีรานุ 
(2560) ได้พัฒนาแผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าว และสามารถลดปริมาณขุยกะลามะพร้าวเหลือท้ิง และได้ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้า
เพดานที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
เหล่านี้มาผสมลงในแผ่นฝ้าเพดาน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดาน การผสมขุย
มะพร้าวและชานอ้อยลงในแผ่นฝ้าเพดานนั้น นอกจากจะพัฒนาคุณสมบัติบางประการแล้ว ยังสามารถลดมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่ง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานจากวัสดุจาก

ธรรมชาติ โดยใช้ขุยมะพร้าว และชานอ้อย เป็นส่วนผสม โดยมีวิธีด าเนินการทดลองดังต่อไปนี้     

 1. ทดลองหาอัตราส่วนผสมโดยน้ าหนักของฝ้าเพดานที่เหมาะสมทีผ่สมระหว่างปูนยิปซัม ผงยาแนว น้ า และวัสดุ

จากธรรมชาติ คือ ขุยมะพร้าวและชานอ้อย (ตารางที่ 1 และ 2) 
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนักของฝ้าเพดานที่เหมาะสมที่ของขุยมะพร้าว 

ปูนยิปซัม (กรัม) ขุยมะพร้าว (กรัม) น้ า (ลิตร) ผงยาแนว (กรัม) 
350 150 0.5 200 

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมโดยน้ าหนักของฝ้าเพดานที่เหมาะสมที่ผสมของชานอ้อย 

ปูนยิปซัม (กรัม) ชานอ้อย (กรัม) น้ า (ลิตร) ผงยาแนว (กรัม) 
350 50 0.5 200 

 2. การผลิตฝ้าเพดานแผ่นเรียบ โดยการน าส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน เทลงในบล็อกขนาด 30 เซนติเมตร x 30 

เซนติเมตร x 0.9 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้  (รองตะแกรงลวดเพื่อความคงทน) ท าการฉาบให้เรียบ ดังภาพที่ 1 น าฝ้าเพดาน

ตากแดดให้แห้งอีกประมาณ 6 ช่ัวโมง และแกะออกจากบล็อก และน าไปตากแดดอีกครั้งประมาณ 7 วัน (ขึ้นกับสภาพ

ภูมิอากาศ)  

             

            (ก)              (ข) 

ภาพที ่1 แผ่นฝ้าเพดานจากวสัดุธรรมชาติ (ก) ฝ้าเพดานที่มสี่วนผสมจากขุยมะพร้าว 

 (ข) ฝ้าเพดานที่มีส่วนผสมจากชานอ้อย 

 3. การใช้กาวยาแนวในการเชื่อมประสานฝ้าเพดานแต่ละแผ่นท่ีได้มาประกอบให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม และน าไปวาง

ไว้กลางแจ้ง เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ดังภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2  น ากล่องฝ้าเพดานท่ีมีส่วนผสมของชานอ้อย ขุยมะพร้าว และฝ้าเพดานส าเร็จรูป วางไว้กลางแจ้งเพื่อการทดสอบ

หาคุณสมบัตคิวามเป็นฉนวนป้องกันความร้อน 

 4. ใช้เครื่อง FLIR ตรวจวัดความอุณหภูมิ โดยใช้ระยะห่างในการวัดระยะ 1.5 เมตร (ภาพที่ 3) พร้อมทั้งวัด

อุณหภูมิภายใน และภายนอก ของกล่องฝ้าเพดานทุก 1 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. เป็นระยะเวลา 7 ช่ัวโมง ท า

การทดลองเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานที่ท ามาจากขุย

มะพร้าว ชานอ้อย และฝ้าเพดานส าเร็จรูป 

 

ภาพที่ 3 การวัดค่าอุณหภูมดิ้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยเครื่อง FLIR 

 โดยกล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR E60 น ามาถ่ายภาพความร้อน พลังงานของรังสีอินฟราเรดจะแผ่จากวัตถุ

ส่งผ่านเลนส์ ของกล้องถ่ายภาพความร้อน และจะถูกโฟกัสโดยเลนส์ไปยังตัวตรวจจับ โดยเซนเซอร์จะท าการแปล งรังสี

อินฟราเรด ให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า และหลังจากนั้นอิเลคทรอนิกส์เซนเซอร์ จะท าการแปลงข้อมูล ที่รับมาจากตัว
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ตรวจจับ แสดงผลบนจอภาพได้ ซึ่งวัตถุที่ร้อนกว่าจะแสดงสีสว่าง และวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีมืดกว่า เนื่องจากพลังงาน

ความร้อนจะสะท้อน พื้นผิวที่แวววาว จึงท าให้กล้องถ่ายภาพความร้อนเกิดข้อจ ากัดไม่สามารถมองผ่านแก้วได้เพื่อน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิของฝ้าเพดานที่ท ามาจากจากขุยมะพร้าว ชานอ้อย และฝ้าเพดานส าเร็จรูป 
ท าการทดลองที่ช้ันดาดฟ้าศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีความเข้มแสงเฉลี่ย 18,886.25 ลักซ์ ฝ้า
เพดานมีขนาด 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 0.9 เซนติเมตร น ามาประกอบเป็นกล่อง ใช้เครื่อง FLIR ตรวจวัดความ
อุณหภูมิโดยใช้ระยะห่างในการวัดระยะ 1.5 เมตร (ภาพท่ี 4) อุณหภูมิที่วัดจากภายนอกของกล่องที่น าวางไว้ท่ีแจ้ง แสดง
ให้เห็นว่าฝ้าเพดานที่ท ามาจากชานอ้อยมีการสะสมพลังงานความร้อนได้น้อย ส่วนฝ้าเพดานที่ท ามาจากขุยมะพร้าวมีการ
สะสมพลังงานความร้อนมากกว่า และฝ้าเพดานส าเร็จรูปการสะสมพลังงานความร้อนมากท่ีสุด 

 

ภาพที่ 4 การเปรยีบเทียบอณุหภมูิที่วัดจากภายนอกของกล่องฝ้าเพดาน 

อุณหภูมิที่วัดจากภายในของกล่องจากการน าวางไว้ในท่ีแจ้งเป็นระยะเวลา 7 ช่ัวโมง ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
ดิจิตอล Type K Thermometer แสดงให้เห็นว่าฝ้าเพดานที่ท ามาจากชานอ้อยมีอุณหภูมิต่ าที่สุด รองลงมาฝ้าเพดานมี

ส่วนผสมของขุยมะพร้าว ส่วนฝ้าเพดานส าเร็จรูปอุณหภูมิภายในกล่องมากที่สุด (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5 การเปรยีบเทียบอณุหภมูิที่วัดภายในของกล่องฝ้าเพดาน 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาโดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งภายนอกและภายใน ของฝ้าเพดานที่มีส่วนผสมจากขุยมะพร้าว 
ชานอ้อย และฝ้าเพดานส าเร็จรูป โดยท าการวัดข้อมูลในช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. ผลการศึกษา คุณสมบัติความเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานที่ท ามาจากชานอ้อยดีที่สุด รองลงมาเป็นฝ้าเพดานที่ท ามาจากขุยมะพร้าว และฝ้า
เพดานส าเร็จรูป ตามล าดับ เพราะชานอ้อยมีช่องว่างบริเวณเส้นใยมาก จึงท าให้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดีที่สุด ถ้า
เทียบกับขุยมะพร้าวและแบบส าเร็จรูปที่ไม่มีเส้นใย ดังนั้นฝ้าเพดานที่ท ามาจากชานอ้อยและขุยมะพร้าวสามารถเป็น
ทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่คนทั่วไป สามารถน าไปผลิตหรือแปรรูปน าไปใช้งานท้ังยังผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ได้
อีกด้วย 
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ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับที่เตรียมจากเปลือกลูกหยี 

Benzene adsorption efficiency of adsorbents prepared from velvet tamarind shell 

อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน1*, รุสนี ปูแล2, สุนีย์ แวมะ3 

Aeesoh Benhawan1*, Rusnee Pulae2, Sunee Waema3 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับที่เตรียมจากเปลือกลูกหยี   

โดยขั้นตอนแรก ท าการศึกษาคุณสมบัติของถ่านชาร์ที่เตรียมจากเปลือกลูกหยี พบว่า มีปริมาณคาร์บอนคงตัว ร้อยละ 
22.67 มีพื้นที่ผิวจ าเพาะ 235.50 m2 g-1 มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.00 nm มีความเข้มของแถบหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบไม่มาก และมีรูพรุนปริมาณมากครอบคลุมทั่วท้ังอนุภาค ซึ่งบ่งช้ีว่าสามารถน ามาเป็นตัวดูดซับสารระเหยเบน
ซีนที่ไม่มีขั้วได้ ขั้นตอนที่สอง ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารระเหยเบนซีนที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความความยาวคลื่น 340 nm พบว่า อัตราส่วนโดยน้ าหนักระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลสที่ 2:2 (กรัม) ให้ค่า
การดูดกลืนแสงสูงที่สุดเท่ากับ 0.054 ± 0.0006 ปริมาตรของตัวท าละลายอะซิโตนในการสกัดเบนซีน 25 มิลลิลิตร ให้ค่า
การดูดกลืนแสงสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.145 ± 0.0075 ระยะเวลาในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ ใช้เวลาในการสกัด 15 นาที ให้
ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุดเท่ากับ 0.130 ± 0.0012 และระยะเวลาในการดูดซับสารระเหยเบนซีน ใช้เวลาในการดูดซับสาร
ระเหยเบนซีน 4 วัน จะให้ค่าการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุด คือ  0.194 ± 0.1297 ขั้นตอนท่ีสาม ท าติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
สารระเหยอินทรีย์ที่ปั้มน้ ามัน 3 จุด ด้วยสารดูดซับ 3 ชนิด พบว่า ถ่านชาร์ที่ติดตั้งหน้าตู้จ่ายน้ ามัน ให้ค่าการดูดซับสาร
ระเหยดีที่สุด รองลงมาคือ ถ่านชาร์ที่ติดตั้งในอาคาร และถ่านชาร์ที่ติดตั้งในกล่องที่อยู่ของผู้เก็บเงิน ให้ค่าการดูดกลืนแสง 
0.742 0.465 และ 0.342 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ถ่านชาร์ เปลือกลูกหยี การดูดซับสารระเหย เบนซีน  
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Abstract 
This research is aimed to study the adsorption efficiency of benzene absorption by using velvet 

tamarind shell. The first step: to study the characteristic of charcoal which is from velvet tamarind shell. 
The study was showed the fixed carbon at 22. 67% , with a specific surface area 235. 50 m2 g-1, with an 
average pore size of 2. 00 nm.  There is an intensity of the function bar that does not contain much 
oxygen and a large amount of porous covering the entire particle.  Which indicates that can be used to 
absorb non- polar benzene volatile matter.  The second step:  to study the optimum absorption of 
benzene volatile by comparing the absorbance value at wavelength 340 nm.  was found that the ratio 
by weight between charcoal and cellulose 2:2 (g) . It gave the maximum absorbance at 0.054 ± 0.0006. 
The volume of acetone solvent in the extraction of benzene in a 25 -  milliliter gave the highest 
absorbance value at 0.145 ± 0.0075. The best duration of benzene extraction from the adsorbent is 15 
minutes with the maximum absorbance is 0. 130 ± 0. 0012.  The adsorption time of benzene is volatile. 
The duration of benzene absorption was taken 4 days with the highest absorbance’ s result is 0. 194 ± 
0.1297. The third step: installing a sampling test for volatile organic compounds of 3 different places in 
the gas station with 3 types of adsorbents.  It is found that the charcoal in front of the fuel dispenser 
which provides the best absorption of volatile matter. The next is charcoal in the office building and the 
last one is the charcoal in the cashier's box. Which are given the absorbance values at 0.742, 0.465 and 
0.342 respectively. 

Keywords: Charcoal, velvet tamarind shell, adsorption of volatile matter, benzene 

บทน า  
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) หรือสาร VOCs หมายถึงกลุ่มสารประกอบ

อินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปในอากาศได้ในอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสาร ได้แก่ 
อะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ และ
ไนโตรเจน เป็นสารเคมีที่ส าคัญในผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ ายาฟอกสี 
เบนซีน เป็นต้น ซึ่งสาร VOCs เหล่านี้จัดเป็นสารที่ก่อมลพิษทางอากาศ มีผลเสียต่อสุขภาพ (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน)  

เบนซีน (Benzene) ถูกจัดเป็นสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) สามารถระเหยเป็น
ไอได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติ และคงตัวอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานาน เบนซีนมีสูตรโมเลกุลเป็น C6H6 มี

ลักษณะเป็นของเหลวใสที่อุณหภูมิปกติ มีจุดวาบไฟต่ ากว่า -20 C มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า ละลายน้ าได้เล็กน้อย 
สามารถระเหยและติดไฟง่าย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555) เบนซีนมีโครงสร้างเป็นวงของคาร์บอน มีพันธะ
ระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว แหล่งก าเนิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงถ่านหินและน้ ามันใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมถึงการระเหยจากสถานีบริการน้ ามัน จากไอเสียของยานพาหนะ และจากควันบุหรี่ 
(กรมควบคุมมลพิษ) เมื่อร่างกายได้รับเบนซีนเข้าไปในร่างกายจะเกิดการสะสมที่กระดูกและเนื้อเยื่อไขมัน โดยสารเบนซีน
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สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน  ซึ่ง ด้านที่ส าคัญที่สุด คือ ทางการหายใจ 
โดยเมื่อเบนซีนเข้าสู่ร่างกายแล้วจะกระจายตัวในเลือดอย่างรวดเร็วและถูกเมตาโบไลต์ที่ตับและอาจกลายสภาพไปเป็นสาร
ก่อมะเร็งที่มีความไวต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม (Mutation) การได้รับเบนซีนเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานจะก่อพิษ
ต่อระบบเลือด ท าลายไขกระดูกท าให้จ านวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ า ก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง (ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์นครราชสีมา, 2550)  

ปัจจุบันผู้อาศัยในชุมชนเมืองประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะโดยการเผาใหม้เช้ือเพลิงชนิด
ต่างๆ ของยานพาหนะ จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์  
ไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก เบนซีน จัดเป็นมลพิษทางอากาศประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 5 อะตอมขึ้น
ไป จะอยู่ในสภาวะของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดหมอกควัน (smog) การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะสามารถแยกด าเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ การควบคุมการปล่อยสารมลพิษหรือลดการ
ผลิตสารมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Source Control) ให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ กับการควบคุมหรือก าจัดสารมลพิษที่
ปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดสู่บรรยากาศ (Emission Control) ซึ่งขั้นตอนหลังจะเป็นการควบคุมที่เป็นไปได้ส าหรับบุคคล
ทั่วไป หรืองานวิจัยที่ไม่ซับซ้อน งบประมาณไม่มาก สามารถด าเนินการได้โดยไม่เกิดผลกระทบอื่นๆ โดยการควบคุมสาร
มลพิษไม่ให้มีในบรรยากาศในปริมาณที่มากจนก่อให้เกิดอันตราย การก าหนดมาตรการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์หรือวิธีการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้มีการปล่อยสารมลพิษสู่บรรยากาศด้วยวิธีการใช้ตัวกลางดูดซับก๊าซ (Adsorption) ซึ่งตัวดูดซับที่
น ามาใช้ในการก าจัดสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซ มีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซิลิกาเจล ลิ
เธียมคลอไรด์ อลูมินากัมมันต์ บอกไซด์กัมมันต์ เป็นต้น (ส าชนักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2558) 
ประเภทตัวกลางที่นิยมน ามาใช้ในปัจจุบันเป็นผงถ่านชาร์ (charcoal) หรือถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เนื่องจากเป็น
วัสดุที่เตรียมได้จากวัตถุดิบที่หลากหลาย ซึ่งวัสดุที่ได้รับความนิยมในการน ามาเตรียมในระยะหลังนี้ คือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ซึ่งในประเทศไทยสามารถหาได้ง่าย และมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางเกษตรกรรมเป็น
จ านวนมาก ท าให้วัสดุชนิดนี้มีต้นทุนต ่าและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล, 2560) ส าหรับงานวิจัย
นี้ได้น าเอาเปลือกลูกหยีที่เหลือท้ิงจ านวนมากในชุมชนอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูป
เป็นตัวดูดซับโดยน าเปลือกลูกหยีมาผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เป็นถ่านชาร์โดยไม่กระตุ้น (activation) ด้วยวิธีการทาง
เคมีและทางกายภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการกระตุ้นเป็นการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันที่มีองค์ประกอบของออกซิเจนท าให้พื้นผิวตัวดูดซับ
มีความเป็นขั้วและชอบน้ ามากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซหรือสารไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน ได้ลดลง อีกทั้งเป็นการ
เตรียมตัวดูดซับที่มีขั้นตอนง่ายกว่าและใช้ต้นทุนต่ ากว่า โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้ตัวประสานคือไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส 
(hydroxyethyl cellulose, HEC) ส าหรับเพิ่มการยึดเกาะของถ่านชาร์ให้มีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นสามารถบรรจุในซองเยื่อ
กระดาษเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ส าหรับการตรวจวัดปริมาณเบนซีนในตัวดูดซับ อาศัยเทคนิคทางยูวี-วิซิเบิล 
สเปกโตรสโคปี เนื่องจากเบนซีนเป็นสารเคมีที่มีหมู่โครโมฟอร์ซี่งเป็นส่วนที่สามารถดูดกลืนแสงได้ แม้ว่าเป็นเทคนิคที่ให้
ข้อมูลเชิงปริมาณความถูกต้องและแม่นย าที่น้อยก็ตาม แต่การดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนความเข้มข้นหรือปริมาณ
สารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสามารถน าข้อมูลจากการตรวจวัดด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเปรียบเทียบปริมาณ
เบนซีนในตัวดูดซับในสภาวะที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ง่าย ไม่ซับซ้อน รวดเร็วและประหยัดกว่า 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. เตรียมถ่านชาร์จากเปลืกลูกหยี 

 น าเปลือกลูกหยีมาล้างให้สะอาดแล้วน าไปอบที่ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาปั่นให้มี

ขนาดเล็ก น าไปเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง น าถ่านที่ได้จากการเผา บดให้ละเอียดผ่านตะแกรง

ร่อนขนาด 180 ไมครอน น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง เก็บในโถดูดความช้ืน 

2. ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับเบนซีน 

 น าถ่านชาร์ที่ได้จากเปลือกลูกหยี ศึกษาสภาวะของปัจจัยที่เหมาะสมในในการดูดซับเบนซีน ดังนี้ 

2.1 ปริมาณถ่านชาร์ 

น าถุงกระดาษเยื่อบาง จ านวน 6 ถุง บรรจุบรรจุถ่านชาร์ต่อเซลลูโลสซึ่งใช้เป็นตัวดูดซับ ปริมาณ 4 กรัม ใน

อัตราส่วน 4:0 3.5:0.5 2:2 1.5:2.5 1:3 และ 0:4 กรัม จากนั้นแขวนในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งภายในบรรจุ

สารละลายมาตรฐานเบนซีน ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปิดด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์และพาราฟิล์มให้สนิท ตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 

24 ช่ัวโมง จากนั้นน าถ่านชาร์มาสกัดสารละลายเบนซีนออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยน าไป

เขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 10 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บ

สารสกัดที่ได้ใส่ขวดเก็บสารตัวอย่าง ปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง 

 2.2 ปริมาตรของตัวท าละลาย 

น าถุงกระดาษเยื่อบาง จ านวน 5 ถุง มาบรรจุถ่านชาร์ผสมเซลลูโลส ปริมาณ 4 กรัม อัตราส่วน 2:2 จากนั้นแขวน

ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารละลายมาตรฐานเบนซีน ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปิดด้วยอะลูมิเนียม

ฟอยด์และพาราฟิล์มให้สนิท ตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นน าถ่านชาร์มาสกัดสารละลายเบนซีนออกด้วยตัว  

ท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 10 , 15, 20, 25 และ 30 มิลลิลิตร (3 ซ้ า) โดยน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงที่

อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 10 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บสารสกัดที่ได้ใส่ขวดเก็บสาร

ตัวอย่างปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง 

2.3 ระยะเวลาในการสกัด 

น าถุงกระดาษเยื่อบางจ านวน 5 ถุง มาบรรจุถ่านชาร์ผสมเซลลูโลสซึ่งใช้เป็นตัวดูดซับ ปริมาณ 4 กรัม อัตราส่วน 

2:2 จากนั้นแขวนในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารละลายมาตรฐานเบนซีน ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปิด

ด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ และพาราฟิล์มให้สนิทตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นน าถ่านก ามันต์มาสกัดสารละลาย

เบนซีนออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 25 มิลลิลิตร โดยน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงที่อุณหภูมิห้อง เป็น

ระยะเวลา 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บสารสกัดที่ได้ใส่ขวดเก็บสาร

ตัวอย่าง ปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1388 

 
 

2.4 ระยะเวลาในการดูดซับ 

น าถุงกระดาษเยื่อบาง จ านวน 7 ถุง มาบรรจุถ่านชาร์ผสมเซลลูโลสซึ่งใช้เป็นตัวดูดซับ ปริมาณ 4 กรัม อัตราส่วน 

2:2 จากนั้นแขวนในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารละลายมาตรฐานเบนซีน ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ปิด

ด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์และพาราฟิล์มให้สนิท ตั้งท้ิงไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน จากนั้นน าถ่านสารตัวอย่าง

มาสกัดสารละลายเบนซีนออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 25 มิลลิลิตร โดยน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงที่

อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 15 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บสารสกัดที่ได้ใส่ขวดเก็บสาร

ตัวอย่าง ปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง 

3. ติดต้ังอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารระเหยอินทรีย์จากพื้นที่ส ารวจ 

 บรรจุถ่านชาร์ จ านวน 4 กรัม เซลลูโลส จ านวน 4 กรัม และถ่านชาร์ผสมเซลลูโลส จ านวน 4 กรัม ลงในถุง

กระดาษเยื่อบางแต่ละถุง น าไปทดสอบตั้งทิ้งไว้ที่ป๊ัมน้ ามัน ทั้งสามจุด คือ ในอาคาร หน้าตู้จ่ายน้ ามัน และตู้แคชเชียร์ เป็น

ระยะเวลา 7 วัน เก็บตัวอย่างมาสกัดสารระเหยอินทรีย์ออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เขย่าด้วย

เครื่องเขย่าความถี่สูงที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 15 นาที กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เก็บสารสกัดที่ได้ใส่

ขวดเก็บสารตัวอย่างปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. คุณสมบัติของเปลือกลกูหยีและถ่านชาร์ 

1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบประมาณ (Proximate Analysis) ของเปลือกลูกหยีและถ่านชาร์ 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบประมาณของถ่านชาร์และเปลือกลูกหยี พบว่า เปลือก 

ลูกหยีมีปริมาณคาร์บอนคงตัวเท่ากับร้อยละ 22.67 ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการน ามาเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตถ่าน 

ชาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุชีวมวลประเภทอื่นๆ ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนคงตัวดังนี้ เปลือกและเมล็ดลิ้นจี่ร้อยละ 18.0 เมล็ด

ล าไยร้อยละ 19.6 กะลาผลปาล์มร้อยละ 19.8 ต้นไอลิกานัมร้อยละ 23.0 (เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ, 2554) กากกาแฟ

ร้อยละ 1.01 (ทองฉัตร จึงสมานและพรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ , 2559) เปลือกมังคุดร้อยละ 1.76 (สุภาพร รัตนพันธ์ และ

คณะ, 2557) ลูกหูกวางร้อยละ 19.64 (ปัญญา มณีจักร์, 2555) และเปลือกขนุนร้อยละ 36 (Devarly Prahas et  al, 

2008)  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประมาณของถ่านชาร์จากเปลือกลูกหยี 

วัตถุดิบ 
 การวิเคราะห์แบบประมาณ (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

ความชื้น สารระเหย เถ้า คาร์บอนคงตัว 

ถ่านชาร์จากเปลือกลูกหย ี 8.76±0.42 75.73±0.18 1.60±0 22.67±0.18 
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1.2 การวิเคราะห์หาพ้ืนที่ผิวและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของถ่านชาร์ 

 ตารางที่ 2 แสดงค่าพื้นที่ผิวและการกระจายตัวของรูพรุนสามารถหาได้จากไอโซเทอร์มของการดูดซับก๊าซ

ไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 77 K จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถ่านชาร์มีพื้นท่ีผิวจ าเพาะ 235.50 m2 g-1 มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 

2.00 nm ซึ่งจัดว่าเป็นรูพรุนรูพรุนขนาดเล็ก (micropore) จึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับสาร

ต่างๆ โดยเฉพาะไอและก๊าซของสารอินทรีย์ระเหย 

ตารางที ่2 แสดงพื้นที่ผิวจ าเพาะปริมาณรูพรุน และขนาดรูพรุนเฉลี่ยของถ่านชาร์ 

ชนิดของสารกระตุ้น พื้นที่ผิวจ าเพาะ (m2/g) ปริมาณรูพรุน (cm3/g) ขนาดรูพรุนเฉลี่ย (nm) 

ถ่านชาร์ 235.50 0.12 2.00 

 
1.3 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของถ่านชาร์จากเปลือกลูกหยีด้วยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทมิเตอร์ 

  ตัวดูดซับจะดูดซับสารได้ดีหรือไม่ นอกจากการมีพื้นท่ีผิวมากและขนาดรูพรุนที่เหมาะสมกับสปีชีย์ (Species) 

ที่ถูกดูดซับแล้ว หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group) บนพื้นผิวรูพรุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะก าหนดความจุในการดูดซับ โดย

โครงสร้างทางเคมีที่ผิวตัวดูดซับจะมีผลต่อสารที่ถูกดูดซับในกรณีที่สารนั้นมีขั้วหรือไม่มีขั้ว (กษิต แหลมทองมงคล , 2551)  

ดังนั้นจึงมีการศึกษาหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวถ่านชาร์ที่เตรียมได้ โดยใช้เครื่องฟลูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ 

(FT-IR spectrometer) ดังตารางที่ 3 จากสเปกตรัม FT-IR  ปรากฏแถบการยืด (stretching vibration) ท่ีเกิดจากพันธะ 

O–H ของหมู่ไฮดรอกซิล มีลักษณะกว้างและความเข้มข้นต่ า ที่ต าแหน่งเลขคลื่นช่วง 3600-3300 cm-1 นอกจากนี้ยังพบ

แถบที่ต าแหน่งเลขคลื่นที่ 1588.9 cm-1 ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงการสั่นของ C=C ของโครงสร้างโอเลฟิน (Olefin 

structure) และแถบแสดงการสั่นสะเทือนของ C-O ของกลุ่มอีเทอร์ (R-OR) ที่ต าแหน่งเลขคลื่นช่วง 1050-1200 cm-1 

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวพบว่าความเข้มของแถบหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบไม่มาก ดังนั้นพื้นผิว

ของถ่านชาร์จากเปลือกลูกหยีมีความเหมาะสมในการดูดซับสารระเหยเบนซีน ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีขั้ว (พิทักษ์ อยู่มี, 2558) 

ตารางที่ 3 แสดงเลขคลื่นของแถบต่างๆ เกิดขึ้นในอินฟราเรดสเปกตรัม พร้อมการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน 

 
หมู่ฟังก์ชัน 

 
เลขคลื่น (cm-1) 

Hydroxyl group (O-H Stretching, ROH) 3600-3300 
Alkane (C-H Stretching) 2900-2800 
Ester (ROOR,) 1750-1550 
Aromatic(C-C Stretching) 1580-1540 
Alcohol (C-O Stretching) 
Ether (ROR) 

1050-1200 

Cyclic group 880-600 
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ภาพที่ 1 แสดงอินฟาเรดสเปกตรมัของถ่านชาร์ 

1.4 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของถ่านชาร์ 

ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่ก าลังขยาย 2,000 เท่า เพื่อ

วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถ่านชาร์ยืนยันว่ามีรูพรุนปริมาณมากทั่วทั้งอนุภาค ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการดูดซับ 

 

ภาพที่ 2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของสภาพพื้นผิวของถ่านชาร์ ท่ีก าลังขยาย 2,000 เท่า 
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับเบนซีน 

2.1 อัตราส่วนผสมระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลส 

 จากการทดลองผลของอัตราส่วนผสมระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลสต่อการดูดซับเบนซีนดังตารางที่ 4 โดย

การศึกษาครั้งนี้ใช้ปริมาณตัวดูดซับ 4 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถดูดซับได้สูงสุดจากงานวิจัยของอรณิชาและคณะ 

(2558) พบว่า สภาวะที่ดูดซับสารได้มากที่สุดคืออัตราส่วนโดยน้ าหนักถ่านชาร์ต่อเซลลูโลส 1:1 (2 กรัมของถ่านชาร์ต่อ  

2 กรัมของเซลลูโลส) ทั้งนี้เนื่องจากถ่านชาร์และเซลลูโลสต่างมีรูพรุนและพื้นผิวที่ไม่มีขั้วซึ่งเหมาะสมต่อการดูดซับ 

สารระเหยเบนซีน 

ตารางที่ 4 แสดงผลของอัตราส่วนผสมระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลสที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

ล าดับ 

อัตราส่วน
โดยน้ าหนัก
ของถ่านชาร์
ต่อเซลลูโลส 

(กรัม) 

ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

1 4:0 0.018 0.020 0.017 0.018 0.0015 

2 3.5:0.5 0.023 0.023 0.020 0.022 0.0017 

3 2:2 0.054 0.053 0.054 0.054 0.0006 

4 1.5:2.5 0.025 0.026 0.024 0.025 0.0010 

5 1:3 0.011 0.011 0.013 0.012 0.0012 

6 0:4 0.025 0.025 0.026 0.025 0.0006 
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ภาพที่ 3 แสดงผลของอัตราส่วนผสมระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลสทีม่ีต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

2.2 ปริมาตรตัวท าละลายในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ 

จากการศึกษาผลของปริมาตรตัวท าละลายในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับโดยใช้อะซิโตนในการสกัดปริมาตรที่

แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5 พบว่าปริมาตร 25 มิลลิลิตร จะให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุดเท่ากับ 0.145  

ตารางที่ 5 แสดงผลของปริมาตรตัวท าละลายอะซิโตนที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

 
ล าดับ 

ปริมาตรอะซโิตน 
(มิลลลิิตร) 

ค่าการดดูกลืนแสง 
ที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 1 2 3 
1 10 0.094 0.093 0.094 0.094 0.0006 
2 15 0.161 0.123 0.144 0.136 0.0114 
3 20 0.135 0.112 0.137 0.128 0.0139 
4 25 0.152 0.135 0.117 0.145 0.0075 
5 30 0.107 0.091 0.058 0.082 0.0266 

จากผลการศึกษาปริมาตรตัวท าละลายส าหรับสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ (ดังภาพที่ 4) พบว่าเมื่อใช้ปริมาณ 

อะซิโตน มากขึ้นแนวโน้มของการสกัด สามารถสกัดเบนซีนได้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณตัวท าละลาย เพิ่มมากขึ้น 

โอกาสที่จะละลายตัวถูกละลายเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เมื่อเพิ่มปริมาตรอะซิโตนเป็น 30 มิลลิลิตร พบว่าสามารถสกัดเบนซิน

จากตัวดูดซับได้น้อยที่สุด จากผลที่เกิดขึ้นผู้วิจัยคาดว่าอาจเกิดจากการที่ตัวท าละลายอะซิโตนซึ่งเป็นตัวท าละลายที่มีขั้วมี

ปริมาณมากอาจละลายเซลลูโลสหรือเป็นตัวเหนี่ยวน าให้เซลลูเลสเกิดเป็นเจลขึ้น ส่งผลให้ละลายเบนซีนได้น้อยลง เกิด

ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณตัวดูดซับและปริมาณตัวสกัด 
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ภาพที่ 4 แสดงผลของปริมาตรตัวท าละลายอะซโิตนท่ีมีต่อคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

2.3 ระยะเวลาในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ 

จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับโดยใช้อะซิโตนในการสกัดปริมาตร 25 มิลลิลิตร 

ด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6 พบว่าการใช้ระยะเวลาในการสกัด 15 นาที จะให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุด

เท่ากับ 0.130 

ตารางที่ 6 แสดงผลระยะเวลาในการสกัดที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

ล าดับ 
เวลา
(นาที) 

ปริมาตรอะซโิตน 
(มิลลลิิตร) 

ค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 
340 นาโนเมตร ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 1 2 3 
1 5 25  0.031 0.030 0.033 0.031 0.0012 
2 10 25 0.094 0.093 0.094 0.094 0.0005 
3 15 25 0.129 0.130 0.132 0.130 0.0012 
4 20 25  0.125 0.123 0.123 0.124 0.0009 
5 25 25 0.093 0.094 0.093 0.093 0.0005 
6 30 25  0.070 0.071 0.069 0.070 0.0008 
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ภาพที่ 5 แสดงผลระยะเวลาในการสกัดที่มตี่อค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

จากภาพที่ 5 พบว่า เมื่อ ระยะเวลาในการสกัดเบนซีนเพิ่มขึ้นจาก 5 10 และ 15 นาที จะมีค่าการดูดกลืนแสง

เพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดเป็น 20 นาที จะมีค่าการดูดกลืนแสงจะลดลง เนื่องจากจุดเดือดมีผลกับเวลาในการ

สกัดหากใช้เวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นความร้อนจากเครื่องเขย่าความถี่สูงจะท าให้สารตัวอย่างเกิดการสลายตัว ดังนั้น

ระยะเวลาในการสกัดที่ 15 นาที จึงเป็นสภาวะทีเหมาะสม เราจึงเลือกใช้ระยะเวลาในการสกัดที่ 15 นาที เพราะ สามารถ

สกัดสารระเหยเบนซีนออกจากตัวดูดซับได้ดีทีสุดจากการทดลองนี้ 

2.4 ระยะเวลาในการดูดซับสารระเหยเบนซีน 

จากผลการศึกษาระยะเวลาในการดูดซับโดยใช้ระยะเวลาในการดูดซับสารระเหยเบนซีน ที่แตกต่างกัน  

ดังตารางที่ 7  พบว่าระยะเวลาในการดูดซับสารระเหยเบนซีน 4 วัน จะให้ค่าการดูดกลืนแสงที่สูงที่สุด คือ  0.194 

รองลงมาคือระยะเวลาที่ 5 วัน จะให้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 0.168 ส าหรับระยะเวลาที่ให้ค่าดูดกลืนท่ีน้อยที่สุดคือ 3 วัน ให้

ค่าการดูดกลืนเพียง 0.048  
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ตารางที่ 7 แสดงผลของระยะเวลาในการดูดซับที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

ระยะเวลา  (วัน) 
ค่าการดดูกลืนแสง 

ที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 1 2 3 
1 0.169 0.163 0.162 0.165 0.0038 
2 0.105 0.145 0.174 0.141 0.0346 
3 0.044 0.041 0.060 0.048 0.0102 
4 0.310 0.218 0.054 0.194 0.1297 
5 0.143 0.237 0.123 0.168 0.0609 
6 0.024 0.094 0.074 0.064 0.0361 
7 0.156 0.104 0.096 0.119 0.0326 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงผลของระยะเวลาในการดูดซบัท่ีมีต่อค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 

3. การติดต้ังอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารระเหยอินทรีย์จากพื้นที่ส ารวจ 

จากผลศึกษาการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ของถ่านชร์และเซลลูโลสที่น าไปทดสอบจริง ท่ีปั๊มน้ ามัน หน้าวงเวียน

เทศบาลนครยะลา โดยใช้ระยะเวลาในการดูดซับเป็นระยะเวลา 7 วัน และท าการทดสอบสารตัวอย่าง 3 ที่ด้วยกัน ดัง

ตารางที่ 8 พบว่าถ่านชาร์ที่ติดตั้งหน้าตู้จ่ายน้ ามัน จะให้ค่าการดูดกลืนแสงที่สูงท่ีสุดคือ 0.742 รองลงมาคือถ่านชาร์ที่ติดตั้ง

ในอาคาร จะให้ค่าการดูดกลืนแสงคือ 0.465 ส าหรับระยะเวลาที่ให้ค่าดูดกลืนท่ีน้อยที่สุดคือ ถ่านชาร์ผสมเซลลูโลสหน้าตู้

จ่ายน้ ามัน จะให้ค่าการดูดกลืนแสงเพียง 0.011 จากผลการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์พบว่าถ่านชาร์ให้ค่าการดูดกลืนดีกว่าถ่าน
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ชาร์ผสมเซลลูโลส ทั้งนี้สถานที่ติดตั้งเป็นสถานที่เปิด ในอากาศมีความช้ืนมากและสารระเหยอื่นๆ ท่ีอาจมีขั้วใกล้เคียงกับ

เซลลูโลส เซลลูโลสดูดซับสารระเหยอื่นส่งผลให้ดูดซับเบนซีนน้อยลง 

ตารางที่ 8 แสดงผลของการติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารระเหยอินทรีย์จากพื้นที่ส ารวจ 

 

 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าการตดิตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารระเหยอินทรีย์จากพื้นที่ส ารวจ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับจากของผสมระหว่างถ่านชาร์จากเปลือก
ลูกหยีและเซลลูโลส โดยการตรวจวัดปริมาณเบนซีนด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรสโกปี ท าการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการดูดซับเพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุด ดังนี้   

 

ล าดับที ่ ชนิดสาร สถานท่ี 
ค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 340 นาโนเมตร ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 1 2 3 
 
1 

 
ถ่านชาร์ 

ในอาคาร 0.465 0.628 0.302 0.465 0.163 
หน้าตู้จ่ายน้ ามัน 0.940 0.644 0.644 0.742 0.171 

ในกล่องที่อยู่ของผู้เก็บเงิน 0.403 0.286 0.339 0.342 0.059 
 
2 

 
เซลลูโลส 

ในอาคาร 0.040 0.143 0.085 0.089 0.052 
หน้าตู้จ่ายน้ ามัน 0.079 0.078 0.106 0.087 0.016 

ในกล่องที่อยู่ของผู้เก็บเงิน 0.100 0.072 0.125 0.099 0.027 
 
3 

ถ่านชาร์ผสม
เซลลูโลส 

ในอาคาร 0.122 0.199 0.183 0.168 0.041 
หน้าตู้จ่ายน้ ามัน 0.321 0.399 0.311 0.344 0.048 

ในกล่องที่อยู่ของผู้เก็บเงิน 0.211 0.199 0.201 0.204 0.006 
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1) อัตราส่วนผสมระหว่างถ่านชาร์และเซลลูโลส พบอัตราส่วนโดยมวลของถ่านชาร์ต่อเซลลูโลส  ดูดซับสาร
ระเหยเบนซีนได้มากท่ีสุด คือ 2:2    

2) ปริมาตรตัวท าละลายในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ พบปริมาตรที่ดีท่ีสุด คือ 25 มิลลิลิตร  
3) ระยะเวลาในการสกัดเบนซีนจากตัวดูดซับ พบ ระยะเวลาที่สามารถสกัดเบนซีนออกจากตัวดูดซับมากที่สุด 

คือ 15 นาที   
4) ระยะเวลาที่ดีที่สุดที่ตัวดูดซับสามารถดูดซับสารระเหยเบนซีนได้มากที่สุด คือ ระยะเวลา 4 วัน และจาก

การศึกษาการติดตั้งถุงดูดซับในบริเวณที่มีสารระเหยอินทรีย์ประเภทเดียวกับเบนซีนในปั้มน้ ามัน โดยท าการติดตั้ง 3 จุดที่
แตกต่างกัน คือ ในอาคารส านักงาน หน้าตู้จ่ายน้ ามัน และตู้พนักงานเก็บเงิน พบถ่านชาร์มีการดูดซับสารระเหยเบนซีน 
บริเวณหน้าตู้จ่ายน้ ามัน ในปริมาณมากที่สุด  

โดยจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเปลือกลูกหยี สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูดซับสารระเหยเบนซีนได้ 
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Effect of blowing agents on properties of rigid polyurethane 

foams based on modified waste palm oil 
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บทคัดย่อ  
โฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็งถูกเตรียมได้ส าเร็จจากพอลิออลผสมระหว่างน้ ามันใช้แล้วดัดแปร (MWPO) และพอลิ

ออลทางการค้า (PEO) ที่สัดส่วน 75/25 ท่ีมีน้ าท าหน้าที่เป็นสารก่อเกิดฟองที่ปริมาณต่างๆ ในการเตรียมโฟมพอลิยูริเทน 
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แนวโน้มของเวลาการเกิดครีม เวลาฟูตัวและเวลาเหนียวติดของตัวอย่างของโฟม 
พอลิยูริเทนชนิดแข็งลดลง เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตกับน้ า ส่งผล
ให้อุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น และการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในโครงสร้างของโฟมพอลิยู
ริเทน ดังนั้นความสูงของโฟมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้โฟมพอลิยูริเทนโฟมชนิดแข็งมีลักษณะเป็นเซลล์ปิด และมี
ขนาดเซลล์ใหญ่ขึ้น เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณเซลล์โฟมลดลง ดังนั้นความหนาแน่นของโฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็ง
ลดลง นอกจากนี้ความต้านทานต่อแรงกดของโฟมพอลิยูริเทนลดลงอีกด้วย เนื่องจากการลดลงของความหนาแน่นของโฟม 
พอลิยูริเทนชนิดแข็ง อย่างไรก็ตามสมบัติเชิงกลของโฟมขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นพอลิยูเรียในการเตรียมโฟม 
 
ค าส าคัญ: โฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็ง, ความหนาแน่น, น้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปร, ความต้านทาน ต่อการกด 
 
 
 
 
1อ., สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 93210 

2ผศ.ดร., สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์90110 

3นิสิตปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 93210 

*Corresponding author, E-mail: Duangporn.riya@gmail.com 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1400 

 
 

Abstract  
Rigid polyurethane foams were successfully prepared from polyol blending between modified 

waste palm oil ( MWPO)  and commercial polyol ( PEO)  at 75/ 25 ratio with water as blowing agent at 
different content (0.4-1.5 g) in polyurethane foam preparation. The obtained results have clearly shown 
that the trends of cream time, rise time and tack free time of rigid polyurethane foam samples decreased 
with more water content. This was because increasing of reaction between isocyanate (P-MDI) and water 
led to raising of temperature system and more rapid expansion of CO2 gas into polyurethane foam 
structure.  Therefore, the height of rigid polyurethane foams obviously increased.  In addition, rigid 
polyurethane foams had closed cells and they presented more larger cell size with increasing water 
content whereas cell count decreased. Thus, densities of rigid polyurethane foams decreased. Moreover, 
compressive strength of them also declined due to reduction of density of rigid polyurethane foams. 
However, the mechanical property of foams depened on appearance of polyurea in foam preparation. 
Keywords: rigid polyurethane foam, density, modified waste palm oil, compressive strength  
 

บทน า  
ในปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์จากน้ ามันปาล์มมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านเครื่องส าอางค์ เช่น การผลิตครีม

บ ารุงผิว สบู่ หรือการผลิตเป็นอาหารสัตว์ [1, 2] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาหารทั้งใน
อุตสาหกรรมทางด้านอาหาร บ้านเรือน หรือร้านอาหารต่างๆ เนื่องจากน้ ามันปาล์มประกอบด้วยกรดไขมันอ่ิมตัวสูง ส่งผล
ให้ทนต่อความร้อนได้สูง [3] อย่างไรก็ตามน้ ามันใช้แล้วในสถานประกอบการทั้งหลายมีปริมาณเพิ่มขึ้น หากมีการบริหาร
จัดการที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่เตรียมจากน้ ามันทอดซ้ าเป็น
ประจ าอาจเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น หรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กรณีที่น้ ามันใช้แล้วถูกปล่อยสู่แหล่งน้ า [1] ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการน าน้ ามันใช้แล้วมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การเตรียม
เป็นอาหารสัตว์ การเตรียมเป็นสบู่ โดยการน าน้ ามันใช้แล้วผ่านกระบวนการทรานเอสแทอริฟิเคชัน (transesterification 
reaction) [1] การใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เช่น การผลิตเป็นไบโอดีเซล [4] หรือการน ามาสังเคราะห์เป็นพอลิออล 
โดยผ่านปฏิกิริยาอิพอกซิเดชชัน และการเปิดวงแหวน (epoxidation and ring open reactions) ส าหรับการเตรียมเป็น
โฟมพอลิยูริเทน [5] เพื่อลดปัญหาดังกล่าว และเพิ่มมูลค่าของน้ ามันใช้แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณการใช้พอลิ
ออล จากปิโตรเลียม และน้ ามันพืช ซึ่งมีราคาแพง 

พอลิยูริเทนเป็นหนึ่งในวัสดุพอลิเมอร์ที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สาร
เคลือบ สารยึดติด และการใช้งานในรูปแบบของโฟม โดยโฟมพอลิยูริเทน (polyurethane foam) มีหลายชนิด เช่น โฟม
ชนิดยืดหยุ่น โฟมชนิดกึ่งแข็ง และโฟมชนิดแข็ง ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น โฟมยืดหยุ่นสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานทางด้านเฟอร์นิเจอร์ เบาะรถ [6] หรือวัสดุดูดซับเสียง [7]เป็นต้น ขณะที่โฟมชนิดแข็งสามารถใช้
ประโยชน์ทางด้านฉนวนความร้อน และวัสดุโครงสร้าง [8] เป็นต้น เนื่องจากโฟมชนิดแข็งมีสมบัติเป็นฉนวนทางความร้อน 
น้ าหนักเบา ความหนาแน่นต่ า โดยโฟมพอลิยูริเทนเตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตและพอลิออล และปฏิกิริยา
ระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ า [6] โดยน้ าท าหน้าที่เป็นสารท าให้เกิดฟอง (blowing agent) ผ่านปฏิกิริยาดังกล่าว ท าให้
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และพอลิยูเรีย โดยปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction)  
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ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น้ าเป็นสารก่อเกิดฟองเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนสารก่อเกิดฟองที่ได้จากปิโตรเคมี เช่น ค ลอโรฟลูโอ
คาร์บอน (chlorofluorocarbons (CFCs)) และไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน (hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)) ซึ่ง
จัดเป็นว่าสารอันตรายที่ท าลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้น้ ายังสารก่อเกิดฟองที่มีราคาถูก และ
มีความปลอดภัยกว่าสารจากปิโตรเคมี [9] อย่างไรก็ตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ าค่อนข้างซับซ้อน 
ดังนั้นการควบคุมสมบัติของโฟมจึงเป็นไปได้ยาก การศึกษาปริมาณของน้ าจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมโฟม 
พอลิยูริเทน และปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของโฟม เช่น ความหนาแน่น และลักษณะเซลล์ เป็นต้น ซึ่งสมบัติเหล่านี้ยังส่งผล
กระทบต่อสมบัติอื่นๆของโฟม เช่น สมบัติเชิงกล หรือสมบัติการน าความร้อน เพื่อที่จะสามารถน าโฟมพอลิยูริเทนไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายมากข้ึน 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของปริมาณสารท าให้เกิดฟอง (น้ า) ต่อสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็งที่เตรียม
จากพอลิออลผสมระหว่างน้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปร (MWPO) และพอลิออลทางการค้า (PEO) ที่สัดส่วน 75/25 เพื่อเป็น
การลดการใช้พอลิออล และสารก่อเกิดฟองจากปิโตรเคมี ซึ่งพบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาการเตรียมโฟมพอลิยูริเทนจาก
น้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปร (MWPO) โดยศึกษาปริมาณของน้ า หลังจากนั้นท าการศึกษาสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็ง 
เช่น พฤติกรรมการเกิดโฟม ความหนาแน่น สมบัติเชิงกล และลักษณะเซลล์ เป็นต้น เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านฉนวน
ความร้อนในอนาคต  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
สารเคมี 

พอลิออลที่เตรียมจากน้ ามันปาล์มใช้แล้วดัดแปร (MWPO) ท่ีมีปริมาณไฮดรอกซิลเท่ากับ 200 mg KOH/g ผสม
พอลิออลทางการค้า (Sannix FA-703: poly (propylene oxide-ethylene oxide) polyether polyol or PEO) มี
ปริมาณไฮดรอกซิลเท่ากับ 35 mg KOH/g เตรียมจากแลปของผู้วิจัย , Dibutyltin dilaurate (95%, DBTL) น้ าหนัก
โมเลกุล 631.56 g/mol และมีความหนาแน่น 1.05 g/cm3 ผลิตจากบริษัท Fluka Chemie AG CH-9471 Buchs ประเทศ
สวิตซ์เซอร์แลนด์ ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, Dabco 33-LV (C6H12N2) มีความหนาแน่น 1.020 g/cm3 จุดเดือด 92°C 
ผลิตจากบริษัท Evonilk Goldschmidt GmbH ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, สารลดแรงตึงผิวประเภทซิลิโคน (99%, B 
8110) ผลิตจากบริษัท Goldschmidt ประเทศเยอรมัน น้ ากลั่นท าหน้าท่ีเป็นสารท าให้เกิดฟอง ส าหรับการเตรียมโฟม พอ-
ลิเมททิลีน พอลิฟีนิล พอลิไอโซไซยาเนต (Polymethylene polyphenyl polyisocyanate, P-MDI) มีหมู่ฟังก์ชันเท่ากับ 
2.7 มีค่า NCO Content เท่ากับ 31.5 % ความหนาแน่นที่ 25 °C เท่ากับ 1.23 g/ml ความหนืดเท่ากับ 200 cps. ผลิต
โดยบริษัท BASF South Asia Pte,Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
 

วิธีการทดลอง 
โฟมพอลิยูริเทนสามารถเตรียมได้จากสูตรเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 โดยกระบวนการเตรียมโฟเป็นการเตรียม

แบบ One-shot process คือ จะมีการใส่สารเคมีจากสูตรทุกตัวรวมกัน แล้วกวนให้เข้ากัน ยกเว้น Polymeric MDI ท า
การกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเติม P-MDI ลงไปแล้วกวนต่อจนกระทั่งปฏิกิริยาเริ่มเกิดครีม ซึ่งจะเห็นเป็นฟองเล็กๆ 
แล้วจึงรีบเทลงใส่ในเบ้าท่ีเตรียมไว้ โดยมีขั้นตอนดังน้ี ใส่สารเคมีที่ช่ังอย่างละเอียด (พอลิออลผสมระหว่าง MWPO/PEO ที่
ใช้มีสัดส่วนเท่ากับ 75/25, silicone surfactant, Dabco 33-LV, Dibutyltin dilaurate และน้ า) ปริมาณตามสูตรที่ใช้ลง
ในบีกเกอร์ กวนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นใส่ไอโซไซยาเนต (P-MDI) ตามปริมาณที่ใช้ลงไป แล้วกวนผสมต่อ
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จนกระทั่งปฏิกิริยาเริ่มเห็นเป็นฟองและเกิดครีม แล้วจึงรีบเทลงเบ้า ขนาด 10x10x5 cm3 ปล่อยให้โฟมฟูตัวขึ้น จับเวลา
เพื่อบันทึกพฤติกรรมการเกิดโฟม คือ cream time, rise time, และ tack free time จากนั้นน าโฟมไปอบที่อุณหภูมิ      
50 °C เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เพื่อท าให้โฟมเกิดการคงรูป และท าการศึกษาสมบัติของโฟม เช่น ความหนาแน่น สมบัติเชิงกล 
ลักษณะเซลล์ เป็นต้น โดยโฟมที่เตรียมจากการใช้ปริมาณน้ าเท่ากับ 0.4, 0.6, 0.8, 1.2 และ 1.5 กรัม แทนด้วยสัญลักษณ์ 
PUW_0.4, PUW_0.6, PUW_0.8, PUW_1.2 และ PUW_1.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 สูตรส าหรับเตรียมโฟมพอลิยูริเทนท่ีปริมาณน้ าต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบสมบัติของโฟมพอลิยูริเทน 
พฤติกรรมการเกิดโฟม 
1. Cream time เป็นเวลาที่เริม่ใส ่P-MDI แล้วท าการกวนผสมต่อจนกระทั่ง สังเกตเห็นเป็นครมี (มีฟองอากาศ) เกิดขึ้น มี
หน่วยเป็นวินาท ี
2. Rise time เป็นเวลาที่โฟมใช้ในการเริม่ฟูตัว จนกระทั่งฟูตัวเต็มที่ ทดสอบได้โดยการใช้แท่งแก้วคนกดลงไปแล้วไม่มีการ
ฟูตัวเพิ่มขึ้นอีก มีหน่วยเป็นวินาที 
3. Tack free time เป็นเวลาที่ผิวของโฟมแห้งไม่มีการเหนียวติด ทดสอบได้โดยการใช้แท่งแก้วคนแตะบริเวณผิวหน้าของ
โฟม แล้วไม่มีการเหนียวติดของเนือ้โฟมมากับแท่งแก้วคน มีหน่วยเป็นวินาที 
 

ความหนาแน่น  
โดยยดึมาตรฐาน ASTM D 3574 Test โดยท าการตดัชิ้นโฟมขนาด 50 × 50 × 30 mm3 หลังจากนั้นน าช้ินตัวอย่างไปชั่ง
น้ าหนักด้วยเครื่องช่ังละเอียด 4 ต าแหน่ง ค านวณความหนาแน่นจากสูตรดังนี้ 
 

D =  
M

V
 

โดย D = ความหนาแน่นของช้ินทดสอบ มีหน่วยเป็น kg/m3, M = น้ าหนักของช้ินทดสอบ มีหน่วยเปน็กิโลกรมั (kg), V = 
ปริมาตรของช้ินทดสอบ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) 

 Weight (g) 

 PUW_0.4 PUW_0.6 PUW_0.8 PUW_1.2 PUW_1.5 

MWPO/PEO(75/25) 20 20 20 20 20 
B8110 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
Water 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5 
Dabco 33LV 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Dabco T-12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
P-MDI 
(NCO index 100) 

15 18 20 27 31 
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สมบัติเชิงกล 
การทดสอบ Compressive strength ตามมาตรฐาน ISO844-2007 standard โดยตดัชิ้นโฟมที่ใช้ทดสอบให้มีขนาด 50 
× 50 × 30 mm3 ทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile testing machine) โดยการ ใหโ้ฟมผดิรูปท่ี 10% ค านวณ
ค่า Compressive strength จากสูตรดังนี้ 

Compressive strength =  
F

A
 

โดย F คือ แรงท่ีใช้ในการกด มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) พื้นที่หน้าตัดของช้ินทดสอบ มีหน่วยเป็นตารางมลิลิเมตร (cm2) 

 
ลักษณะเซลล์โฟม 

ลักษณะเซลล์ของโฟมพอลิยูริเทนสามารถศึกษาโดยใช้เครื่อง scanning electron microscope, SEM (JEOL 
JSM-5800LV) นอกจากน้ีใช้โปรแกรม Image J ส าหรับการศึกษาจ านวนและขนาดเซลล์ของโฟมพอลิยูริเทน 
 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
พฤติกรรมการเกิดโฟม 

ตารางที่ 2 ผลของปริมาณน้ า ต่อพฤติกรรมการเกิดโฟม 
 

 

ผลของปริมาณน้ า (0.4-1.5 กรัม) ต่อพฤติกรรมการเกิดโฟม ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า cream time, rise 

time, และ tack free time ของโฟมมีค่าลดลงเล็กน้อย เมื่อปริมาณน้ า ซึ่งท าหน้าที่เป็นสารก่อให้เกิดฟอง (blowing 

agent) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ท าให้ปฏิริยายาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ท าให้ปฏิริยายาการเกิดโฟมเร็วขึ้น นอกจากนี้ พบว่า เมื่อปริมาณน้ ามากขึ้น 

ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากขึ้น เนื่องจากปฏิริยายาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เซลล์

โฟมมีขนาดใหญ่มากขึ้น และอาจท าให้โฟมมีความสูงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Choe และ

หมู่คณะ [8] ซึ่งศึกษาผลของปริมาณสารก่อเกิดฟองผสมระหว่างน้ า ไซโคลเพนเทนและไฮโดรฟลูโอคาร์บอนต่อพฤติกรรม

การเกิดโฟมชนิดแข็ง พบว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดโฟมเร็วข้ึน เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น  

 

สมบัติโฟม สูตรโฟม 

 PUW_0.4 PUW_0.6 PUW_0.8 PUW_1.2 PUW_1.5 

Cream time (s) 34 33 31 30 29 

Rise time (s) 222 218 215 210 204 

Tack free time (s) 1650 1648 1640 1632 1626 
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รูปที่ 1 โฟมที่เตรยีมจากปริมาณน้ าต่างกัน (a) 0.4 กรัม และ (b) 1.5 กรัม 

 
ความหนาแน่น (Density) และความต้านทาน ต่อการกดอัด (Compressive strength) 
 

 
รูปที่ 2 ผลของปริมาณน้ า ต่อความหนาแน่น และความต้านทานต่อการกดอัด 
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ผลของปริมาณน้ า ต่อความหนาแน่น และความต้านทานต่อการกดอัดของโฟมพอลิยูริเทน ดังแสดงใน รูปที่ 2 

พบว่า ความหนาแน่นของโฟมมีค่าลดลง เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ท าให้ปฏิริยายาระหว่างไอ

โซไซยาเนตและน้ าเพิ่มขึ้น ท าให้พอลิยูเรีย (polyurea) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น (CO2) ซึ่งการเกิดก๊าซ CO2 

มากขึ้น และก๊าซ CO2 สามารถแพร่เข้าสู่เนื้อโฟมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โฟมมีขนาดใหญ่มากขึ้น ขณะที่ปริมาณเซลล์ที่

เกิดขึ้นน้อยลง ดังนั้นโฟมจึงมีความหนาแน่นน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผล SEM นอกจากนี้พบว่า โฟมทนต่อการกดอัดได้

น้อยลง เมื่อใช้น ้ามากกว่า 0.4 กรัม เนื่องมากจากอิทธิพลของความหนาแน่นท่ีลดลงของโฟม ซึ่งเกิดจากเซลล์โฟมมีขนาด

ใหญ่ และปริมาณเซลล์ลดลง ส่งผลให้โฟมทนต่อแรงที่มากระท าได้น้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang และหมู่

คณะ [10] ซึ่งศึกษาผลของปริมาณน้ า ต่อพฤติกรรมการเกิดโฟมชนิดแข็ง พบว่า ความหนาแน่นของโฟมลดลง เมื่อปริมาณ

น้ าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกลับพบว่า เมื่อใช้น ้าปริมาณ 0.8-1.5 กรัม โฟมทนต่อแรงกดมากข้ึนเล็กน้อย อาจเกิดจากผลของ

พอลิยูเรียที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนต และน้ า  
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ลักษณะเซลล์โฟม 
 

 
รูปที่ 3 ผลของปริมาณน้ า ต่อลักษณะเซลล์โฟม (a) PUW_0.4, (b) PUW_0.6, (c) PUW_0.8, (d) PUW_1.2 และ  
(e) PUW_1.5 

 

 
                               (a) 

 
(b) 

 
                                 (c) 

 
(d) 

 
(e) 
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รูปที่ 4 ผลของปริมาณน้ า ต่อขนาดเซลล์โฟม 

 

 
 

รูปที่ 5 ผลของปริมาณน้ า ต่อปริมาณเซลลโ์ฟม 
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ผลของปริมาณน้ า ต่อลักษณะเซลล์ของโฟมพอลิยูริเทน พบว่า โฟมพอลิยูริเทนมีลักษณะเป็นเซลล์ปิด (closed 

cell) ดังแสดงในรูปที่ 3 และเมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เซลล์โฟมมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่จ านวนเซลล์โฟมมีปริมาณลดลง ดัง
แสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 ตามล าดับ เนื่องจากเมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ท าให้ปฏิริยายาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ า
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณก๊าซ CO2 มากขึ้น และก๊าซ CO2 เหล่านี้สามารถแพร่เข้าสู่เนื้อโฟมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เซลล์
โฟมมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่ปริมาณเซลล์ที่เกิดขึ้นน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thirumal และหมู่คณะ [9] โดย
ศึกษาผลของความหนาแน่น ต่อสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็ง พบว่า เมื่อปริมาณน้ ามากขึ้น ท าให้เกิดก๊าซ CO2 
จากปฏิริยายาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ ามากข้ึน อาจท าให้เกิดการรวมตัวของก๊าซ CO2 ดังนั้นเซลล์โฟมจึงมีขนาดใหญ่
ขึ้น  

 
สรุปผลการทดลอง 

โฟมพอลิยูริเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากพอลิออลผสมระหว่างน้ ามันใช้แล้วดัดแปร และพอลิออลทางการค้าที่มี
ปริมาณน้ าแตกต่างกัน พบว่า อัตราการเกิดโฟมเร็วขึ้น เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระบบ 
ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไอโซไซยาเนตและน้ า ส่งผลให้ก๊าซ CO2 เกิดการขยายตัวในเนื้อโฟมอย่างรวดเร็ว ท าให้โฟมมี
ขนาดเซลล์ใหญ่ขึ้น ปริมาณเซลล์ลดลง ซึ่งส่งผลให้โฟมพอลิยูริเทนมีความหนาแน่นที่ลดลง เมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ีการลดลงของความหนาแน่น ท าให้โฟมมีความต้านทานต่อแรงกดลดลง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กรณีศึกษา: ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 

RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS CIGARETTE SMORKING BEHAVIOR OF 

MIDDLE SCHOOL STUDENT CASE STUDY: SAI KHAO SUB-DISTRICT, KHLONG THOM DISTRICT, KRABI 

สิริยากร หนูเล็ก1*,  อัรวา รูมาเนีย2 , พรรณทิพย์ จันทวิเศษ3  ,ศุภชัย ไกรเทพ4 , อุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ5 ,  

ศุภิกา วงศ์อุทัย6 

Siriyakorn Nulek1*, Arwa Rumania2, Pantip Chantawiset3 , Suphachai Kraithep4, Uraiwan Krainara 

Muranishi5 ,Suphiga Wong-Uthai6 

บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาระดับความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน และ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลทรายขาว 

อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง ความรู้ที่ตอบถูกต้อง

มากที่สุดเกี่ยวกับสารพิษในควันบุหรี่สามารถสะสมในร่างกายเด็กได้และมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็น

โรคมะเร็งปอดในอนาคต ร้อยละ 100 และข้อที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุดคือ กฎหมายก าหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่

บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ 59  ระดับทัศนคติของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

นักเรียน พบว่า มีนักเรียนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 22.9 ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ พบว่าความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนและพบว่ามี

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) เท่ากับ  0.256  ด้านระดับการติดสารนิโคตินพบว่า นักเรียน

ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.75 ไม่นับว่าติดสารนิโคติน ซึ่งนักเรียนสามารถเลิกได้ด้วยตนเอง โดยการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลง 

ค าส าคัญ: บุหรี่, ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, การติดสารนิโคติน 
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4  นักแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
5,6 อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
*Corresponding author, E-mail: s5911166235@pkru.ac.th 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5  

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 

 
1411 

 
 

Abstract  
The objective of this study were to study the level of knowledge attitude and cigarette smoking 

behavior among student and correlation study between knowledge/attitudes toward cigarette smoking 
behavior among middle school student, Sai khao Sub District, Khlong Thom District, Krabi.  The study 
showed that most student correctly answer the question about the toxin cigarette smoke can 
accumulate in the children's body and the high risk of lung cancer in the future ( 100 %)  Most student 
wrongly answer the question about the law on cigarette sale that prohibits people below 15 years of 
age (58 %). Regarding the relationship between knowledge/attitudes toward smoking behavior, It is found 
that there no correlation between knowledge and smoking behavior in the studied student.  The 
relationship between attitudes and smoking behavior in middle school student had a statistical 
significance of 0.05 with the correlation coefficient (r) = 0.256, indicating that both variables have positive 
correlation. For nicotine addiction, it was found that most student who smoke are not addicted (43.75%) 
which means that the student can relinquish the habit on their own by gradually decresing the dose. 
Keywords: cigarette, knowledge, attitude, smoking behavior, nicotine addiction 

บทน า  
ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ในช่วงอายุ 

12-15 ปี โดยมีอัตราสูบบุหรี่ร้อยละ 38.76 และส่วนใหญ่สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ระหว่าง 9-12 ปีร้อยละ 
62.60 และ เริ่มสูบบุหรี่ที่อายุน้อยกว่า 9 ปีร้อยละ 3.05 นอกจากน้ีเพื่อนยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่นักเรียน
ชายที่เคยถูกเพื่อนชักชวนมีแนวโน้มที่จะมีการสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกเพื่อนชักชวน ทั้งนี้เป็นเพราะต้องการแสดง
ความกล้าหาญและการยอมรับของกลุ่มเพื่อน กลัวการดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อน (กมลภู ถนอมสัตย์ และ รัชนี สรรเสริญ, 
2554) ส่วนจังหวัดกระบี่นั้นเป็นจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศไทยคิดเป็น
ร้อยละ 25.97 รวมทั้งพบว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของจังหวัด จังหวัดกระบี่จึงมีนโยบายด้าน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นวาระของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันนักสูบหน้าใหม่  (ส านักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์, 2562)  

ส าหรับพ้ืนท่ีต าบลทรายขาวในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทรายขาว อ าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่นั้นมีการด าเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ในหน่วยงานซึ่งเป็นงานประจ า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษา 
ระดับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของพื้นที่ และความสัมพันธ์ของความรู้ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนเพื่อน าผลการศึกษาเฉพาะในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนส าหรับ
พัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวัง ปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียนตามนโยบายของจังหวัดในการมุ่ง
ลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนเพราะหากลดนักสูบรายใหม่ในกลุ่มเยาวชนได้แนวโน้มของผู้สูบบุหรี่และผู้เสียชีวิตด้วย
มะเร็งปอดในอนาคตจะลดน้อยลงด้ว   
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลทรายขาว 

อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาวท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันมัธยมตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จ านวน 70 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Puposive Sampling) ซึ่งมี
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้นโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรสของบิดา มารดา, จ านวนเงินที่
ได้รับจากผู้ปกครอง, อาศัยอยู่กับ, สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่หรือไม่, เพื่อนสนิทสูบบุหรี่หรือไม่ ใช้หลักเกณฑ์การให้
คะแนน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบุหรี่  จ านวน 15 ข้อ ได้แก่ โทษต่อผู้สูบบุหรี่  โทษต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง พิษของบุหรี่
และพ.ร.บ. การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ (เครื่องมือในการช่วยนักเรียนให้เลิกบุหรี่ โดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, 
2557, หน้า 49 - 51) ลักษณะค าถามให้เลือกตอบถูกและผิด หากตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน  ก าหนด
เกณฑ์การแปลผลคะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ คือระดับมาก  ระดับปานกลางและระดับน้อย      การแปล
ผลคะแนนจะพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี ้

ระดับคะแนนมาก ได้คะแนนตั้งแต่ (11-15 คะแนน)  
ระดับคะแนนปานกลาง ได้คะแนนตั้งแต่  (6-10 คะแนน) 
ระดับคะแนนน้อย ได้คะแนนตั้งแต่ (0-5 คะแนน) 
3. แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่  จ านวน 10 ข้อ โดยท าเครื่องหมายถูกลงในช่องตามความคิดเห็นของ

นักเรียน มีทั้งข้อความเชิงบวกจ านวน 6 ข้อและข้อความเชิงลบ จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบประเมินของลิเคอร์ท 5 ระดับ     
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551, หน้า 324) 

ข้อความทางบวก  เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 เห็นด้วย = 4 ไม่แน่ใจ = 3 ไม่เห็นด้วย = 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง= 1  
 ข้อความเชิงลบ    เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 เห็นด้วย = 2 ไม่แน่ใจ = 3 ไม่เห็นด้วย = 4 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง= 5   
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติพิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1968)  ดังนี ้

3.68 - 5.00 คือ ระดับทัศนคติมาก  
2.34 - 3.67 คือ ระดับทัศนคติปานกลาง 
1.00 - 2.33 คือ ระดับทัศนคติน้อย 
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4. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  จ านวน 10 ข้อ ลักษณะข้อความเป็นแบบเลือกตอบที่ตรงกับ
นักเรียนมากที่สุด ส าหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ข้อความบางข้ออาจเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เช่น เหตุผลที่ยังคงสูบอยู่       
การสูบบุหรี่ครั้งแรกเนื่องจาก เป็นต้น 

5. แบบสอบถามการวัดระดับการติดสารนิโคติน (ส าหรับเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่)  จ านวน 6 ข้อ (มูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2548, หน้า 15) โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี ้

คะแนน 0-3 คะแนน ไม่นับว่าติดสารนิโคติน สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง 

คะแนน 4-5 คะแนน ติดสารนโิคตินในระดับปานกลาง 

คะแนน 6-7 คะแนน ติดสารนโิคตินในระดับปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติด

นิโคตินในระดับสูง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 โปรแกรมค านวณทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทั้งการ
วัดระดับการติดสารนิโคติน (ส าหรับเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่)   โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)  แสดงค่าความถี่ 
ร้อยละและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน สถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนหญิงร้อยละ 62.9  และเป็นนักเรียนชายร้อยละ 37.1  โดย
อายุ 12-13 ปี และ อายุ 14 ปี ร้อยละ 37.1 อายุ 15-16 ปี ร้อยละ 25.7  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 40 
รองลงมาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ร้อยละ 38.6 และ 21.4 ตามล าดับ  ด้านสถานภาพสมรสของบิดา 
มารดา ร้อยละ 71.4 อยู่ด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 14.3  หย่าร้าง ร้อยละ 11.4 แยกกันอยู่ และร้อยละ2.9 เป็นหม้าย                
ด้านจ านวนเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองร้อยละ 54.3 ต่ ากว่า 50 บาท รองลงมาร้อยละ 42.9 อยู่ที่ 50-100 บาท ร้อยละ2.8
มากกว่า100 บาท อาศัยอยู่กับบิดา มารดาร้อยละ 64.3 รองลงมาอาศัยอยู่กับมารดาร้อยละ 22.9 อาศัยอยู่กับบิดาร้อยละ 
2.9 อาศัยอยู่กับญาติร้อยละ 7.1และอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 2.9 การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว พบว่า มีสมาชิกท่ีสูบบุหรี่
อยู่ที่ร้อยละ 82.9 และไม่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 17.1 ด้านพฤติกรรมของเพื่อนสนิทสูบบุหรี่พบว่า        
มีเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหรี่ ร้อยละ 40 และที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 60  
 ด้านความรู้เกี่ยวกับบุหรี่พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง ซึ่งนักเรียนที่มี
ความรู้ระดับปานกลาง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และนักเรียนที่มีความรู้ระดับมาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับสารพิษในควันบุหรี่สามารถสะสมในร่างกายเด็กได้และมีผลอย่างมากต่อการ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดในอนาคต พบร้อยละ 100 รองลงมาเกี่ยวกับสารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายกับเด็ก
มากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็กมีอัตราการหายใจที่เร็วกว่าอยู่ที่ร้อยละ 95.7 ส่วนข้อที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อ
อื่นๆคือ กฎหมายก าหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ 58 รองลงมานิโคตินเป็นสารพิษ
ในบุหรี่ที่มีฤทธิ์กัดเนื้อเยื่อบุผิวหลอดลมและถุงลมปอด  จนท าให้เป็นโรคถุงลมปอดโป่งพอง ร้อยละ 57 
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 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับทัศนคติมาก นักเรียนท่ีมี
ทัศนคติระดับปานกลาง สูบบุหรี่มี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และไม่สูบมี 18 คนคิดเป็นร้อยละ 94.7  นักเรียนที่มีทัศนคติ
ระดับมากสูบบุหรี่มี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และไม่สูบมี 36 คนคิดเป็นร้อยละ 70.6 โดยมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ คือ ท่านรู้สึกร าคาญเมื่อต้องอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ร้อยละ 55.7 และทัศนคติที่ดีที่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งคือ การสูบบุหรี่ท าให้มีกลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ อยู่ที่ร้อยละ 14.3  ทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านคิดว่าการสูบบุหรี่จะช่วยให้คลายเครียดและลดวิตกกังวลลงได้ ที่ร้อยละ 14.4 และทัศนคติที่ไม่ดีที่ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งคือ ท่านคิดว่าการสูบบุหรี่จะช่วยให้สร้างความมั่นใจในตัวเองได้ ร้อยละ 61.4  

ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 22.9 ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 77.1           
อายุที่เริ่มสูบพบว่า 10-13 ปี ร้อยละ 43.75 รองลงมาต่ ากว่า 10 ปี ร้อยละ 37.5 และอายุ14-16 ปี ร้อยละ 18.75 
ตามล าดับ ด้านสถานที่ในการซื้อบุหรี่ของนักเรียนพบว่า ซื้อจากร้านค้าทั่วไป ร้อยละ 20 รองลงมาร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 
2.9 เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.6 และไม่เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 4.3  สถานท่ีในการสูบบุหรี่พบว่า สูบท่ีบ้านตนเอง 
ร้อยละ 17.1 รองลงมาไม่เลือกสถานท่ีสูบแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 11.4 และสูบในห้องน้ าโรงเรียนและบ้านเพื่อน ร้อยละ 10 
ตามล าดับ ประเภทของบุหรี่ที่นักเรียนสูบพบว่า บุหรี่ส าเร็จรูป ร้อยละ 4.3 รองลงมาคือใบจาก ร้อยละ 15.7 และสูบทั้ง 2 
อย่าง ร้อยละ2.9 เหตุผลที่ท าให้ยังคงสูบบุหรี่อยู่พบว่า เห็นเพื่อนสูบแล้วอยากสูบบ้าง ร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ ความเคย
ชิน ร้อยละ 12.9 ไม่สูบแล้วหงุดหงิด ร้อยละ 11.4 ติดใจในรสชาติของบุหรี่และมีเรื่องเครียด ร้อยละ 4.3 สูบเพื่อกระตุ้น
ความคิด ร้อยละ 2.9 และเลิกสูบแล้วกลัวอ้วน ร้อยละ1.4 ตามล าดับ การสูบบุหรี่ครั้งแรกเนื่องจากสาเหตุคือ เพื่อนชักชวน
ร้อยละ 15.7 อยากลองด้วยตนเอง ร้อยละ 14.3 สูบตามคนท่ีบ้าน ร้อยละ 7.1 เพื่อคลายความเครียด ร้อยละ 2.9 ต้องการ
เข้าสังคมและอื่นๆ ร้อยละ 1.4  อาการภายหลังหยุดสูบบุหรี่คือ อยากสูบบุหรี่ ร้อยละ 12.9 รู้สึกเศร้า ร้อยละ 8.6 ใจไม่นิ่ง
ขาดสมาธิ ร้อยละ5.7 ง่วงนอน ร้อยละ 2.9 เครียดและปวดศีรษะ ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 
 ด้านการวัดระดับการติดสารนิโคตินพบว่า จ านวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ได้แก่ 10 มวนหรือน้อยกว่า 10 ร้อยละ 14.3 
31มวนขึ้นไป, 21-30 มวน และ 11-20 มวน ร้อยละ 2.9 หลังตื่นนอนตอนเช้าสูบบุหรี่มวนแรก ได้แก่  6-30 นาทีหลังตื่น
นอนและมากกว่า 60 นาทีหลังตื่นนอน ร้อยละ 8.6 ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน ร้อยละ 4.3 และ 31-60 นาทีหลังตื่นนอน         
ร้อยละ 1.4  รู้สึกล าบากยุ่งยากเมื่อต้องอยู่ในเขตปลอดบุหรี่ รู้สึกล าบาก ร้อยละ 15.7 และไม่ล าบาก ร้อยละ 7.1  สูบบุหรี่
จัดในช่ัวโมงแรกหลังตื่นนอนร้อยละ14.3 และไม่สูบบุหรี่จัดในช่ัวโมงแรกหลังตื่นนอน ร้อยละ8.6  และไม่สูบบุหรี่แม้
เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าไม่สูบร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (n= 70) 

*ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 

ปัจจัย 

                     พฤติกรรมการสบูบุหรี่ของนักเรียน Pearson  

correlation 

Sig. 

(2-tailed) สูบ ไม่สูบ 

ความรู้เกี่ยวกับบหุรี ่         9          31 0.010 

  0.25 

            0.936 

            0.033 ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี ่        15   36 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ 0.936 หมายความว่าความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนได้แก่ โทษต่อผู้สูบ
บุหรี่ โทษต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง  พิษของบุหรี่ และพ.ร.บ.การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าระดับความรู้ของนักเรียนบางคนจะอยู่ในระดับ
คะแนนสูงแต่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนยังคงมีอยู่คือ รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลต่อร่างกายแต่เนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมที่เห็นเพื่อนสูบแล้วอยากสูบด้วย เสพติดนิโคตินในระดับที่ขาดไม่ได้จึงท าให้นักเรียนยังคงสูบบุหรี่ อยู่ จาก
การศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษา คือ การเคยถูกเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทดลองสูบบุหรี่มากเป็น 8.46 เท่าของการ
ไม่เคยถูกเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ตอนต้น (จิราภรณ์  จันทร์แก้ว, 2558) เมื่อพิจารณาด้านความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พบว่า
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับคะแนนปานกลาง แต่ส่วนใหญ่ข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือ กฎหมายก าหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ 58 แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่ พรบ.การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ จึงเข้าใจว่าการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับบุคคลได้ทั่วไปทุกกลุ่มวัยเป็นไปได้ ดังนั้น
โรงเรียนควรเน้นให้รู้ในประเด็นของกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้มาก 

 แต่เมื่อพิจารณาด้านทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับมาก โดยมีค่า p-value เท่ากับ 
0.033  จึงสรุปได้ว่าทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่งการศึกษาด้านทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คือ ท่านรู้สึก
ร าคาญเมื่อต้องอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 55.7 ซึ่งจากการศึกษาของพรนภา หอมสินธุ์ (2558: 107) 
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการทดลองสูบบุหรี่เป็น 2.62 
เท่าของนักเรียนชายที่มีทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการทดลองการสูบบุหรี่น้อยกว่า 
  
ตารางที่ 2 แสดงการวดัระดับการติดสารนิโคตินในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (n=16) 

ช่วงระดับการติดสารนิโคติน จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ไม่นับว่าตดิสารนิโคติน สามารถเลกิได้ด้วยตนเอง 7 43.75 

ติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง 

สามารถเลิกไดด้้วยตนเอง 

6 37.50 

ติดสารนิโคตินในระดับปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมากใน

การพัฒนาไปเป็นการตดินิโคตินในระดับสูง 

3 18.75 

รวม 16 100.00 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่นับว่าติดสารนิโคติน อยู่ที่ร้อยละ 43.75  ซึ่ง

นักเรียนสามารถเลิกได้ด้วยตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลง รองลงมามีการติดสารนิโคติน

ระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 37.50 นักเรียนสามารถเลิกได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีการลองใช้โปรแกรม
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าช่วยเพื่อให้ระดับการติดสารนิโคตินมีค่าที่น้อยลง และการติดสารนิโคตินในระดับปานกลางอาจมี

แนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคตินในระดับสูงอยู่ท่ีร้อยละ 18.75 นักเรียนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้โดยการ

วางแผนการเลิกสูบบุหรี่ควบคู่กับพฤติกรรมการบ าบัดหรืออาจไปพบแพทย์เพื่อหาค าปรึกษา เพื่อใช้ยาในการเลิกบุหรี่ 

 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ช่วงอายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่มากท่ีสุดคือ ตั้งแต่อายุ 

10-13 ปี ร้อยละ 43.75 สถานที่ในการซื้อบุหรี่ของนักเรียนพบว่ามากที่สุดคือ ร้านค้าทั่วไป ร้อยละ 20 รองลงมาร้าน

สะดวกซื้อร้อยละ 2.9 การสามารถซื้อบุหรี่ได้จากร้านช า ร้านสะดวกซื้อซึ่งผู้ขายปฏิเสธการขายบุหรี่ให้เด็กนักเรียนเป็นครั้ง
คราวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านค้าในการจ าหน่ายบุหรี่
ให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่เคร่งครัดและเด็กสามารถซื้อบุหรี่ได้เองโดยการซื้อแต่ละครั้งส่วนมากเป็นมวนบุหรี่  (ศิวัช ฐิต
มงคลและสุทธิพร บู่ทอง, 2559)  เหตุผลที่ท าให้ยังคงสูบบุหรี่อยู่พบว่าส่วนใหญ่ เห็นเพื่อนสูบแล้วอยากสูบบ้างอยู่ท่ีร้อยละ 
14.3 สูบบุหรี่ครั้งแรกเนื่องจากสาเหตุคือ เพื่อนชักชวนร้อยละ 15.7 อยากลองด้วยตนเองร้อยละ 14.3 สูบตามคนที่บ้าน
ร้อยละ 7.1 เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ที่พบว่าสาเหตุเริ่มต้นสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชักชวนร้อยละ 41.00 รองลงมาอยากลองร้อยละ 12.30  สูบตามบุคคล
ในครอบครัวร้อยละ 9.50 (ณัฐพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงศ์, 2553) นอกจากนี้การวัดระดับการติดสารนิโคตินพบว่าส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไม่นับว่าติดสารนิโคตินร้อยละ 10.0 ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกได้ด้วย
ตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลง ใช้พฤติกรรมการบ าบัดเสริมหรือวิธีอ่ืนๆเข้าช่วย รวมทั้งการ
ปรึกษาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและการให้ก าลังใจตัวเองเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อการลดระดับการติดสารนิโคตินในกลุ่ม
ตัวอย่างได้  
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน  และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลทรายขาว 
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ตอบถูกต้อง
มากท่ีสุดคือ ข้อท่ีเกี่ยวกับสารพิษในควันบุหรี่สามารถสะสมในร่างกายเด็กได้และมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มความเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคมะเร็งปอดในอนาคต ร้อยละ 100 และข้อท่ีตอบถูกต้องน้อยที่สุดคือ กฎหมายก าหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่
บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ 59  ด้านทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติในระดับมาก 
โดยทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คือ  ท่านรู้สึกร าคาญเมื่อต้องอยู่ใกล้คนท่ีสูบบุหรี่ เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีร้อยละ 55.7  
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านคิดว่าการสูบบุหรี่จะช่วยให้คลายเครียด ด้านพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 22.9 ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 77 

ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่าความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของ

นักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนและพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรี่

และทัศนคติการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) เท่ากับ  0.256  ด้านระดับการติดสารนิโคตินพบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่

นับว่าติดสารนิโคตินร้อยละ 43.75 ซึ่งนักเรียนสามารถเลิกได้ด้วยตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ให้
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น้อยลง ดังนั้นทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยต้องเพิ่มพูนทัศนคติเป็นรายบุคคล 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ให้แก่นักเรียนและน าผลวิจัยปัจจัยต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการออก

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังต่อไปได้ 

กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันมีค่าต่อการวิจัยครั้งนี้  
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        ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้ง 

Difference of stingless bee species on the physicochemical properties of honey 

รุสนี ยูโซ๊ะ1, อัสมะ ฮามะ1, อิมรอน มีชัย1*, อิสมะแอ เจ๊ะหลง2, สุนีย์ แวมะ1 

Rusnee Yusoh1, Hasma Hama1, Imron Meechai1*, Isma-ae Chelong2, Sunee Waema1 

บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้งชันโรงจากสาม

สายพันธุ์ ได้แก่ Geniotrigona thoracica (GT), Tetradonular laeviceps (TL) และ Heterotrigona itama 
(HI) โดยตัวอย่างถูกเก็บในช่วงเดือนเมษายน และท าการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพซึ่งประกอบด้วยค่าความชื้น 
ค่าการน าไฟฟ้า ค่าพีเอช และปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ในการศึกษาครั้งน้ีพบว่าค่าความช้ืนของน้ าผึ้งชันโรงสายพันธ์ุ GT 
ต่ าสุดอยู่ที่ 17.58±0.07 เปอร์เซนต์ ค่าพีเอชของน้ าผึ้งชันโรงสายพันธุ์ TL ให้ค่าสูงสุดอยู่ที่ 3.72 และให้ค่าการน า
ไฟฟ้าต่ าสุดอยู่ที่ 345±13.2 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของน้ าผึ้งสายพันธุ์ GT มีปริมาณ
น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 29.50±1.61 ความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้งแต่ละสายพันธุ์ อาจ
เกี่ยวข้องกับชนิดของพืชอาหารและคุณลักษณะของพรอพอลิสและรังบรรจุน้ าผึ้งที่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ผึ้งชันโรง, น้ าผึ้ง, คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ  

Abstract  
The aim of this research was study to the different of physicochemical properties of 

stingless bee honey from three spceise as Geniotrigona thoracica (GT), Tetradonular laeviceps (TL) 
and Heterotrigona itama ( HI) .  All samples were collected in April and determined on the 
physicochemical properties including moisture content, pH, conductivity and total reducing sugar. 
The result in this study showed that the honey of GT have the lowest moisture content at 
17. 58±0. 07 % , the pH value of TL honey showed the highest value at 3. 72 but the lowest of 
conductivity at 345±13.2 µS/cm and the lowest of total reducing sugar at 29.50±1.61%  was GT. 
The different of physicochemical properties of each honey spicese might be involved to the variety 
of plant and morphology of  propolis and honey pot. 

 

Keywords: Stingless bee, honey, physicochemical properties 
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บทน า  
ชันโรง (Stingless bee) เป็นผึ้งขนาดเล็กท่ีไม่มีเหล็กใน มีขนาดเล็กกว่าผึ้งพันธุ์ประมาณ 2-3 เท่า และถูก

จัดอยู่ในวงศ์ Apidae ซึ่งในพื้นท่ีประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภูมิภาคโดยช่ือเรียกจะแตกต่างกันไป (อัญชลี, 2556; 
Rao, 2016) ชันโรงเป็นแมลงที่ช่วยรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม และยังมีประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น การช่วย
ผสมเกสรพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด และช่วยลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกทางการเกษตร (ณัฏฐ์พัชร และ
คณะ, 2560) นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากชันโรง อาทิ เช่น น้ าผึ้ง เกสรผึ้ง และพรอพอลิส สารมารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และน้ าสมุนไพรผสมน้ าผึ้ง เนื่องจากน้ าผึ้งชันโรงมีสรรพคุณทางยาที่
หลากหลาย เช่น มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดและป้องกันการเกิดริ้วรอย และช่วยบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
(อัญชลี, 2556) ในน้ าผึ้งชันโรงจะประกอบด้วยน้ าตาลปริมาณร้อยละ 70-80 เช่น กลูโคส  ฟรักโทส ทอลโทส และ
ซูโครส เป็นต้น และที่เหลือจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ สารพฤกษเคมีและความช้ืน องค์ประกอบเหล่านี้มีผลต่อสี กลิ่น 
และรส ของน้ าผึ้ง (ณัฏฐ์พัชร และคณะ, 2560) ชันโรงเป็นแมลงที่เก็บเกี่ยวน้ าผึ้งจากพันธุ์ไม้หลายชนิด ในพื้นที่ พืช
อาหารและสภาพแวดล้อมแตกต่างกันคุณสมบัติทางเคมีกายภาพบางประการของน้ าผึ้งชันโรงอาจแตกต่า งไป (อิ
มรอน มีชัย, 2561; Paini, 2004; Rao, 2016)  

ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้งชันโรงสามสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อประเมินถึงผลของความแตกต่างของสายพันธุ์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้ง และเพื่อเป็น
ประโยขน์ต่อเกษตรกรต่อการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง น้ าผึ้งชันโรงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บจากฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง อ าเภอสาย
บุรี จังหวัดปัตตานี ในเดือนเมษายน 2561 โดยเก็บตัวอย่างน้ าผึ้งชันโรงจากสามสายพันธุ์ได้แก่ Geniotrigona 
thoracica (GT), Tetragonula laeviceps (TL) และ Heterotrigona itama (HI) ตัวอย่างละ 5 รัง โดยตัวอย่าง
น้ าผึ้งชันโรงจะถูกบีบออกจากรังบรรจุน้ าผึ้งแล้วท าการกรองด้วยผ้าขาวบาง และน าไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
กายภาพเพื่อท าการเปรียบเทียบต่อไป  
 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพ ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี Modified 
Dinitrosalicylic acid (Başkan, 2016) โดยผสมน้ าผึ้งชันโรงความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 1 

มิลลิลิตร กับสารละลาย 3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และต้มที่อุณหภูมิ 80-90 C เป็น
เวลา 10 นาที จากนั้นท าให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้องและวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง 
UV-Visible spectrophotometer JASCO V-730 แล้วท าการเตรียมกับสารมาตรฐานกลูโคส ส่วนการวิเคระห์ค่า
ร้อยละความช้ืน ค่าพีเอช และค่าการน าไฟฟ้า ตามวิธีมาตรฐานของ The Association of Official Analytical 
Chemists: AOAC (2000) การวิเคราะห์ทางสถิติโดยการค านวณค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ
แต่ละการวิเคราะห์และการค านวณความแตกต่างของแต่ละกลุ่มตัวอย่างทางสถิติด้วย T-test ที่ความเช่ือมั่น 95% 
(p<0.05) 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ในการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าผึ้งชันโรงทั้งสามสายพันธุ์ ในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงเดียวกัน 

พบว่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของน้ าผึ้งชันโรงสายพันธุ์ GT ต่ าสุด ส่วนสายพันธุ์ TL และ HI มีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งปริมาณที่เหมือนหรือแตกต่างกันอาจสัมพันธ์กับชนิดของพืชอาหารและช่วงเวลาการ
ออกดอก (อิมรอน มีชัย, 2561; อิมรอน, 2562; Paini, 2004) ซึ่งในพื้นที่ตัวอย่างพบพืชอาหารของผึ้งชันโรงหลาย
ชนิด ได้แก่ มะพร้าว มะนาว โหรพา และโคลงเคลง เป็นต้น  ส่วนค่าความชื้นของน้ าผึ้งชันโรงสายพันธ์ุ TL มีปริมาณ
ความช้ืนสูงสุด รองลงมาคือ GT และ HI ซึ่งอาจสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพรอพอลิสและพฤกติกรรมการเก็บ
เกี่ยวน้ าหวานของผึ้งชันโรง (Cheurthong et al., 2016) ส าหรับค่าพีเอชของทั้งสามสายพันธ์ุมีค่าค่อนช้างใกล้เคียง
กันอยู่ในช่วง 3.34-3.72 ส่วนค่าการน าไฟฟ้าของน้ าผึ้งทั้งสามสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอาจเกี่ยวข้องกับปริมาณ
องค์ประกอบทางเคมีอื่น เช่น สารพฤกษเคมี เป็นต้น (อิมรอน มีชัย, 2561; Rao, 2016) โดยสมบัติการน าไฟฟ้าของ
น้ าผึ้งเป็นตัวแปรหนึ่งที่อาจบ่งช้ีถึงคุณภาพของน้ าผึ้ง ซึ่งน้ าผึ้งที่มีปริมาณกรดอินทรีย์และแร่ธาตุมากหรือน้อยจะท า
ให้มีค่าการน าไฟฟ้ามากน้อยแตกต่างกัน นอกจากน้ีสีของน้ าผึ้งท่ีมีลักษณะอ่อนจะค่าการน าไฟฟ้าทีน้อยกว่าน้ าผึ้งท่ีมี
ลักษณะสีเข้ม (Baloš et al., 2018) ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้น้ าผึ้งชันโรงสายพันธุ์ HI มีค่าการน าไฟฟ้าสูงสุด อาจ
บ่งช้ีถึงปริมาณแร่ธาตุและกรดอินทรีย์ที่มากว่าน้ าผึ้งสายพันธ์ุอื่น 

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้บ่งช้ีให้เห็นว่าคุณสมบัติทางเคมีกายภาพค่อนข้างมีความแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของ
สายพันธุ์ อย่างไรก็ดีอาจต้องท าการประเมินคุณสมบัติของน้ าผึ้งตลอดทั้งปี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการออก
ดอกของพืชอาหารและสภาพอากาศ (อิมรอน, 2561; อิมรอน, 2562; Paini, 2004) นอกจากนี้คุณภาพของน้ าผึ้งท้ัง 
3 สายพันธุ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8003-2556 (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) อย่างไรก็ตามอาจจะต้องศึกษาข้อมูลทางด้านโภชนศาสตร์เพิ่มเติม
ของน้ าผึ้งท้ังสามสายพันธ์ุในการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละสายพันธ์ุต่อไป 

ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีกายของน้ าผึ้งชันโรงทั้งสามสายพันธ์ุ 

ตัวอย่าง ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ ์

(กรัมต่อ 100 กรัมน้ าผึ้ง  SD) 
ความช้ืน (ร้อยละ)  SD ค่าพีเอช  SD ค่าการน าไฟฟ้า 

(µS/cm  SD) 
GT 29.50±1.61a 17.58±0.70a 3.34±0.00a 425.00±13.45a 

TL 48.77±1.53b 20.13±0.72b 3.72±0.00b 345.30±13.20b 

HI 47.69±2.31b 19.13±0.05c 3.35±0.00c 467.00±7.21c 

หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันบ่งช้ีถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ในงานวิจัยนี้พบว่าผึ้งชันโรงที่มีความแตกต่างทางสายพันธุ์แม้จะถูกเพาะเลี้ยงในพื้นที่เดียวกัน คุณสมบัติ

ทางเคมีกายภาพที่ได้ยังคงให้ค่าที่แตกต่างกันและอาจเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพหรือคุณค่าทางโภชนศาตร์ของน้ า ผึ้ง
ชันโรงแต่ละสายพันธ์ุที่อาจให้ผลแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าผลที่ได้ทางเคมีกายภาพมีความแตกต่างกันแต่น้ าผึ้งดงกั
ล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8003-2556 
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ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานนอกระบบสูงอายุเขตอ าเภอเมือง 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ในแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานนอกระบบสูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มแรงงาน

นอกระบบท่ีเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปี และอายุ 70 – 79 ปี มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบสูงอายุเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรคประจ าตัวที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 43.75 ส่วนใหญ่ระบุว่า “การไม่มีสวัสดิการ”
เป็นปัญหามากที่สุด ร้อยละ 74.25 อาชีพหลักที่ท าอยู่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ร้อยละ 78.25 
เกิดจากการปวดเมื่อยจากการท างาน ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือเกิดจากฝุ่น ร้อยละ 55.91 ต้องการการตรวจ
สุขภาพประจ าปีร้อยละ 68.15 รองลงมาคือการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ร้อยละ 33.22 การรับรู้ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ร้อยละ 84.00 การปรับปรุง
สภาพแสงสว่างให้เหมาะสมกับงานที่ท า ร้อยละ 83.25 การท าความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้าทันทีหลังจากใช้
สารเคมีร้อยละ 73.25 บริเวณรอบๆที่ท างานสะอาดไม่มีน้ าขังไม่มีหญ้ารกและสัตว์เลื้อยคลานร้อยละ 90.00 สามารถ
เปลี่ยนท่าทาง ยืนและนั่งสลับกันขณะท างาน ร้อยละ 89.50 การท างานไม่ใช้อิริยาบถซ้ าซากและท าติดต่อกันเป็น
เวลานานมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 83.50 
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Abstract  
This research is a descriptive research aims to study health condition and health risk in 

informal labors in aging period in Muang District, Nakon Si Thammarat. The tool is an interview. The 

sample group consists of 400 informal labors in aging period (ages between 60-69 and 70-79 years 

old)  who reside in Muang District, Nakon Si Thammarat.  The analysis is in the form of descriptive 

statistics. 

The result shows that 43. 75% of the studied informal labors in aging period in Muang 

District, Nakon Si Thammarat have high blood pressure. From the interviews, the participants stated 

that the lack of public health care is the prominent problem (74.25%). 78.25% of the participants 

have risk of injuries or illnesses from their work.  76.36% have muscle fatigue from work.  55.91% 

have illnesses caused by dust. 33.22% express the need for an annual health check-up. Regarding 

the awareness of occupational health and safety, 84% agree that there should be natural air 

ventilation.  83. 25%  agree that there should be improvement on brightness level at their 

workstation. 73.25% agree that they should clean their hands, body, and clothes immediately after 

chemical exposition. 90% state that there is no puddle, weed, and reptiles around their workplace. 

89.50% state that they can change their posture during work.  Moreover, 83.50% state that they 

change their posture during work every 30 minutes. 

Keyword:  Health condition, Health risk, Informal labors in aging period 

 
บทน า  

ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์สังคมสูงวัยและเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) มีผู้สูงอายุจ านวนมากที่ยังต้องประกอบอาชีพ ซึ่งสถานการณ์

การท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 39.4 นอกจากนี้ และพบว่าบางจังหวัดยังคงมีสัดส่วน

การท างานมากกว่าร้อยละ 50 เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ล าพูน แต่อย่างไรก็ตามการท างานของผู้สูงอายุยังส่งผล

ต่อความมีคุณค่าของตัวเอง ความภูมิใจ (รัชพล อ่ าสุข และปัทพร สุคนธมาน, 2559) จากการส ารวจของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2560 มีผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน 6.54 แสนคน หรือร้อยละ 

16.1 ของผู้สูงอายุที่ท างานทั้งหมด ร้อยละ 61.3 ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง รองลงมา ร้อยละ 23.2 

เป็นการพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 4.4 การชน/กระแทกโดยวัสดุ และร้อยละ 4.2 ถูกไฟ/น้ าร้อนลวก เมื่อพิจารณาถึง

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 69.6 มีปัญหาจากการได้รับสารเคมีเป็นพิษ ร้อยละ 14.0 เครื่องจักร/

เครื่องมือเป็นอันตราย ร้อยละ 5.4 การได้รับอันตรายต่อระบบหู/ตา ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า 
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ผู้สูงอายุที่ประสบจ านวน 6.06 แสนคน ร้อยละ 53.4 มีปัญหาในเรื่องอิริยาบถในการท างาน (ไม่ค่อยได้เปลี่ยน

ลักษณะท่า/อิริยาบถในการท างาน) ร้อยละ 20.8 สถานท่ีท างานมีฝุ่น ควัน กลิ่น ร้อยละ 13.0 แสงสว่างไม่เพียงพอ 

ที่เหลือเป็นสถานท่ีท างานสกปรก คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท และเสียงดัง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซึ่งแรงงาน

นอกระบบท่ีเป็นผู้สูงอายุยังขาดการดูแลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจาการท างานเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ

ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังขาดสวัสดิการคุ้มครองดูแลสุขภาพที่

เหมาะสมและเพียงพอ (พรทิพย์ เนติภารัตนกุล, 2557) เพื่อให้ปัญหานี้ลดลงต้องให้ความรู้ความเข้าใจอันตรายจาก

การท างาน และสร้างความตระหนักแก่แรงงานนอกระบบในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ มีการควบคุม

ป้องกันท่ีแหล่งก าเนิด ทางผ่านและตัวบุคคล เป็นต้น  

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 221 ,993 คน ดัชนีการสูงวัยร้อยละ 69.24 โดยมี

ประชากรผู้สูงอายุมากสุดในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 33,854 คน (ท่ีท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2559) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านก าลังแรงงานจะมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในก าลัง

แรงงานเพิ่มขึ้นนับวันแรงงานสูงอายุเหล่านี้จะมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นท่ี 5 การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข มีเป้าประสงค์เน้น

ประชาชนมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี

คุณภาพที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองสวัสดิการที่มั่นคง ประชาชนมีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561) การที่แรงงานสูงอายุเป็น

กลุ่มแรงงานนอกระบบมีลักษณะการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีปัญหาสุขภาพ

และปัจจัยเสี่ยงท่ีหลากหลายตามลักษณะของการท างาน เป็นประเด็นน่าสนใจซึ่งแรงงานนอกระบบท่ีเป็นผู้สูงอายยุงั

ขาดการดูแลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจาการท างานเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้น  

จากประเด็นส าคัญและปัญหาที่เกี่ยวข้อง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีข้อมูลการส ารวจ

อย่างเป็นทางการหรือครอบคลุมประเด็นดังกล่าว ปัญหาผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว หรือครอบครัวที่จะแก้ได้จาก

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่ต้องอาศัยคนในครอบครัวและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังท างานได้ มีงานท าตาม

ศักยภาพด้านต่างๆ ของเขาโดยดูเรื่องข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยเมื่อท างานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงเป็น

ประเด็นส าคัญส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงแรงงานนอก

ระบบท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไร และการรับรู้การตระหนักถึงภัยอันตรายการ

เตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายและการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยในการท างาน และ

สามารถจัดกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามความเสี่ยงทางสุขภาพน าไปใช้วางแผนและแก้ปัญหา

ร่วมกันกับชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มประชากรที่ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะศึกษากลุ่มแรงงานนอก

ระบบท่ีเข้าสู่สังคมสูงอายุท่ีมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวนผู้สูงอายุ 33,854 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 400 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร
ของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727-728) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการ
สุ่ม 5% มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีการคัดเลือกแรงงานนอกระบบแบบเฉพาะเจาะจงที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 60 – 79 
ปี มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านออกเขียนได้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ การพิทักษ์
สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขท่ี NSTPH 058/2561 และการขอความยินยอมและลงนามยินดีเข้าร่วมการวิจัยจากผู้ให้
ข้อมูล ขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และอธิบายสิทธิของผู้ให้ข้อมูลในการถอนตัว หยุด
การให้สัมภาษณ์ หรือไม่ตอบในบางค าถามและการน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยจะเป็นไปในภาพรวม ไม่มีผลใดๆ ต่อ
ผู้ให้ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานนอกระบบ ความ

คิดเห็นการรับรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหา และความเหมาะสม

ของภาษา มีค่าดันชีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 1 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และศักยภาพในการท างานเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน

ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ความคิดเห็นการรับรู้ด้าน   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าว

ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าในระดับที่ยอมรับได้ (0.82-0.93) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช (อปท. และรพ.สต) การสัมภาษณ์ด าเนินการภายหลังการรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยฯ ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการด าเนินงาน 2 ปีต่อเนื่อง ข้อมูลที่น าเสนอครั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
วิจัยในปีท่ี 1 ซึ่งใช้เพื่อจัดเวทีชุมชน เป็นการประชุมร่วมเพื่อทราบถึงปัญหา น าเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้วางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชนสรุปผลการวิจัย น าเสนอ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป ศักยภาพในการท างานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.76 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.24 มีอายุระหว่าง 60-64 ปี ร้อยละ 37.50 
รองลงมามีอายุระหว่าง 65 – 69 ปี ร้อยละ 35.25 มีอายุระหว่าง 70– 74 ปี ร้อยละ 21.25 และมีอายุระหว่าง 75 
– 79 ปี ร้อยละ 6.00 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 70.50) ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 96.00 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 81.00 มีรายได้ต่ าสุด 150 บาท และ
รายได้มากสุด 50,000 บาท ส าหรับรายได้พิเศษต่อวัน มีรายได้ต่ าสุด 300  บาท และรายได้มากสุด 2 ,000 บาท 
ส่วนใหญ่ระบุว่า “การไม่มีสวัสดิการ”เป็นปัญหามากทีสุ่ด ร้อยละ 74.25 รองลงมาคือค่าตอบแทน ร้อยละ 41.50  

2. ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยของแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพปัจจุบันมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 49.25 มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ร้อยละ 43.25 และไม่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ 
ร้อยละ 84.50 ส าหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายจากการท างาน กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือในการป้องกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 40.50 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสถานที่ท างานไม่มีวิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน ร้อยละ 73.25 ไม่มีหน่วยงานช่วยป้องกันแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท างาน ร้อยละ 85.50  

3. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ จากตารางที่ 1 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพหลักที่ท าอยู่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อตัวเองหรือผู้ร่วมงาน ร้อยละ 
78.25 คิดว่าเกิดจากการปวดเมื่อยจากการท างาน ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือเกิดจากฝุ่น ร้อยละ 55.91และเกิดจาก
ความร้อนร้อยละ 43.13 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดทุกครั้งว่าขณะท างานอาจเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อตัวเองหรือผู้ร่วมงาน 
ร้อยละ 55.50 ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างานให้เหมาะสมเพื่อการป้องกันอันตราย  (ร้อยละ 
59.00) ส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 90.50) ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่/ยาเส้น (ร้อยละ 82.00) ส าหรับ
โรคประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 43.75) รองลงมาคือเป็น
โรคเบาหวาน จ านวน (ร้อยละ 14.75) เป็นโรคภูมิแพ้/โรคหอบหืด (ร้อยละ 11.00) และเป็นโรคหัวใจ (ร้อยละ 6.00) 
ส่วนใหญ่ต้องการการตรวจสุขภาพประจ าปี (ร้อยละ 68.15)  รองลงมาคือการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (ร้อยละ 
33.22) และการตรวจสุขภาพอ่ืนๆ (ร้อยละ 5.14) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างานของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ 

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน 
ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

จ านวน ร้อยละ 

ที่ท างานหรืออาชีพหลักที่ท าอยู่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อ
ตัวเองหรือผู้ร่วมงาน 

  

 - มี 313 78.25 
  ฝุ่น 175 55.91 

  สารเคมี 55 17.57 

  เสียงดัง 33 10.54 

  ความร้อน 135 43.13 

  แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไป 11 3.51 

  ปวดเม่ือยจากการท างาน 239 76.36 

  เชื้อโรค 21 6.71 

  อื่นๆ 5 1.60 

 - ไม่แน่ใจ 30 7.50 

 - ไม่ทราบ/ไม่มี 57 14.25 

รวม 400 100.00 
ขณะท างานท่านคิดหรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อตัวท่านเองหรือ
ผู้ร่วมงาน 

  

 คิดทุกครั้ง 222 55.50 

 ส่วนใหญ่คิด 90 22.50 

 คิดเป็นบางครั้ง/ไม่ได้คิด 88 22.00 

รวม 400 100.00 
ขณะท างาน ท่านมีการเตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างานให้เหมาะสมเพื่อการป้องกัน
อันตรายหรือไม่ 

  

 ได้เตรียมการทุกครั้ง 236 59.00 

 ส่วนใหญ่เตรียมการ    111 27.75 

 เตรียมนานๆครั้ง/ไม่ได้เตรียมการ 53 13.25 

รวม 400 100.00 
ปัจจุบันนีท่้านดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่   
 ไม่ด่ืม 362 90.50 

 ดื่มเป็นบางครั้ง/ด่ืมนานๆครั้ง 27 6.75 

 ดื่มเป็นประจ า/ด่ืมจนติดเป็นนิสัย 11 2.75 
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ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน 
ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

จ านวน ร้อยละ 

รวม 400 100.00 
ปัจจุบันนีท่้านสูบบุหรี/่ยาเส้นหรือไม่   

 ไม่สูบ 328 82.00 

 สูบเป็นบางครั้ง/สูบนานๆครั้ง  32  8.00 

 สูบเป็นประจ า  40 10.00 

รวม 400 100.00 
การมีโรคประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์   
 โรคความดันโลหิตสูง   
  มี 175 43.75 

  ไม่มี 198 49.50 

  ไม่ทราบ   27   6.75 

รวม 400 100.00 
 โรคหัวใจ   
  มี  24  6.00 

  ไม่มี 334 83.50 

  ไม่ทราบ   42 10.50 

รวม 400 100.00 
 โรคเบาหวาน   
  มี  59 14.75 

  ไม่มี 307 76.75 

  ไม่ทราบ  34   8.50 

รวม 400 100.00 
 ภูมิแพ้/โรคหอบหืด   
  มี 44 11.00 

  ไม่มี 318 79.50 

  ไม่ทราบ   38  9.50 

รวม 400 100.00 

 
 
 
4. การรับรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตอ า เภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การระบายอากาศ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการจัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ (เช่น ช่องระบาย
อากาศที่หลังคา หรือฝาบ้าน) ร้อยละ 84.00 มีเครื่องระบายอากาศ หรือพัดลมช่วยให้มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ร้อย
ละ 81.25  

แสง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเปลี่ยนดวงไฟที่หมดอายุใช้งาน ร้อยละ 84.25 การปรับปรุงสภาพแสง
สว่างทั่ว ๆ ไปให้เหมาะสมกับงานที่ท า ร้อยละ 83.25 การท าความสะอาดช่องกระจกรับแสง หน้าต่าง ร้อยละ 
82.25 และการปรับความเข้มของแสงในบริเวณท างานให้เหมาะกับงานท่ีต้องใช้สายตาร้อยละ 80.50  

เสียง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการลดเสียงดังจากต้นก าเนิด เช่น การซ่อมเครื่องมือท่ีท าให้เกิดเสียง ร้อยละ 
65.75 ลดช่วงเวลาที่ต้องท างานกับเสียงดังมาก ๆ ร้อยละ 64.50 ใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่หู ร้อยละ 53.75 
ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองก๊าซ หมอกควัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายจากฝุ่น เช่น หน้ากาก 
แว่นตา ร้อยละ 70.50  มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานเพื่อลดปริมาณฝุ่นก๊าซ หมอกควัน ร้อยละ 66.50 แยกหรือ
ท าการปิดครอบเครื่องจักรที่ท าให้เกิดฝุ่นและกองฝุ่นเศษวัสดุที่อยู่บริเวณนั้น ร้อยละ 64.50 ตามล าดับ 

สารเคมี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการท าความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้าทันทีหลังจากใช้สารเคมีแต่ละ
ครั้ง มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแต่ละคน ร้อยละ 73.25 การล้างมือ ล้างตา ส าหรับล้างสารเคมีที่เข้าตาได้ทันทีใน
บริเวณที่มี การใช้สารที่เป็นอันตราย ร้อยละ 73.00 มีที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย ยาฆ่าแมลง ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บ
ในที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก ร้อยละ 69.25 ภาชนะบรรจุสารเคมี มีฉลากปิดบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายช่ือทาง
การค้าหรือช่ือสารเคมีค าอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฐมพยาบาลหรือวิธีที่ควรปฏิบัติ ร้อยละ 
68.00 จัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในที่ซ่องมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ร้อยละ 67.50 แยกห้องเก็บสาร
เป็นพิษออกจากห้องที่น าสารเป็นพิษมาใช้ ร้อยละ 66.00 และห้องเก็บสารพิษมีการระบายอากาศเหมาะสม ร้อยละ 
65.75 ตามล าดับ 

ชีวภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าบริเวณรอบๆที่ท างานสะอาดไม่มีน้ าขังไม่มีหญ้ารกและสัตว์เลื้อยคลาน ร้อย
ละ 90.00 บริเวณที่ท างานสะอาดและแห้งเสมอ ร้อยละ 89.00  จัดให้มีการก าจัดขยะอย่างเหมาะสมถูกต้อง ร้อยละ 
87.75 จัดเตรียมถังขยะไว้ใกล้จุดที่ท างาน ร้อยละ 82.75 และมีการทิ้งขยะทุกวัน ร้อยละ 78.25 ตามล าดับ 

ท่าทางการท างาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับจัดให้มีเก้าอี้ ม้านั่งที่มีความสูงพอเหมาะมีพนักพิงที่แข็งแรง ร้อย
ละ 90.00  สามารถเปลี่ยนท่าทาง ยืนและนั่งสลับกันขณะท างาน ร้อยละ 89.50 การท างานไม่ใช้อิริยาบถซ้ าซากและท า
ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 83.50 ความสูงของเครื่องจักร อุปกรณ์และจุดปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
เหมาะสม ไม่ต้องงอตัว โก้งโค้ง ยกแขนสูง หรือคุกเข่า ร้อยละ 80.00 และใช้รถเข็นขนวัสดุสิ่งของที่มีน้ าหนัก
มากกว่า 23 กิโลกรัม ร้อยละ 57.25 ตามล าดับ 

เวลาท างาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการมีเวลาพักส าหรับอาหารกลางวัน ร้อยละ 91.50 การท างานแต่ละ
วันแต่ละสัปดาห์ไม่ยาวเกินไป ร้อยละ 88.50 มีเวลาพักช่วงสั้น ๆ นอกจากเวลาอาหารกลางวัน ร้อยละ 88.00 ไม่มี
ช่วงเวลาท างานกลางคืน ร้อยละ 84.50 และจัดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ร้อยละ 84.25 ตามล าดับ 
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บริการสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการมียาสามัญประจ าบ้าน/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้อยละ 93.75 
จัดเตรียมน้ าดื่มที่สะอาดไว้ในจุดที่ท างาน ร้อยละ 90.00 มีที่รับประทานอาหารที่สะอาด สะดวกแยกเป็นสัดส่วนจากจุด
ปฏิบัติงานร้อยละ 89.75 และจัดให้มีห้องน้ า ห้องสุขาพอเพียง ร้อยละ 90.50 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัย ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพในแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ข้อมูลทั่วไป ศักยภาพในการท างานเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-64 ปี ร้อยละ 37.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 65 – 

69 ปี ร้อยละ 35.25 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 70.50) ผู้สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นจะเกิดภาวะ

เสี่ยง ต่อปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามการเปลี่ยนแปลง ของอายุที่มากขึ้น (วิชาญ ชูรัตน์และคณะ , 2555: 

96; นวลจันทร์ เครือวานิชกิจและคณะ , 2555: 123) ส่วนสถานภาพการสมรส เป็นการแสดงออกถึงลักษณะ 

ความสัมพันธ์ทั้งในด้านสังคมและในด้านจิตใจระหว่างบุคคล และการมีชีวิตคู่ เมื่อคู่สมรสเจ็บป่วยจะมีคนดูแลเอาใจ

ใส่ ซึ่งแตกต่างจากสถานภาพสมรสอื่นที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ที่ต้องช่วยเหลือตนเองทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่ วย 

(ขวัญดาว กล่ ารัตน์และคณะ, 2556: 97) 

กลุ่มตัวอย่างส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 81.00 ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุไทยส่วนมาก

จบระดับช้ันประถมศึกษา นโยบาย ที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาช่วยเหลือหรือ อ านวยความสะดวก

เกี่ยวกับสุขภาพควรท าให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่ายเพื่อสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง

มีรายได้ต่ าสุด 150 บาท และรายได้มากสุด 50,000 บาท ส าหรับรายได้พิเศษต่อวัน มีรายได้ต่ าสุด 300  บาท และ

รายได้มากสุด 2,000 บาท งานวิจัยของ Central Texas Sustainability Indicators Project (CTSIP, 

2012: 98) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า รายได้ของบุคคลเป็นตัวก าหนดการที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดี

หรือไม่ดี นั่นคือยิ่งมีรายได้มากย่อมส่งผลให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากบุคคลมีรายได้ต่ าก็

ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพไม่ดีและยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบสุขภาพระหว่างคนรวยกับคนจน 

ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าปัญหาสุขภาพและรายได้มีความสัมพันธ์กัน เมื่อสุขภาพไม่ดี การประกอบ

อาชีพย่อมท าไม่ได้ รายได้จึงตกต่ าลง ในทางกลับกันเมื่อรายได้ไม่ดี โอกาสที่จะมีเครื่องอุปโภคบริโภค

สมบูรณ์เพียงพอย่อมเป็นไปไม่ได้ สุขภาพไม่ดีจึงเป็นผลที่ติดตามมา (บรรลุ ศิริพานิช ,2543: 104) 

อย่างไรก็ตาม การท างานของผู้สูงอายุยังส่งผลต่อความมีคุณค่าของตัวเอง ความภูมิใจ (รัชพล อ่ าสุข และปัทพร สุ

คนธมาน, 2559) 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า “การไม่มีสวัสดิการ”เป็นปัญหามากที่สุด ร้อยละ 74.25 ซึง่แรงงานนอกระบบ

ที่เป็นผู้สูงอายุยังขาดการดูแลทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจาการท างานเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังขาดสวัสดิการคุ้มครองดูแลสุขภาพที่

เหมาะสมและเพียงพอ (พรทิพย์ เนติภารัตนกุล , 2557) และศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2550) อธิบายว่าผู้สูงอายุที่ไม่

สามารถเข้าถึงสิทธิ/ได้รับบริการ ส่วนหน่ึงเนื่องมากจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ซึ่งเป็นปัญหาในการเข้าถึงสิทธิตาม

พรบ.ผู้สูงอาย ุ 

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน 

กลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพหลักที่ท าอยู่มีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อตัวเองหรือผู้ร่วมงาน 

ร้อยละ 78.25 คิดว่าเกิดจากการปวดเมื่อยจากการท างาน ร้อยละ 76.36 รองลงมาคือเกิดจากฝุ่น ร้อยละ 55.91และ

เกิดจากความร้อน ร้อยละ 43.13 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 แต่จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่แรงงานนอก

ระบบประสบปัญหาสูงสุดเกี่ยวกับได้รับสารเคมีเป็นพิษ รองลงมาเป็น ปัญหาอิริยาบถและลักษณะท่าทางในการ

ท างานปัญหาการสัมผัสปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ตามล าดับ (National Statistical Office, 2016) 

ส าหรับกลุ่มแรงงานสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเบี่ยงเบนทางสุขภาพจากการสัมผัสปัจจัยคุกคาม

สุขภาพจากการท างานดังกล่าว (Frazer & Sargeant, 2010) ประกอบกับโดยธรรมชาติแรงงานสูงอายุเป็นวัยที่มี

การเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย เช่น การลดลงของก าลังกล้ามเนื้อสูงสุด การควบคุมท่าทาง และความสมดุล

ร่างกาย การนอนหลับ การควบคุมอุณหภูมิร่างกายสายตาและการได้ยิน (วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, 2553) ส าหรับโรค

ประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 43.75) รองลงมาคือเป็น

โรคเบาหวาน จ านวน (ร้อยละ 14.75) เป็นโรคภูมิแพ้/โรคหอบหืด (ร้อยละ 11.00) และเป็นโรคหัวใจ (ร้อยละ 6.00) 

สอดคล้องกับงานวิจัยปัจฉิม บัวยอม และคณะ (2553) พบว่ามีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 43.2 

ซึ่งความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังท าให้แรงงานสูงอายุที่ท างานเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่

เกี่ยวเนื่องจากการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานกลุ่มอื่น (Vahidi, Nekoui,& Sadeghi, 2008)การท างานของ

ผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการท างาน สูงถึงร้อยละ 14.7-18.6 ซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพี่พบ

มาที่สุด คือ การโดนของมีคม รองลงมามาคือ หกล้มและการชน สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในการท างานมีสาเหตุจาก 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท างาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น และแสงสว่าง  ปัญหาการท างานของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน และ ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ ปัญหาเรื่องการท างานของเครื่องจักร 

เครื่องมือท่ีเป็นอันตราย และ การได้รับพิษจาการเคมี (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2557) 
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การรับรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเด็น การระบายอากาศ แสง

สว่าง เสียง ฝุ่นละอองก๊าซ หมอกควัน สารเคมี ชีวภาพ ท่าทางการท างาน เวลาท างาน บริการสุขภาพ เช่น กลุ่ม

ตัวอย่างรับรู้ถึงบริเวณรอบๆที่ท างานสะอาดไม่มีน้ าขังไม่มีหญ้ารกและสัตว์เลื้อยคลานร้อยละ 90.00 สามารถเปลี่ยน

ท่าทาง ยืนและนั่งสลับกันขณะท างาน ร้อยละ 89.50 เห็นด้วยกับการจัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ร้อยละ 

84.00 การปรับปรุงสภาพแสงสว่างให้เหมาะสมกับงานที่ท า ร้อยละ 83.25 การท างานไม่ใช้อิริยาบถซ้ าซากและท า

ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 83.50 การท าความสะอาดมือ ร่างกายและเสื้อผ้าทันทีหลังจากใช้

สารเคมีร้อยละ 73.25 เป็นต้น ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะลดลงเมื่อแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ

แรงงานสูงอายุรับรู้ถึงอันตรายจากการท างานโอกาสสัมผัสกับปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการท างาน

และสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการท างาน 

(วิทยา อยู่สุข, 2549; Driscoll & Fingerhut, 2008) ก็จะสร้างความตระหนักในการควบคุมป้องกันที่แหล่งก าเนิด 

ทางผ่านและตัวบุคคลอย่างยั่งยืนได้ 

สรุปผลการวิจัย  
แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุยังมีปัญหาสุขภาพ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจาการ

ท างาน นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังขาดสวัสดิการคุ้มครองดูแลสุขภาพที่

เหมาะสมและเพียงพอ กลุ่มแรงงานสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการ

ท างาน โดยธรรมชาติมีการเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย ปัญหาสุขภาพจะลดลงเมื่อแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ

แรงงานสูงอายุเข้าใจตนเอง รับรู้ถึงอันตรายจากการท างานโอกาสสัมผัสกับปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อม

การท างานและสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจาก

การท างาน ก็จะเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันท่ีแหล่งก าเนิด ทางผ่านและตัวบุคคลอย่างยั่งยืนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดูแลภาวะสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุ และมีการจัดตั้งเครือข่าย

ในการท างานดูแลแรงงานสูงอายุแบบเชิงรุกหารูปแบบในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมของแรงงานนอกระบบที่เข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กระตุ้นให้กลุ่มแรงงานสูงอายุนอกระบบในชุมชน บุคลากรสุขภาพ และ

บุคลากรสุขภาพภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการท างานด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีส่วนรับผิดชอบมีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพอย่างละเอียดตาม

ปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับสัมผัสหรือตามอาชีพเสี่ยงเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนดูแลสุขภาพและเพื่อคุณภาพชีวิตของ

แรงงานนอกระบบสูงอายุ 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแกนน าชุ มชน 

ประชาชนทุกครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ ให้การสนับสนุน ให้ข้อมูล และมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานวิจัยอย่างดีเยี่ยม 
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การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางพอลิเมอร์ผสม (PVC/PVA) กับพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์   

Preparation and Properties of Polymer blends (PVC/PVA) with  

Poly(vinylidene fluoride) Thin Films 

กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ1*, รวิภา ทองศรี2   

Kritsada Phatcharasit1*, Ravipha Thongsri2 

บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงสมบัติเชิงกล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมบัติการน าไฟฟ้าของฟิล์ม
บางผสมระหว่างสารละลายพอลิไวนิลคลอไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVC/PVA, CA) ท่ีความเข้มข้น 5 %w/w 
(CA ที่อัตราส่วน 80/20 %w/w) โดยใช้ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF) เป็นตัวท าละลายกับสารละลายพอลิไวนิลิดีน
ฟลูออไรด์ (PVDF) ที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ แล้วท าการขึ้นรูปฟิล์มบาง CA/PVDF ด้วยวิธี Solvent casting 
technique จากสารละลายพอลิเมอร์ผสม ผลของปริมาณสารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้น 3, 5 และ 10% w/w 
เติมลงในสารละลาย CA/PVDF ที่อัตราส่วน 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 %w/w ตามล าดับ พบว่า ฟิล์มบาง 
CA/PVDF มีค่าทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณ PVDF เพิ่มขึ้น และค่าทนต่อแรงดึงจะค่อยๆ ลดลง การวิเคราะห์
ลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่า จ านวนรูพรุนเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณ PVDF เพิ่มขึ้น สมบัติการดูดซึมน้ าของฟิล์มบาง 
CA/PVDF จะสามารถดูดซับน้ าได้มากกว่า CA และสมบัติทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามปริมาณความเข้มข้นของ PVDF ที่
เพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ: พอลิเมอร์ผสม, พอลิไวนิลคลอไรด์, พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์, ฟิล์มบาง   
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Abstract  
In this study, improvement of mechanical properties morphology and dielectric properties 

of poly(vinyl chloride)  with poly(vinyl alcohol)  (PVC/PVA, CA)  solutions (CA at a ratio of 80/20 
%w/w) in N,N-dimethylformamide (DMF) by PVC and PVA concentration for 5 %w/w. can addition 
PVDF solutions.  CA/ PVDF thin films were prepared by using solvent casting technique from the 
mixture solution.  The effect of the mixing ratios of the PVDF solutions concentrations of 3% , 5% 
and 10% by %w/w added in the CA solutions (ratios of CA/PVDF were 100/0, 97/3, 95/5 and 90/10 
%w/w, respectively). It was found that the tensile properties of CA/PVDF thin films increased with 
the increase of PVDF content and tensile strength decreased gradually. The morphologies analysis 
showed the number of pores increased with the increase of PVDF content and the water 
absorbance of CA/ PVDF thin films was higher than that of CA thin film and electrical properties 
increased with the increase of concentrations of PVDF content. 
Keywords: polymer blends, poly(vinyl chloride), Poly(vinylidene fluoride), thin film  
 

บทน า  
ในปัจจุบันพอลิเมอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

อย่างมาก เนื่องมาจากพอลิเมอร์มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรง และทนต่อสารเคมีต่างๆ รวมทั้งสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ [1] ในปัจจุบันมีการวิจัยน าพอลิเมอร์มาดัดแปลงเพื่อมาปรับปรุงสมบัติด้านต่างๆ ซึ่งพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมี
สมบัติที่แตกต่างกัน สามารถน าพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ มาผสมกันได้ เรียกว่า พอลิเมอร์ผสม เป็นการน าพอลิเมอร์
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมเกิดพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่อาจจะมีเนื้อเดียวหรือเนื้อผสม ท าให้มีสมบัติเหมาะกับการใช้
งานลักษณะต่างๆ [2, 3]  

การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ผสมที่นิยมใช้กันมาก โดยท าให้พอลิเมอร์อยู่ในสถานะที่เป็นของไหล 
ได้แก่ สารละลาย (solution) ด้วยวิธี solvent casting  technique เป็นการเตรียมฟิล์มบางใช้การะละลายพอลิ
เมอร์ในตัวท าละลายที่เหมาะสม น ามาเทลงบนภาชนะเฉพาะที่เตรียมฟิล์ม แล้วเปลี่ยนเฟสด้วยการจุ่ม (Immersion 
precipitation)   [4, 5] ในอ่างจับตัวซึ่งเป็นสารที่ไม่ใช่ตัวท าละลาย พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride, PVC) 
เป็นพลาสติกที่สามารถแปรเปลี่ยนสมบัติโดยการเติมสารเคมีปรุงแต่ง (additives) ต่างๆ มีความแข็งแรงแต่เปราะ 
ทนต่อน้ ามันและกันกลิ่นได้ดี ทนทานต่อการเสียดสี ในขณะที่ความต้านทานต่อการซึมผ่านของความช้ืนอยู่ในขั้น
ปานกลาง [6] พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVA) เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีความเป็นขั้วสูง 
สามารถละลายน้ าได้ดี ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทนต่อตัวท าละลายอินทรีย์ได้ดี มีสมบัติการเกิดฟิล์มและการยึดติด 
(Adhesion) ได้ดี มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการดูดซึมน้ าและมีความต้านทานต่อแรงดึงได้ดี [7] พอลิไวนิลิ
ดีนฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride, PVDF) มีความยืดหยุ่นสูงสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิมพ์ท่ีบาง รวมทั้งมีหมู่ 
functional group สามารถท าปฏิกริยากับหมู่ hydroxyl groups ของ PVA ท าให้การกระจายตัวในพอลิเมอร์เมท
ริกซ์ดีขึ้น [8] 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1635/plastic-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมและปรับปรุงสมบัติเชิงกล ลักษณะสัณฐานวิทยาและ

สมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVC/PVA, CA) ผสมกับพอ

ลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) และท าการเตรียมฟิล์มบางโดยละลายพอลิเมอร์ในตัวท าละลายที่เหมาะสม แล้วท าการ

ขึ้นรูปฟิล์มบางด้วยวิธี Solvent casting technique  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

 พอลิไวนิลคลอไรด์ มีน้ าหนักโมเลกุล 48,000 กรัมต่อโมล (Polyvinyl chloride (PVC), ผลิตโดยบริษัท 

Thai Plastic และ Chemicals จ ากัด) พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ มีน้ าหนักโมเลกุล 8000 กรัมต่อโมล (Polyvinyl 

alcohol (PVA), ผลิตโดยบริษัท Nagoya จ ากัด) พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride (PVDF), ผลิต

โดยบริษัท Alfa Aesar จ ากัด) ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (N,N-Dimethylformamide (DMF), ผลิตโดยบริษัท Ajax 

Finechem จ ากัด)  

2. การเตรียมฟิล์มบาง (CA/PVDF) 

 2.1 การเตรียมสารละลาย 

 เตรียมสารละลายพอลิเมอร์แต่ละชนิดในตัวท าละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์ โดยท าการเตรียมสารละลาย 

PVC และ PVA ที่ความเข้มข้น 5% w/w ให้ความร้อนกับสารละลายพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 3 และ 6 

ช่ัวโมง ตามล าดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารละลายและกวนต่อเนื่องจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน และเตรียม

สารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้น 3, 5 และ 10 %w/w ด้วยตัวท าละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์ กวนต่อเนื่องจน

สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 2.2 การเตรียมฟิล์มบาง 

 สารละลายพอลิเมอร์ PVC และ PVA มาผสมที่อัตราส่วน PVA/PVA (CA) ท่ี 80/20 %w/w กวนผสมจน

เป็นเนื้อเดียวกัน และน าสารละลายผสมระหว่าง CA ผสมกับสารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในอัตราส่วน

ของ CA/PVDF ที่ 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 %w/w กวนสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเตรียมฟิล์มบาง (CA/PVDF) 

สารละลาย อัตราส่วน (%w/w) 

PVC/PVA (CA) (80/20 %w/w) 100 97 95 90 

3% PVDF - 3 - - 5 - - 10 - - 

5% PVDF - - 3 - - 5 - - 10  

10% PVDF  - - - 3 - - 5 - - 10 
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 การเตรียมฟิล์มบาง โดยน าสารละลายผสม CA/PVDF ที่ได้เทลงบนแผ่นกระจกในตู้ควบคุมความช้ืน

สัมพัทธ์ที่   50 ± 2% ณ อุณหภูมิห้อง ท าให้เป็นแผ่นเรียบสม่ าเสมอด้วยมีดปาด (casting knife) หลังจากนั้นน า

สารละลายที่ข้ึนรูปเป็นแผ่นจุ่มลงในอ่างน้ ากลั่นทันที แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที จะได้แผ่นฟิล์มบาง CA/PVDF หลุด

ออกมาจากแผ่นกระจก ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องจนแผ่นฟิล์มบางแห้ง และท าการอบเพื่อไล่ความชื้นและตัวท าละลาย

ออกที่อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าฟิล์มบางไปท าการทดสอบสมบัติเชิงกล ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและสมบัติทางน าไฟฟ้า 

3. การทดสอบสมบัติของฟิล์มบาง 

 3.1 สมบัติทนต่อแรงดึง 

ตรวจสอบสมบตัิเชิงกลของฟิล์มบางด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (LLOYD instrument LR10K) โดยตัด

ช้ินงานทดสอบเป็นรูปดมัเบล (Dumbbell) โดยใช้เครื่องตัดช้ินทดสอบแบบ Die C ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้ว

วัดความหนาด้วยเครื่องวัดความหนา (Thickness meter) โดยใช้ความเร็วในการดึง 50 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่า

ความเค้น ณ จดุขาด (Stress at break) หรือค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) ดังสมการที่ 1 และค่า

เปอร์เซ็นต์ระยะยดื ณ จุดขาด (Elongation at break) ดังสมการที ่2 

การค านวณหาความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength)  

Tensile strength  =       
A
loadmaximum

  …..สมการที่ 1       

  เมื่อ      maximum load คือ แรงดึงสูงสุดที่ท าให้ช้ินทดสอบขาด (นิวตัน) 

    A คือ พื้นที่หน้าตัดของช้ินทดสอบขณะยังไม่ยืด (ตารางมลิลเิมตร) 

การค านวณหาระยะยดื ณ จุดขาด (Elongation at break) 

Elongation at break         =       
0L
)0L(L

100


   …..สมการที่ 2       

 เมื่อ  L คือ ระยะที่ช้ินทดสอบสามารถยืดตัวได้จนขาด (มิลลิเมตร) 

  L0 คือ ระยะก าหนดก่อนท าการทดสอบ (มิลลิเมตร)  
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 3.2 สัณฐานวิทยา 

สมบัติลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology property) เพื่อตรวจสอบพื้นผิวและภาพตัดขวางด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) รุ่น Quanta 450 FEG 

ประเทศเยอรมนี 

3.3 สมบัติการดูดซึมน้ า 

การดูดซึมน้ า (Water absorbance ratio, %) น าตัวอย่างฟิล์มบางขนาด 1x1 เซนติเมตร มาแช่ในน้ า

ปราศจากไอออน (Deionized water) ที่เวลาต่างๆ โดยใช้ระดาษทิชชูซับน้ าส่วนเกินออกไปก่อนช่ังน้ าหนัก ช่ัง

จนกระทั่งน้ าหนักช้ินตัวอย่างคงที่แล้วค านวณการดูดซึมน้ า ดังสมการที่ 3  

   

เมื่อ   Ws คือ weight of polymer in swelling state  

  Wd  คือ weight of polymer in dry state 

3.4 สมบัติทางไฟฟ้า 

 สมบัติทางไฟฟ้า (Electrical property) น าตัวอย่างแผ่นฟิล์มบางขนาด 1x1 เซนติเมตร มาทดสอบที่ช่วง

ความถี่ 75 kHz ถึง 30 MHz เพื่อทราบค่าไดอิเล็คตริก (Dielectric constant, r) ที่อุณหภูมิห้อง 

 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความต้านทานต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุดขาด 

 การแปรปริมาณอัตราส่วนของสารละลาย CA/PVDF ที่ 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 %w/w (ภาพท่ี 

1) พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของสารละลาย PVDF ท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงมีค่าลดลง โดยค่าความ

ทนต่อแรงดึงมีค่าสูงสุดที่ 5% PVDF ที่อัตราส่วน 95/5 %w/w แต่ตรงกันข้ามกับค่าระยะยืด ณ จุดขาด มีค่าเพิ่มขึ้น 

เมื่อเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของ PVDF และเติม PVDF ท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุดขาด 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ CA (80/20 %w/w)    

 
X 100 …..สมการที่ 3 

Wd 
Wd Ws − Water absorbance ratio (%)      = 
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 จากการแปรปริมาณอัตราส่วนและความเข้มข้นของสารละลาย PVDF มีผลต่อค่าความทนต่อแรงดึงและ

ระยะยืด ณ จุดขาด อาจเนื่องมาจากเมื่อเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของสารละลาย PVDF ท าให้เกิดการรวมตัว 

(agglomeration) ของสารละลายบางส่วน [5] และการขึ้นรูปด้วยเทคนิค solvent casting technique ท าให้เกิด

การแพร่ของสารละลาย CAบางส่วนหลุดออกมาพร้อมกับตัวท าละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์ [2] ท าให้ฟิล์มบางเกิดรู

พรุน ส่งผลให้ค่าความทนต่อแรงดึงลดลง โดยยืนยันได้จากภาพ SEM  

 
ภาพที่ 1 ผลสมบตัิเชิงกล Tensile strength และ Elongation at break ของ CA/PVDF 

2. การดูดซึมน้ า 
 ผลของการดูดซึมน้ าระหว่าง CA กับสารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 3, 5 และ 10 

%w/w ที่อัตราส่วน 95/5 %w/w พบว่า การดูดซึมน้ าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เมื่ อ

เปรียบเทียบกับ CA    (80/20 %w/w) การดูดซึมน้ าที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากมีหมู่ไฮดรอกซิลของ PVA ที่เติมลงไป

ใน CA ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง [5] และเมื่อเทียบกับเวลาในการแช่ของสารละลายที่ความเข้มข้นเดียวกัน การ

ดูดซึมน้ าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารละลายที่ผสมเข้าไปใน CA มีความเป็นข้ัวและความเข้มข้นที่มากขึ้นท าให้ปริมาณการ
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ดูดซึมน้ าเพิ่มสูงขึ้น และพบว่า การดูดซึมน้ าท่ีอัตราส่วน 95/5 กับสารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้น 10 %w/w มีผล

ของร้อยละของการดูดซึมน้ ามากท่ีสุดที่ 76.28  

 
ภาพที่ 2 การดูดซึมน้ าของฟิล์มทีอ่ัตรส่วน CA/PVDF (95/5 %w/w) 

3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ CA/PVDF 
 จากภาพ SEM พบว่า พื้นผิวของฟิล์มบาง CA/PVDF ที่อัตราส่วน 95/5 %w/w มีลักษณะเรียบสม่ าเสมอ 
ไม่มีการแยกเฟสระหว่าง CA เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย PVDF (สารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้น 3 และ 
5 %w/w) จ านวนรูพรุนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวมีการกระจายตัวสม่ าเสมอและมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกับ
สารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 10 %w/w รูพรุนท่ีเกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ CA 
(80/20 %w/w) จะเห็นว่าลักษณะรูพรุนของ CA มีการกระจายตัวเกาะเป็นกลุ่มก้อน ไม่สม่ าเสมอ [4] โดยลักษณะรู
พรุนท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลและการดูดซึมน้ าของฟิล์มบาง   

a) CA (80/20) 
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b) CA/3%PVDF 

  

c) CA/5%PVDF  

  

d) CA/10%PVDF  

  

ภาพที่ 3 ภาพลักษณะสณัฐานวิทยาที่ก าลังขยาย 200X และ 2000X ของ CA ที่อัตราส่วน 80/20 %w/w และ 

CA/PVDF ที่อัตราส่วน 95/5 %w/w ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 3, 5 และ 10 %w/w 
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4. สมบัติทางไฟฟ้า 
 สมบัติการน าไฟฟ้า พบว่า ค่า Dielectric constant ของฟิล์มบาง CA/PVDF อัตราส่วน 95/5 %w/w ที่
ความเข้มข้นของสารละลาย 10 %w/w ให้ค่า Dielectric constant มากที่สุด รองลงมาที่ความเข้มข้นของ
สารละลาย 5 และ 3 %w/w ตามล าดับ เนื่องมาจากสารละลาย PVDF มีความเป็นขั้วและมีสามารถในการน าไฟฟ้า 
ค่า Dielectric constant เพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย โดยสารละลายเมื่ออยู่ในน้ าจะแตกตัวให้
ไอออน ท าหน้าท่ีเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี และสามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการแตกตัวของ electrolyte ในน้ าได้ง่าย [9] 

 
ภาพที่ 4 ผลของค่า Dielectric constant ของ CA/PVDF ที่อัตราส่วน 95/5 %w/w ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 

3, 5    และ 10 %w/w 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้สามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกล ลักษณะสัณฐานวิทยาและสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มบางจาก

สารละลายพอลิเมอร์ผสมระหว่าง PVC และ PVA (CA) ผสมที่อัตราส่วน 80/20 %w/w กับสารละลาย PVDF  (ที่

ความเข้มข้น 3, 5 และ 10 %w/w) และที่อัตราส่วน 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 %w/w) ด้วยวิธี Solvent 

casting technique พบว่า ความเข้มข้นของสารละลาย PVDF มีผลต่อค่าความทนต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุด

ขาด เมื่อเพิ่มสัดส่วนและความเข้มข้นของสารละลาย PVDF ท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงมีค่าลดลง แต่การดูดซึมน้ ามี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมื่อเติมสารละลาย PVDF ในปริมาณและความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้เพิ่ม

จ านวนรูพรุนที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวและมีขนาดรูพรุนที่ใหญ่ขึ้น และผลของสมบัติทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ

สารละลาย PVDF ที่ความเข้มข้น 10 %w/w ให้ค่า Dielectric constant สูงสุด 
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การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและผักตบชวา 
The Study Production of Fuel Briquette from Mangosteen Peels and Water 

Hyacinths. 

นาซีเราะ เจะมะ1* ,  ลลิดา โต๊ะหมาน1  , โซฟีลาน มะดาแฮ2 

Nasiroh Jahmah1*, Lalida Thoman1 , Sofilan Madahae2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดต่อกะลา และ

ผักตบชวาต่อกะลา เพื่อเปรียบเทียบปริมาณตัวประสาน(แป้งมันส าปะหลัง) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยท าการทดสอบสมรรถนะทางความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 
238/2547) โดยการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ เปลือกมังคุด ผักตบชวา และกะลา มาเผาด้วย
กระบวนการคาร์บอนไนเซช่ันให้เป็นผงถ่าน มาบดให้ละเอียด แล้วผสมกับตัวประสานในอัตราส่วนที่ก าหนด แล้ว
น าไปอัดแท่ง ผลการทดลองพบว่า C4 ส่วนผสมของเปลือกมังคุด : กะลา อัตราส่วน 30 : 70 มีค่าความร้อน  6,181 
แคลอรี่/กรัม, ค่าความหนาแน่น 172 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร, ค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 6.28 และอุณหภูมิในการ
เผาไหม้เป็นขี้เถ้าโดยใช้เวลา 1.27 ช่ัวโมง อุณหภูมิ 345 องศาเซลเซียส ว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด  เนื่องจากเปลือก
มังคุดมีลักษณะภายนอกที่แข็งแรงน าไปตากแดดจนแห้ง จะท าให้เปลือกมังคุดมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ส่งผล
อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าความร้อนสูง และมีค่าความช้ืนต่ า 
ค าส าคัญ : เช้ือเพลิงอัดแท่งเปลือกมังคุด, เชื้อเพลิงอัดแท่งผักตบชวา 
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Abstract 
 This research aims to optimal ratio of briquette fuel composed from mangosteen peels : 
coconut shell and water hyacinths :  cocunut shells, to compare the amount of binders ( potato 
flour), and to test physical and chemical properties. The experiments were conducted to analyze 
high heating performance by using agricultural waste such as mangosteen peels, water hyacinths 
and coconut shell, and then to burned with carbonization process to make charcoal powder 
thoroughly mixed with binders in the specified ratio, then take to compress the sticks. It was found 
that the (C4)  ratio of mangosteen peels :  coconut shells (30 :  70)   the highest heating value of  
6,181 cal/g, the density value of 172 kg/ m3, a moisture content of 6.28 percent, and combustion 
temperature of ashes for 1.27 hr. at 345 Co that is the best ratio because mangosteen peels has a 
strong external until dry mangosteen peel increase strength, high heating value, and moisture is 
lower.  

Keywords : Fuel Briquette from mangosteens, Fuel Briquette from water hyacinths 
 

บทน า 
 จากสภาวะด้านการใช้พลังงานในปัจจุบัน เป็นปัญหาวิกฤตต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความมั่นคงของ

ประเทศที่มีการใช้พลังงานเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้พลังงานภาคครัวเรือน ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพื่อให้เกิด

การลดใช้พลังงานในภาคครัวเรือน จึงพยายามหามาตรการการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ ามัน  ท าให้มีการสรรหา

แหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานหมุนเวียนในรูปอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีในต่อประเทศเป็น

อย่างมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ในภาค

ครัวเรือน อาทิเช่น เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาแก๊สชีวมวล เตาเผาถ่าน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์มากส าหรับการลดการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนโดยน าเอาวัสดุเหลือทิ้งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่จะท าการเกษตร เช่น มังคุด มะพร้าว เป็นต้น (กิตติกร สาสุจิตต์ และ

คณะ, 2558) หากรู้จักน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาขยะเหลือท้ิงทางการเกษตร ลดปัญหาการขาด

แคลนพลังงานได้  

ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่มังคุดออกผล โดยปลูกกันมากในภาคตะวันออก
และภาคใต้ มีการน ามังคุดมาประกอบอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน เช่น แกง มังคุดลอยแก้ว มังคุดกวน 
เป็นต้น ท าให้เกิดขยะจากเปลือกมังคุดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ที่มี
เปลือกนอกค่อนข้างแข็ง มีผลโดยตรงต่อค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง หากน าเปลือกมังคุดมาตากแดดจนแห้ง
สนิท เปลือกก็จะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้น เมื่อน ามาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง จะได้เช้ือเพลิงอัดแท่งที่มีศักยภาพด้าน
พลังงานสูง (สังเวย เสวกวิหารี, 2555) ผักตบชวาเป็นวัชพืชทีส่งผลกระทบลดการไหลของน้ า ผักตบชวาที่จมลงใต้
น้ าก่อให้เกิดอุปสรรคทางเดินของน้ าเกิดการตื้นเขินเร็วกว่าปกติ และท าให้เกิดน้ าท่วมในหน้าน้ า แย่งเนื้อที่การเก็บ
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กักน้ าของอ่างเก็บน้ า แย่งน้ าและอาหารจากพืชปลูก ผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ า ผักตบชวาไม่เพียงแต่ลดผลผลิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างยั่งยืนจึง
มีการคิดค้น และศึกษาวิจัยหลายด้าน อาทิ การน าผักตบชวามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่งเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก
ในการใช้เช้ือเพลิง โดยเฉพาะการใช้เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน และร้านอาหารเพื่อการหุงต้มปิ้ง ย่าง เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการเผาไหม้ได้นาน และราคาไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงอื่น ๆ ในท้องตลาด สามารถลด
ปัญหาวัชพืชแหล่งน้ า และสามารถสร้างมูลค่าให้ผักตบชวาอีกด้วย (ณิชชา บูรณสิงห์, 2559) 

อามานี สามะ และคณะ (2560) ได้ศึกษาหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาต่อ
กะลามะพร้าวโดยทดสอบหาค่าสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้
และค่าความร้อนระหว่างถ่านอัดแท่งจากผักตบชวากับถ่านไม้ในท้องตลาดและน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์โดยการ
ผลิตถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนจากการทดลองพบว่าที่อัตราส่วน 50:50 โดยน้ าหนักเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมโดยมี
ค่าความร้อน 5,659.45 แคลอรี่/กรัม  ค่าความหนาแน่น 0.701 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าดัชนีการแตกร่วนร้อยละ
เท่ากับ 0.92 ค่าความขึ้นร้อยละ 47 และค่าอัตราการเผาไหม้เท่ากับ 1.21 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบค่าความร้อนและ
อัตราการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่งจากผักตบชวากับถ่านไม้จะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งสามารถน าถ่านอัดแท่งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบการต่าง ๆ ที่ใช้ถ่านเป็นเช้ือเพลิงได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว และมีความสนใจท่ีจะน าเปลือกมังคุดและผักตบชวามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากถ่านไม้ธรรมชาติ ลดปัญหาการใช้ฟืนและ
ถ่านไม้จากป่าธรรมชาติ โดยน าเปลือกมังคุดและผักตบชวามาผลิตถ่านอัดแท่งและพัฒนาหาสมรรถนะพลังงานความ
ร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมังคุด และผักตบชวาเพื่อให้ได้ถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนท่ีต้นทุนต่ าสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและมีอยู่มาก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเปลือกมังคุดต่อกะลา และผักตบชวาต่อกะลา ท่ีเหมาะสมในการผลิตเช้ือเพลิง     

อัดแท่ง 
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณตัวประสานท่ีใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและผักตบชวา 
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคณุสมบตัิทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดจากเปลือกมังคุดและผักตบชวา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ เปลือกมังคุด ผักตบชวา และกะลา โดยน าผักตบชวา มาท าเป็นช้ินเล็กๆ              

ขนาด 2-3 เซนติเมตร จากน้ันน าวัตถุดิบทั้งหมดน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

    (ก)        (ข)    (ค) 
ภาพที1่ เปลือกมังคุด (ก) ผักตบชวา (ข) และกะลา (ค) 
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3) เตรียมตัวประสาน 250 มิลลิลิตร โดยน าแป้งมันส าปะหลังและน้ ามาละลาย และให้ความร้อนจนเหนียว 
แล้วน ามาผสมกับผงถ่านเปลือกมังคุดต่อกะลา และผักตบชวาต่อกะลา ตามอัตราส่วนท่ีก าหนด ดังตาราง 

4) ถ่านท่ีผสมเรยีบร้อยแล้ว พักเกบ็ไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
5) น าถ่านที่พักไว้ไปอัดด้วยเครื่องอัดถ่าน ให้ได้ลักษณะถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีรูปทรงกระบอก 

จากนั้นน าอบในตู้อบท่ีอุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วิธีการด าเนินงานวิจยั 

การผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลอืกมังคุดและผักตบชวา 

สูตรที่ 1 (ประมาณตัวอย่าง 50 กรัม )  
เปลือกมังคุด : กะลา 

100:0 , 70:30 , 50:50 , 30:70 
ผักตบชวา : กะลา 

100:0 , 70:30 , 50:50 , 30:70 

  

สูตรที่ 2 (ประมาณตัวอย่าง 100 g )  

เปลือกมังคุด : กะลา 

100:0 , 70:30 , 50:50 , 30:70 

ผักตบชวา : กะลา 

100:0 , 70:30 , 50:50 , 30:70 

กระบวนการผลติเช้ือเพลิงอัดแท่ง 

ตัวประสาน (แป้งเปียก 250 ml) 

 

ทดสอบคุณสมบตัิของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและ

ผักตบชวา 

 

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

1.  ป ริ ม า ณ ค ว า ม ช้ื น  ( Moisture 

content)  

2. ความหนาแน่น (Density) 
 

ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี 

1 .  ค่ า ค ว าม ร้ อน  ( Heating 

value)  

2.  อุณหภูมิ ในการ เผา ไหม้  

(Buming) 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 2  เปลือกมังคุด : กะลา 100 : 0 (A1)        เปลอืกมงัคุด : กะลา 70 : 30 (A2) 
          เปลือกมังคุด : กะลา 50 : 50 (A3) เปลือกมังคุด : กะลา 30 : 70 (A4) 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 3 ผักตบชวา : กะลา 100 : 0 (B1) ผักตบชวา : กะลา 70 : 30 (B2) 
 ผักตบชวา : กะลา 50 : 50 (B3) ผักตบชวา : กะลา 30 : 70 (B4) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 เปลือกมังคุด : กะลา 100 : 0 (C1) เปลือกมังคุด : กะลา 70 : 30 (C2) 
 เปลือกมังคุด : กะลา 50 : 50 (C3) เปลือกมังคุด : กะลา 30 : 70 (C4) 

 
 
 

 
ภาพที่ 5 เปลือกมังคุด : กะลา 100 : 0 (D1) เปลือกมังคุด : กะลา 70 : 30 (D2) 
 เปลือกมังคุด : กะลา 50 : 50 (D3) เปลือกมังคุด : กะลา 30 : 70 (D4) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคณุสมบัติทางกาย และทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคดุ และผักตบชวา 

 
การทดสอบความหนาแน่น (Density)  
ผลการหาความหนาแน่นของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและผักตบชวา พบว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งจาก

เปลือกมังคุดและผักตบชวา ที่มีค่าความหนาแน่นสูงที่สุด คือ อัตราส่วนผสมของ  A3, B4, C4 และD2 มีค่าความ
หนาแน่น 154, 164, 172 และ156 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับซึ่งเช้ือเพลิงอัดแท่งที่มีความหนาแน่นสูงจะ
ส่งผลให้ใช้เวลาในการเผาไหม้นาน และมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่าย จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนท่ีมีปริมาณกะลาเพิ่มขึ้น
ท าให้เชื้อเพลิงอัดแท่งจับตัวได้ดีส่งผลให้มีค่าความหนาแน่นสูง 

การทดสอบค่าความชื้น (Moisture content) 
ผลการทดสอบค่าความช้ืนของเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด และผักตบชวา จะเห็นได้ว่าทั้งสูตรที่ 1 

(ปริมาณของตัวประสาน 50 กรัม) และในสูตรที่ 2 (ปริมาณของตัวประสาน 100 กรัม) มีค่าความช้ืนที่ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 238/2547) ก าหนดไว้ว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งจะต้องมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 
8 โดยอัตราส่วน C3 มีค่าความชื้นต่ าที่สุดร้อยละ 5.78   

สูตรที่1 แป้ง 0.5 กรัม ทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพ ทดสอบคุณสมบตัิทางเคม ี

ตัวอย่าง อัตราส่วน 
ความหนาแน่น 

(กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ความช้ืน 
(ร้อยละ) 

ค่าความร้อน
(แคลอรี่/กรัม) 

การเผาไหม ้
(องศาเซลเซียส) 

 
เปลือกมังคุด : 

กะลา 

A1; 100 : 0 123 6.87 5,402 370 
A2; 70 : 30 136 6.41 6,085 333 
A3; 50 : 50 154 6.56 5,971 347 
A4; 30 : 70 147 6.60 5,907 437 

 
ผักตบชวา : 

กะลา 

B1; 100 : 0 126 6.34 3,252 251 
B2; 70 : 30 129 6.21 4,768 249 
B3; 50 : 50 146 6.22 5,177 269 

B4; 30 : 70 164 6.08 6,005 316 
สูตรที่2 แป้ง 100 กรัม  
 
เปลือกมังคุด : 

กะลา 

C1; 100 : 0 128 6.67 5,527 366 
C2; 70 : 30 133 6.56 5,738 301 
C3; 50 : 50 144 5.78 5,879 336 
C4; 30 : 70 172 6.28 6,181 345 

 
ผักตบชวา : 

กะลา 

D1; 100 : 0 100 6.54 3,628 263 
D2; 70 : 30 156 6.29 4,817 280 
D3; 50 : 50 112 6.31 5,089 288 
D4; 30 : 70 130 6.13 5,481 287 
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การทดสอบค่าความร้อน (heating value) 
ผลการทดสอบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดและผักตบชวา พบว่าอัตราส่วนของ B1, 

B2, D1 และD2 มีค่าความร้อนเท่ากับ 3,252, 4,768, 3,628, และ4,817ตามล าดับ มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช. 238/2547) ก าหนดไว้ ค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า 5,000 แคลอรี่/กรัม จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนท่ีมีปริมาณ
ส่วนผสมของกะลาเพิ่มขึ้น จะมีค่าความร้อนเพิ่มขึ้น 

 

การทดสอบอุณหภูมิในการเผาไหม้ (Burning temperature) 
วิธีการทดสอบ น าเช้ือเพลิงอัดแท่งจุดไฟเป็นเวลา 10 นาทีเมื่อเช้ือเพลิงอัดแท่งติดไฟแล้วน าไปทดสอบกับ 

เครื่องมือ Data Logger จนกว่าถ่านจะมอดไหม้เป็นข้ีเถ้า หลังจากน้ันดูผลที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบอุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด
และผักตบชวาพบว่าสูตรที่ 1 (ปริมาณของตัวประสาน 50 กรัม) และสูตรที่ 2 (ปริมาณตัวประสาน 100 กรัม) มีเวลา
ในการเผาไหม้ใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนของ B4 ใช้เวลาในการเผาไหม้มากท่ีสุดเท่ากับ 1.58 ช่ัวโมง และอัตราส่วน 

ตัวอย่าง เวลา 
(ช่ัวโมง) 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) วัตถุดิบ อัตราส่วน 

สูตรที่1 แป้ง 50 กรัม  
 

เปลือกมังคุด : 
กะลา 

A1; 100 : 0 1.01 370 
A2; 70 : 30 1.39 333 
A3; 50 : 50 1.49 347 
A4; 30 : 70 1.24 437 

 
ผักตบชวา : 

กะลา 

B1; 100 : 0 1.03 251 
B2; 70 : 30 1.13 249 
B3; 50 : 50 1.09 269 
B4; 30 : 70 1.58 316 

สูตรที่2 แป้ง 100 กรัม  
 

เปลือกมังคุด : 
กะลา 

C1; 100 : 0 1.14 366 
C2; 70 : 30 1.07 301 
C3; 50 : 50 1.16 336 
C4; 30 : 70 1.27 345 

 
ผักตบชวา : 

กะลา 

D1; 100 : 0 0.46 263 
D2; 70 : 30 1.13 280 
D3; 50 : 50 1.07 288 
D4; 30 : 70 1.27 287 
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D1 ใช้เวลาในการเผาไหม้น้อยที่สุดเท่ากับ 0.46 ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาอุณหภูมิในการเผาไหม้พบว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งที่
มีส่วนผสมของผักตบชวาต่ ากว่าเช้ือเพลิงอัดแท่งที่มีส่วนผสมเปลือกมังคุด เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชทีมีลักษณะ
คล้ายฟองน้ ามี     รูพรุน และอุ้มน้ าได้ดี เมื่อเป็นผงถ่านจะ เป็นผงที่นุ่มละเอียด ซึ่งต่างจากผงเปลือกมังคุดที่มี
ลักษณะเป็นผงหยาบจึงดูดซับน้ าไม่ดีเท่าผักตบชวา ดังนั้นเมื่อปริมาณของผักตบชวาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิการเผาไหม้ก็ต่ า 
(อามานี สามะ และคณะ, 2560) 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า อัตราส่วนในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดต่อ และผักตบชวาต่อ

กะลาเพื่อเปรียบเทียบปริมาณตัวประสาน และทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน    (มผช.238/2547) ก าหนด พบว่าสูตรที่ 2 (ปริมาณตัวประสาน 100 กรัม ) อัตราส่วนผสมของเปลือกมังคุด
ต่อกะลา (C4) เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด มีค่าความหนาแน่น 172 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร, ค่าความชื้นร้อยละ 
6.28  ค่าความร้อน 6,181 แคลอรี่/กรัม ท าให้เช้ือเพลิงมีคุณสมบัติที่ดีในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง แต่เชื้อเพลิงจะมี
ปริมาณของควันมากกว่าในสูตรที่ 1 เนื่องจากมีตัวประสานท่ีมากกว่า  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี และครู
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกง

มัสม่ัน 

A study of consumre acceptance of roti crispy products from soybean meal 

flour, massaman curry paste. 

ซาบีเนาะ มะเระ2 , วนิดา ค าหอม2,  สุรารักษ์ แซ่จอง2, ฐิติมาพร หนูเนียม1* 

Sabinoh Mareh2,Wanida Kamhom2,Surarak Saejong 2 and Thitimaporn Nooniam1* 

บทคัดยอ่ 

             งานวิจัยนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของงผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่ว

เหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่ ากว่า 5 ,000 บาท ผู้บริโภคเคยรับประทาน

ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ร้อยละ 99 โดยความถี่รับประทานแล้วแต่โอกาสร้อยละ 75 มีเหตุผลในการรับประทานคือ มี

รสชาติอร่อย ราคาที่ไม่แพง และหาช้ือได้ง่าย โดยที่ผู้บริโภคสามารถหาช้ือได้ตามร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 

ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นร้อยละ 91 โดยให้เหตุผลว่ามี

รสชาติแปลกใหม่ อร่อย สะดวกในการบริโภค และมีคุณค่าทางโภชนาการ การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการให้

คะแนนแบบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับความชอบมากถึง

มากที่สุดในทุกๆ ด้านได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม หากมี

ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นวางจ าหน่ายในท้องตลาด โดยขายถุงละ 10 บาท ในถุง

มีจ านวน 7 ช้ิน ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะชื้อสินค้า ร้อยละ 91 หากมีจ าหน่าย 

ค าส าคัญ : โรตีกรอบ, แป้งกากถ่ัวเหลือง, ผงเครื่องแกงมัสมั่น, การยอมรับของผู้บริโภค 
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Abstract  

The objective of this research is to study the consumer acceptance of roti crispy products 

from soybean meal flour, massaman curry paste. Is a survey research By using questionnaires as a 

tool for collecting population data, the sample group is the consumers in Songkhla Province, 

consisting of 150 people.  The study found that The majority of consumers are female.  Between 

the ages 18-25 years, bachelor degree With incomes below 5,000 baht, consumers have previously 

consumed 99% roti crispy products, with 75%  of the frequency being eaten depending on the 

occasion. There are reasons to eat: Delicious Affordable price And easy to find Consumers can find 

it at convenience stores and fresh markets. Consumers accept 91% crispy roti from soybean flour, 

curry paste, and massaman curry, giving reasons that it has a new flavor, tasty, convenient to 

consume.  And nutritious Sensory tests using a 5- point hedonic scale found that consumers liked 

the highest scores in all aspects, including appearance, smell, color, taste, texture (crispness) and 

Total liking If there is a roti crispy product from soybean meal flour, massaman curry flavor, 

available in the market by selling 10 baht per bag in the amount of 7 pieces, consumers are happy 

to buy 91% if available. 

baht Keyword : Crispy Roti, Soybean meal flour, Massaman curry powder, Consumer acceptance 

บทน า 

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันมาก เนื่องจากถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในถั่วเหลืองมี

สารอาหารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน ถ่ัวเหลืองที่มี

การแยกน้ านมถั่วเหลืองออก เรียกว่า กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ า (ยุพร  พืชกมุทร, 2550) การน าถั่ว

เหลืองมาใช้นั้นส่วนใหญ่มักแปรรูปถั่วเหลืองเป็นนมถั่วเหลือง เต้าหู้ และขนมหวานต่างๆ (หทัยชนก  นวลใย, 2560) 

จึงท าให้มีปริมาณกากถั่วเหลืองจากการแปรรูปถั่วเหลืองเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งกากถั่วเหลืองยั งมีคุณค่าทาง

โภชนาการอยู่ เมื่ออบแห้งจะประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า เส้นใยอาหารที่

ละลายน้ า และเกลือแร่ต่างๆ (O’Tool, 1999) 

 จากคุณค่าทางโภชนาการของกากถั่วเหลือง จึงมีความสนใจที่จะน าส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป

มาผลิตเป็นแป้งกากถั่วเหลืองโดยเป็นการเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ โดยน าไปศึกษาปริมาณ

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ โรตีกรอบที่มีในท้องตลาดจะเป็นโรตีกรอบที่มี

เพียงแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบหลัก (หทัยชนก  นวลใย และคณะ, 2560) จึงน าแป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลี
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บางส่วนเพื่อลดปริมาณการใช้แป้งสาลีและเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ อีกท้ังรสชาติของโรตีกรอบ ไม่ค่อย

มีความหลากหลาย จึงมีแนวคิดที่จะน าผงเครื่องแกงมัสมั่นมาเสริมในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ดังนั้น การศึกษาการใช้

แป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบรสเครื่องแกงมัสมั่น เป็นการเพิ่มประโยชน์จากการ

ใช้แป้งกากถั่วเหลือง ลดการน าเข้าแป้งสาลีเป็นแนวทางให้กับผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

 ศึกษาการยอมรับของงผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 

จ านวน 150 คน โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนแบบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ศึกษาปริมาณการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ 

  น ากากถั่วเหลืองมาท าแป้งโดยการน ากากถั่วเหลืองมาท าแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา

ประมาณ 8-12 ช่ัวโมง ด้วยเครื่องอบลมร้อน แล้วน ากากถั่วเหลืองมาลดขนาดด้วยการบด จากนั้นน ามาร่อนผ่าน

ตะแกรงร่อน (ดัดแปลงจาก สุภาวินี  แสนทวีสุข และมาลีน่า  สันเต๊ะ, 2557)  

 ใช้แป้งกากถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมในการผลิตโรตีกรอบ โดยน าแป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี ที่

ปริมาณร้อยละ 0 (ควบคุม) 5 10 และ 15 ของปริมาณแป้งสาลีทั้งหมดโดยใช้สูตรโรตีกรอบที่ผ่านการคัดเลือกจาก

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมแป้งถั่วเหลือง (หทัยชนก  นวลใย และคณะ, 2560)  

   ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทดลองดังนี้ ส่วนผสม ได้แก่ แป้งสาลีอเนกประสงค์ เกลือป่น น้ ามันพืช กะทิสด 

น้ าตาล น้ า นมข้นหวาน นมข้นจืด แป้งมันส าปะหลัง และเนยสด (หทัยชนก  นวลใย และคณะ, 2560)  

 วิธีการท าโรตีกรอบ 

  1. น า เกลือ นมข้นหวาน นมข้นจืด น้ า กะทิ ผสมเข้าด้วยกัน ผสมกันกับเกลือ จนละลาย       

  2. ใส่แป้งลงไปผสมกับของเหลวท่ีผสมเอาไว้ นวดให้เข้ากันจนเนื้อแป้งเนียน 

  3. แล้วน าแป้งที่ได้มาพักไว้ประมาณ 20 นาที  

  4. น าแป้งที่ได้แล้วมาแบ่งเป็นก้อนกลมๆ       

  5. น าน้ ามัน กับ เนย มาผสมเข้าด้วยกัน แล้วน ามาทาท่ีแป้ง 

  6. เมื่อได้ก้อนแป้งแล้วพักไว้ 15 นาที        

  7. ท าแป้งช้ันใน โดยการน าน้ ามันกับแป้งมันส าปะหลังมาผสมเข้าด้วยกัน ในส่วนท่ีเท่ากัน 

  8. แล้วน าแป้งช้ันนอกมาห่อแป้งช้ันใน แล้วม้วนเป็นแท่งกลมๆ 

  9. เมื่อได้แป้งเป็นแท่งกลมๆ แล้วน ามาตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ แล้วรีดให้ได้แผ่นแป้งที่บาง แล้วน าไป

ทอดด้วยไฟปานกลางจนกรอบเหลือง แล้วน าโรตีกรอบไปเคลือบน้ าตาล  
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 ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม โดยผู้ประเมินที่เป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 

ระดับ (9-point hedonic scale) ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โรตีกรอบที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดเพื่อท าการ

ทดลองใน วัตถุประสงค์ถัดไป 

 2. ศึกษาปริมาณการเสริมผงเคร่ืองแกงมัสมั่นในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลือง  

   น าผงเครื่องแกงมัสมั่นมาเสริมในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้ันตอนที่ 1 โดยเสริมใน

ปริมาณร้อยละ 2 4 และ 6 ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมด ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้าน ลักษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบรวม โดยผู้ประเมินท่ีเป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 

50 คน โดยใช้วิธีการให้ คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ

ที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดเพื่อท าการทดลองใน วัตถุประสงค์ถัดไป    

3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเคร่ืองแกงมัสมั่น 

    น าผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนท่ี 2 มาท าการประเมินการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบรวม ผู้ประเมิน

เป็นผู้บริโภคทั่วไปในพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ข้อมูลการบริโภคโรตีกรอบ 

กากถั่วเหลือง และเครื่องแกงมัสมั่น และการยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น ด้วย

วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) โดยให้คะแนนความชอบ

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบที่ผลิตจากการใช้แป้งกากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีได้ที่ระดับ

ร้อยละ 5 และเสริมเครื่องแกงมัสมั่นร้อยละ 2 โดยท าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ

จากแป้งกากถ่ัวเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น จ านวน 150 คน โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยใช้วิธี 5-point hedonic scale  

 1. ข้อมูลทางประชากร 

    ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคเพศชาย 39 คน ร้อยละ 30 เพศหญิง 111 คน ร้อย

ละ 70 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 87 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รองลงมาร้อยละ 6 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี โดยอาชีพ

นักศึกษาร้อยละ 80 มีธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายร้อยละ 11 ผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 85 อยู่ในระดับปริญญาตรี 

รองลงมาร้อยละ 8 มัธยมศึกษา และส่วนใหญ่ร้อยละ 68 ต่ ากว่า 5,000 บาท รองลงมาร้อยละ 16 5,000-10,000 

บาท ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ  
       ชาย 30 
       หญิง 70 
อายุ  

       ต่ ากว่า 18                                1 

       18-25 ป ี  87 

       26-35 ป ี                                7 

       36-45 ป ี                                1 

       46-55 ป ี                                2 

       55 ปีขึ้นไป                                1 
อาชีพ  
       นักเรียน                                1 

       นักศึกษา  80 

       พนักงานบริษัท - 

       ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย   11 

       ข้าราชการ/ พนักงานราชการ  3 

       เกษตรกร  1 

       พ่อบ้าน/ แม่บ้าน  - 

       พนักงานประจ า/ พนักงานชั่วคราว (ลูกจ้าง)  3 

       อื่นๆ  - 
ระดับการศึกษา  
       ประถมศึกษา  1 

       มัธยมศึกษา/ ปวช. 9 

       อนุปริญญา/ ปวส. 3 

       ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ ปริญญาตรี  85 

       สูงกว่าปริญญาตรี 2 

       อื่นๆ                                 - 
รายได้ต่อเดือน  
       ต่ ากว่า 5,000 บาท 69 

       5,000-10,000 บาท 16 

       10,001-15,000 บาท                                7 
       มากกว่า 15,000 ขึ้นไป 9 
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2. ข้อมูลการบริโภค 

     ข้อมูลการบริโภคการใช้แป้งกากถ่ัวเหลืองทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 

99 ที่เคยรับประทานโรตีกรอบ โดยส่วนใหญ่ชอบรับประทานโรตีกรอบเคลือบน้ าตาลร้อยละ 80 รองลงมาโรตีกรอบ

จากแป้งสาลีร้อยละ 29 และชอบรับประทานโรตีกรอบแล้วแต่โอกาสร้อยละ 75 รองลงมา 1 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 

15 โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภครับประทานโรตีกรอบความชอบจากรสชาติอร่อยร้อยละ 77 รองลงมาราคาไม่แพงร้อยละ 

55 ซึ่งผู้บริโภคโดยทั่วไปเลือกซื้อโรตีกรอบจากร้านสะดวกซื้อร้อยละ 66 รองลงมาจากตลาดสดร้อยละ 45 มีผู้ที่เคย

รับประทานแป้งกากถั่วเหลืองร้อยละ 26 และไม่เคยรับประทานร้อยละ 74 ในรูปแบบการรับประทานแป้งกากถั่ว

เหลืองในขนมหวานร้อยละ 26 เหตุผลในการรับประทานแป้งกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์คือ ความแปลกใหม่ร้อยละ 

15 รองลงมาการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ร้อยละ 8 และผู้ที่เคยรับประทานแกงมัสมั่นร้อยละ 91 มีรูปแบบท่ีเคย

รับประทาน  แกงมัสมั่นร้อยละ 87 มีเหตุผลในการรับประทานเครื่องแกงมัสมั่นหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งกากถ่ัวเหลือง

เสริมเครื่องแกงมัสมั่น เพราะอร่อยร้อยละ 56 รองลงมาคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 24 จากการทดสอบการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองของผู้บริโภคทั่วไป ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ  91 

โดยให้การยอมรับด้วย 4 เหตุผล คือ รสชาติแปลกใหม่ อร่อย สะดวกในการบริโภค และมีคุณค่าทางอาหาร เพิ่มขึ้น

ในขณะบริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจ าหน่ายในราคาถุงละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 และ ไม่แน่ใจจะซื้อ

ร้อยละ 7 โดยให้เหตุผลต้องการซื้อในราคา 10 บาท 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการบริโภคโรตีกรอบ 

ข้อมูล จ านวน (ร้อยละ) 
ท่านเคยรับประทานโรตีกรอบหรือไม ่  
       เคย 99 
       ไม่เคย                     1 
ท่านเคยรับประทานโรตีกรอบชนิดใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
       โรตีกรอบจากแป้งสาลี 29 
       โรตีกรอบเคลือบน้ าตาล 80 
       โรตีกรอบเนยสด 19 
       อื่นๆ - 
ความถี่ในการรับประทานโรตีกรอบต่อสัปดาห์  
       1 ครั้ง / สัปดาห์ 15 
       2-3 ครั้ง / สัปดาห์                      9 
       มากกว่า 2-3 ครั้ง / สัปดาห์ 1 
       แล้วแต่โอกาส  75 
เหตุผลในการรับประทานโรตีกรอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
       ราคาไม่แพง    55 
       รสชาติอร่อย   77 
       หาซื้อได้ง่าย   39 
       สะดวกในการบริโภค                                                                                                 13 
       อื่นๆ                                                                                                                    2 
โดยทั่วไปท่านรับประทานโรตีกรอบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
       ท าบริโภคเอง                      4 
       ร้านสะดวกซื้อ   66 
       ห้างสรรพสินค้า 
       ตลาดสด                                                                                                         

  3   
  45 

       ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP                                                                                      21 
       อื่นๆ   1 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการบริโภคแป้งกากถ่ัวเหลืองและเครื่องแกงมัสมัน่ 

ข้อมูล จ านวน ( ร้อยละ) 
ท่านเคยรับประทานแป้งกากถ่ัวเหลืองหรือไม ่  
       เคย          26 
       ไม่เคย          74 
รูปแบบของแป้งกากถ่ัวเหลืองที่เคยรับประทาน  
       ขนมหวาน            26 
       อาหารคาว                                                                                                                   - 
       อื่นๆ           - 
เหตุผลในการรับประทานแป้งกากถ่ัวเหลืองหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งกากถ่ัวเหลือง  
       การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้            8 
       ความแปลกใหม่          15 
       ความเคยชิน (รับประทานเป็นประจ า)           3 
       อื่นๆ                                                                                                                           - 
ท่านเคยรับประทานแกงมสัมั่นหรอืไม ่  
       เคย          91 
       ไม่เคย           3  
รูปแบบแกงมัสมั่นที่เคยรบัประทาน  
       แกงมัสมั่น            87 
       ใช้เป็นส่วนผสมในของหวาน                                                                                               1 
       ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารคาว                                                                                              11 
       อื่นๆ                                                                                                                             - 
เหตุผลที่รับประทานเครื่องแกงมัสมั่นหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริม
เครื่องแกงมัสมั่น 

 

       คุณค่าทางโภชนาการ      24 
       อร่อย    56 
       ความเคยชิน (รับประทานเป็นประจ า)                                                                                       19 
       อื่นๆ                                                                                                                      1 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลือง 

การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรองจากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่

ให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม อยู่ในระดับชอบถึงชอบ

มาก ดังตารางที่ 4 โดยผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบร้อยละ 91 ด้วยเหตุผล 3 อันดับแรก คือ รสชาติแปลก

ใหม่ อร่อย และมีคุณค่าทางอาหาร ในขณะที่ผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจ าหน่ายร้อยละ 91 ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 ตารางการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลือง 

คุณลักษณะทาง 
ประสาทสัมผัส 
 

ระดับความชอบ ค่าเฉลี่ย 
± ส่วนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน 
ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบ

มาก 
ลักษณะปรากฏ    33  94  13 - -  4.11 ± 0.59 

ส ี    51  85    4 - -  4.31 ± 0.52 

กลิ่น    46  81  13 - -  4.23 ± 0.61 

กลิ่นรส    42  81  17 - -  4.17 ± 0.63 

รสชาติ    22  95  22 1 -      4 ± 0.58 

เนื้อสัมผัส    23  92  24 1 -  4.01 ± 0.58 

ความชอบรวม    24 106    9 1 -  4.11 ± 0.58 

หมายเหตุ: ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 5-point hedonic scale (n=150) 
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ตารางที่ 5 การยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่น 

ข้อมูลการบริโภค จ านวน (ร้อยละ) 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบโรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลือง    
เสริมผงเครื่องแกงมัสมั่นหรือไม่ 

 

       ยอมรับ 91 

       ไม่ยอมรับ                     3 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       อร่อย 62 

       รสชาติแปลกใหม่ 81 

       สะดวกในการบริโภค 16 

       คุณค่าทางอาหาร 27 

       อื่นๆ - 

ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       ไม่คุ้นเคย 1 

       รสชาติไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ 2 

       ลักษณะเนื้อสัมผัสแปลกไป 1 

       กลิ่นรสไม่พึงประสงค์ - 

       อื่นๆ                                                                                       
หากผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองเสริมผงเครื่องแกงมัสมั่นมี
วางจ าหน่าย (ดังตัวอย่าง) ในราคาถุงละ 10 บาท (7 ช้ิน)  ท่านยินดีจะซื้อ
หรือไม่ 

- 

       ซื้อ  91 

       ไม่ซื้อ 1 

       ไม่แน่ใจ 7 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถ่ัวเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น ผู้บริโภคเป็น

เพศชายร้อยละ 30 และเพศหญิงร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 5,000 
บาท พบว่าผู้บริโภครับประทานโรตีกรอบร้อยละ 99 โดยความถี่รับประทานแล้วแต่โอกาสร้อยละ 75 มีเหตุผลในการ
รับประทานคือ มีรสชาติอร่อย ราคาที่ไม่แพง และหาช้ือได้ง่าย โดยที่ผู้บริโภคสามารถหาช้ือได้ตามร้ านสะดวกซื้อ และ
ตลาดสด  ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นร้อยละ 91 โดยผู้บริโภคให้
เหตุผลในการยอมรับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่นเพราะมีรสชาติแปลกใหม่ และอร่อย 
ผู้บริโภคร้อยละ 91 ยินดีที่จะช้ือผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้งกากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น หากมีวางจ าหน่ายใน
ท้องตลาด 
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ผลของการเสริมแป้งกากมะพร้าวในไส้พัฟฟ์สังขยา 

Effect of Coconut Meal Flour Supplement in Custard Puff Filling 
พรชัย พุทธรักษ1 วาลิด อะหลี2 กรูาณี กุสุหลง2 และศศิธร สุเหร็น2 

Pornchai Puttarak1 Walid Alee2 Kuranee Kusulong2 andSasithon Suren2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของไส้พัฟฟ์สังขยา ศึกษาปริมาณแป้งกากมะพร้าวท่ีเหมาะสมใน

ไส้พัฟฟ์สังขยา โดยการเสริมแป้งกากมะพร้าวในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ด้วยวิธี 9-point hedonic scale และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 
150 คน ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 5-point hedonic scale จากการศึกษา พบว่า ไส้พัฟฟ์สังขยาสูตร
พื้นฐานที่มีส่วนผสมของ ไข่เป็ด 500 กรัม น้ าตาลทราย 500 กรัม เกลือ 1.65 กรัม และกะทิ 500 กรัม ได้รับคะแนนการยอมรับ
สูงสุด ซึ่งมีคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก และปริมาณแป้งกากมะพร้าวที่ร้อยละ 10 ผู้ทดสอบให้คะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อน าผลิตภัณฑ์มาทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคทั่วไปในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบถึงชอบมาก  
ค าส าคัญ: พัฟฟ์, สังขยา, แป้งกากมะพร้าว 

Abstract 

The objective of this research is to study the basic recipe of custard puff filling, to study the 

adequate quantity of coconut meal flour supplementation in the custard puff filling by implementing 

coconut meal flour in the amount of 10, 20, 30, 40 and 50 percent, to study sensory quality with       9-

point hedonic scale and to study consumer’s acceptance of the general consumers in Muang Songkhla 

District, Songkhla Province, a sample group of 150 people by using the 5-point hedonic scale. The study 

showed that the custard puff filling contained 500 grams of duck egg, 500 grams of sugar, 1. 5 grams of 

salt and 500 grams of coconut milk has gained the highest acceptance in the range of medium to high 

levels and  the tested comsumers gave the highest sensory acceptability of the amount of coconut meal 

flour at 10 percent with scores in the medium to high levels. The products were tested for acceptance 

of the general consumers in Muang Songkhla District, Songkhla Province.  It was found that the tested 

consumers gave the highest sensory acceptability in the range of medium to high levels. 

Key words: Puff, Custard, Coconut Meal Flour 
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บทน า 

สังขยา เป็นขนมชนิดหนึ่งของไทยท าจาก ไข่ น้ าตาล และกะทิ น ามากวนให้เข้ากัน ใช้ทาขนมปังหรือใช้เป็นไส้

ของขนม ในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย มีขนมลักษณะเดียวกันนี้ เรียกว่า “กายาหรือศรีกายา” เป็นขนม 

ที่มีลักษณะข้นเหมือนสังขยา รับประทานควบคู่กับขนมปังและใช้เป็นไส้ขนมได้ด้วย ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นไข่ กะทิ และ

น้ าตาลเคี่ยวให้เข้ากัน นิยมใส่ใบเตยให้เป็นสีเขียวอ่อนหรือใช้สีธรรมชาติจากไข่แดง (พจน์  สัจจะ, 2555)  

กากมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการสกัดน้ ามันมะพร้าวหรือจากการคั้นกะทิ กากมะพร้าวที่เหลือจะถูกน าไป

ท าอาหารสัตว์หรือไม่ก็ทิ้งไปโดยไม่ค่อยมีการน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากากมะพร้าว ยังมีคุณค่าทาง

โภชนาการหลงเหลืออยู่ มีโปรตีน 21.50 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยอาหาร 10.86 เปอร์เซ็นต์ไขมัน 8.54 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 7.11 

เปอร์เซ็นต์ และยังมีกรดอะมิโนที่ส าคัญ เช่น อาร์จินีน ลูซีน ฯลฯ จากการส่งออกกะทิส าเร็จรูปจะเห็นได้ว่า โรงงาน

อุตสาหกรรมมะพร้าวของประเทศไทยมีการผลิตเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีส่วนเหลือใช้ที่ได้จากการคั้นมะพร้าว คือ กาก

มะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่จะไว้ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ (ประพจน์  มลิวัลย์ , 2551) หากมีการพัฒนาน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สามารถน ามาเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากากมะพร้าวที่เหลือ

ทิ้ง โดยการแปรรูปเป็นแป้งกากมะพร้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกากมะพร้าว ด้วยวิธีการเสริมแป้งกากมะพร้าวใน ไส้พัฟฟ์

สังขยา เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกากมะพร้าว และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป 

ดั้งนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าแป้งกากมะพร้าว มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยา เพื่อศึกษาสูตร

พื้นฐานของไส้พัฟฟ์สังขยา จากนั้นศึกษาปริมาณแป้งกากมะพร้าวที่เหมาะสมในไส้พัฟฟ์สังขยา เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยาย

การใช้ประโยชน์ของแป้งกากมะพร้าวจากกากมะพร้าวท่ีเหลือท้ิง และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พัฟฟ์

สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าว  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาสูตรพ้ืนฐานของไส้พัฟฟ์สังขยา 

   น าสูตรพื้นฐานของไส้พัฟฟ์สังขยาทั้ 3 สูตรมาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ผู้ทดสอบท่ีเป็นนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 50 คน ประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ความเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม จากนั้นน าผลการ

ทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ท าการคัดเลือกไส้พัฟฟ์สังขยาที่ได้คะแนนการ

ยอมรับสูงสุด เพื่อท าการทดสอบในวัตถุประสงค์ถัดไป ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานไส้พัฟฟส์ังขยาท้ัง 3 สูตร 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

1. ไข่เป็ด 500 กรัม 750 กรัม 500 กรัม 

2. น้ าตาลทราย 500 กรัม 500 กรัม 250 กรัม 

3. เกลือ 1.65 กรัม 1.65 กรัม 1.65 กรัม 

4. กะท ิ 500 กรัม 1,000 กรัม 500 กรัม 

ที่มา : สูตรที่ 1 จาก สิรินีร์  แซ่ตัน (2556) 

        สูตรที ่2 จาก สนุิษา  หลงละเลิง (2561) 

        สูตรที่ 3 จาก เกศยา  ยงภูมิพุทธา และคณะ (2552) 

 ขั้นตอนและวิธีการท าไส้พัฟฟ์สังขยา 

น าไข่เป็ด เกลือ และน้ าตาล มาขย ารวมกันจนน้ าตาลละลายหมด น าไปกรองด้วยผ้าขาวบาง 

 

น าส่วนผสมทั้งหมดและน้ ากะทิใสห่ม้อตุ๋นกวนด้วยไฟอ่อน 40 นาที จนส่วนผสมของไส้สังขยาข้นเหนยีว 

 

ยกลงจากเตา พักไว้ให้เย็น  

2. ศึกษาปริมาณแป้งกากมะพร้าวที่เหมาะสมในไส้พัฟฟ์สังขยา 

              น าแป้งกากมะพร้าวมาเสริมในไส้สังขยาในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ของปริมาณน้ าหนักส่วนผสมไส้

สังขยาทั้งหมด ผู้ทดสอบชิมเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จ านวน 50 คน ให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี  9-point hedonic scale ประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากนั้นน าผลการทดสอบ

การยอมรับมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย และส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป ท าการคัดเลือกไส้สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าวที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด เพื่อศึกษาในข้ันตอนต่อไป 
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           ขั้นตอนและวิธีการเตรียมแปง้กากมะพร้าว 

น ากากมะพร้าว ที่เหลือจากการคัน้น้ ากะทิออก คัดเฉพาะที่มสีีขาวเท่าน้ัน 

 
น าไปอบด้วยเครื่องอบลมร้อน 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง พักไว้ให้เย็น 

 
จากนั้นน ากากมะพรา้วไปบดด้วยเครื่องป่ันของแห้ง ครั้งละ 8 วินาที จ านวน 5 รอบ 

 
น าไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้งขนาด 60 เมท จะไดส้่วนท่ีเป็นแป้งกากมะพร้าว 

ที่มา: ชญาภัทร  กี่อาริโย และคณะ (2556) 

องค์ประกอบทางเคมีของแป้งกากมะพร้าวและแป้งสาล ี

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของแป้งกากมะพร้าวและแป้งสาล ี

องค์ประกอบทางเคมี 

(ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง) 

แป้งมะพร้าว แป้งสาล ี

ความช้ืน 6.23 11.16 

โปรตีน 5.20 8.17 

คาร์โบไฮเดรต 57.70 79.15 

ไขมัน 29.4 1.08 

เถ้า 1.48 0.43 

ที่มา: ชญาภัทร  กี่อาริโย และคณะ (2556) 

3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าว 

          น าผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าวที่ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด มาท าการ

ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 150 คน โดยใช้แบบทดสอบการยอมรับ  

ประสาทสัมผัสด้วยวิธี 5-point hedonic scale และจากนั้นน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้านค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานไส้พัฟฟ์สังขยา 3 สูตร 
   จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale ด้าน

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ความเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า ไส้พัฟฟ์สังขยา สูตรที่ 1 ของสิรินีร์ 

แซ่ตัน (2556) ที่มีส่วนผสมของ ไข่เป็ด 500 กรัม น้ าตาลทราย 500 กรัม เกลือ 1.65 กรัม และกะทิ 500 กรัม ได้รับคะแนนการ

ยอมรับสูงสุด โดยมีคะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม สูงกว่าไส้พัฟฟ์

สังขยา สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งมีคะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบปานกลาง

ถึงชอบมาก จึงคัดเลือกไส้พัฟฟ์สังขยา สูตรที่ 1 เพื่อท าการทดลองในวัตถุประสงค์ต่อไป ดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไส้พัฟฟ์สังขยาสูตรพื้นฐาน จ านวน 3 สูตร 

คุณลักษณะทางประสาท

สัมผัส 

คะแนนความชอบ 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

ลักษณะปรากฏ 78.7±03.1a 7.24±1.13b 98.6±97.0 b 

สี 86.7±0.92 a 7.28±1.06b 02.7± 05.1b 

กลิ่น 7.40±0.92 a 7.22±0.61ab 98.6±65.0b 

กลิ่นรส 7.76±0.98 a 7.08±0.92 b 94.6±95.0b 

รสชาติ 8.02±0.76 a 7.32±0.91 b 06.7±99.0 b 

เนื้อสัมผัส 7.88±0.84 a 7.42±0.85 b 16.7 ±93.0 b 

ความชอบโดยรวม 8.08±0.75a 7.46±0.83b 7.06±1.01c 

หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งกากมะพร้าวที่เหมาะสมในไส้พัฟฟ์สังขยา 

 

                              

                               

 

 

ภาพที่ 1 ไส้สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าว (A สูตรควบคมุ) 0, (B) ร้อยละ 10, (C) ร้อยละ 20, (D) ร้อยละ 30,  

(E) ร้อยละ 40, (F) ร้อยละ 50 

(A) (C) 
(B) 

(F) (D) (E) 
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      จากการศึกษาปริมาณแป้งกากมะพร้าวที่เหมาะสมในไส้พัฟฟ์สังขยา ที่ปริมาณ ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ ร้อย

ละ 50 ของน้ าหนักส่วนผสมไส้สังขยาสูตรพื้นฐานท้ังหมด ด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส 9-point hedonic scale 

พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับการเสริมแป้งกากมะพร้าวที่ปริมาณ ร้อยละ 10 สูงสุด มีคะแนนการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม สูงกว่า การเสริมแป้งกาก

มะพร้าวที่ร้อยละ 20, 30, 40 และร้อยละ 50 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งมีคะแนนการยอมรับ  อยู่

ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อท าการเสริมแป้งกากมะพร้าวในระดับท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เนื้อสัมผัสของไส้สังขยาแห้ง

จนเกินไป ด้านกลิ่น กลิ่นรส เมื่อท าการเสริมแป้งกากมะพร้าวในระดับที่เพิ่มขึ้น ท าให้กลิ่นของมะพร้าวกลบกลิ่นของไส้สังขยา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาภัทร์  กี่อารีโย และคณะ (2556) ที่ได้ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของการ

ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกากมะพร้าวในผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีท ที่ 3 ระดับคือ ร้อยละ 15 20 และ 25 ของน้ าหนักแป้ง 

ใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ทดสอบ ชิมจ านวน 12 คน 2 ซ้ า ด้านกลิ่น พบว่าเมื่อทดแทนในระดับมากขึ้นท าให้กลิ่นของเนยสด

ลดลง ด้านรสชาติ พบว่า การเพิ่มปริมาณทดแทนท่ีมากขึ้น ท าให้คะแนนความชอบด้านรสชาติลดลง ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า

การเพิ่มปริมาณการทดแทนผลิตภัณฑ์ส่งผลท าให้เนื้อสัมผัสของขนมปังน้ันมีความเหนียวลดลง  

 ด้วยเหตุนี้จึงคัดเลือกผลการเสริมแป้งกากมะพร้าวในผลิตภัณฑ์ไส้สังขยาที่ร้อยละ 10 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัของปริมาณแป้งกากมะพร้าวท่ีเหมาะสมในไสส้ังขยา 

หมายเหตุ - ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    - อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 

คุณลักษณะทาง 
ประสาทสัมผัส 

คะแนนความชอบปริมาณแป้งกากมะพร้าว  

10 20 30 40 50 

ลักษณะปรากฏ 8.24±0.87a 7.80±0.85b 7.38±0.83c 6.94±0.71d 6.74±0.77d 

ส ี 7.98±0.86a 7.56±0.81b 7.10±0.73c 6.76±0.77d 6.54±0.76d 

กลิ่น 8.16±0.76a 7.50±0.83b 6.94±0.76c 6.96±0.80c 6.84±0.88c 

กลิ่นรส 8.20±0.75a 7.44±0.90b 6.88±0.79c 6.86±0.83c 6.62±0.83c 

รสชาต ิ 8.38±0.83a 7.44±0.86b 6.88±0.87c 6.66±0.79cd 6.36±0.74d 

เนื้อสัมผัส 8.38±0.72a 7.54±0.90b 6.78±0.84c 6.46±0.64c 6.52±0.86c 

ความชอบโดยรวม 8.42±0.73a 7.60±0.78b 7.00±0.69c 6.66±0.77d 6.56±0.86d 
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3. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าว 

        น าผลิตภัณฑ์ มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

150 คน โดยใช้แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้

แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 5-point hedonic scale พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วง   

ชอบถึงชอบมาก ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นมากที่สุด เนื่องจากแป้งกากมะพร้าวเมื่อน าไปอบจะมีกลิ่นหอม

จากน ามันของมะพร้าว ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการยอมรับของผูบ้ริโภคทีม่ีผลต่อผลิตภัณฑ์พัฟฟ์สังขยาเสริมแป้งกากมะพร้าว 

หมายเหตุ: ทดสอบประสาทสัมผสัด้วย (5-point hedonic scale) (N=150) 

สรุปผลการวิจัย 

ไส้พัฟฟ์สังขยา สูตรที่ 1 ของสิรินีร์ แซ่ตัน (2556) ที่มีส่วนผสมของ ไข่เป็ด 500 กรัม น้ าตาลทราย 500 กรัม 

เกลือ 1.65 กรัม และกะทิ 500 กรัม ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับการเสริมแป้งกาก

มะพร้าวที่ปริมาณ ร้อยละ 10 สูงสุด ซึ่งมีคะแนนการยอมรับ อยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก และผู้บริโภคทั่วไปใน

จังหวัดสงขลา ให้คะแนนการยอมรับอยู่ในช่วงชอบถึงชอบมาก 

 

 

 

 

ระดับความชอบ (จ านวนคน) 

คุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัส 

 

ชอบมาก 

 

ชอบ 

 

เฉย ๆ  

 

ไม่ชอบ 

 

ไม่ชอบมาก 

ค่าเฉลี่ย ±  ส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ลักษณะปรากฏ 60 76 14 - - 4.26±0.66 

ส ี 60 80 10 - - 4.29±0.62 

กลิ่น 78 60 12 - - 4.44±0.63 

กลิ่นรส 68 72 10 - - 4.38±0.61 

รสชาต ิ 72 62 16 - - 4.37±0.67 

เนื้อสมัผสั 46 92 10 2 - 4.21±0.61 

ความโดยชอบรวม 78 64 8 - - 4.48±0.59 
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สมการไดโอแฟนไทน์  24 (7 )x yp z  โดยท่ี p  เป็นจ านวนเฉพาะคี่   

 On The Diophantine Equations 24 (7 )x yp z  where p  is an odd prime number  

ธนากร แก้วทับทิม1 และสานิตย์ ฤทธิเดช2*  

Thanakorn Kaewtubtim1 and Sanit Rithidej2*  

บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ 24 (7 )x yp z  โดยที่ p  ที่เป็นจ านวนเฉพาะคี่ และ ,x y  และ z  

ที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ซึ่งจะใช้เทคนิคพ้ืนฐานในการหาผลเฉลย  

ค าส าคัญ: สมการไดโอแฟนไทน์, สมภาค, มอดุโล, จ านวนเฉพาะ 

Abstract  
 In this paper, we investigate solutions of Diophantine equation 24 (7 )x yp z   where 
p  is an odd prime number and ,x y  and z  are non-negative integers  using elementary techniques.  

Keywords: Diophantine equations, Congruence, Modulo, Prime number  
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บทน า  
สมการไดโอเเฟนไทน์เป็นสมการที่ได้ศึกษากันอย่างมากมายในหลายรูปแบบ และรูปแบบที่ได้ศึกษากันอย่า ง

กว้างขวาง คือ สมการที่อยู่ในรูป 2x ya b z  โดยพิจารณาค่า a  และ b  

Acu (2007, pp. 145-148) ได้ศึกษาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 22 5x y z  มีผลเฉลยจ านวนเต็มที่

ไม่เป็นลบ ( , , )x y z  คือ (3,0,3)  และ (2,1,3)  

Suvarnamani (2011, pp. 1415-1419)  ได้ศึกษาผลเฉลยของสมการไดโอเเฟนไทน์ 22x yp z  เมื่อ 

, ,x y z  เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบและ p  เป็นจ านวนเฉพาะ   

Chotchaisthit (2012, pp. 191-193) ได้ศึกษาผลเฉลยทั้งหมดที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบของสมการได

โอเเฟนไทน์ 24x yp z  โดยที่ p  เป็นจ านวนเฉพาะซึ่งปรากฏว่าเป็นสมการไดโอเเฟนไทน์ท่ีไม่มีผลเฉลยที่เป็นจ านวน

เต็มที่ไม่เป็นลบ  

Ninrata (2013) ได้ศึกษาผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอเเฟนไทน์ 23 2(5 )x y z  ซึ่งต่อมาได้มีการศึกษา

จากกลุ่มนักคณิตศาสตร์หลายท่านเพื่อหาผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบของสมการไดโอเเฟนไทน์ในรูปแบบแตกต่างกัน

ออกไป 

 Laipaporn, Wananiyakul, and Khachorncharoenkul ( 2019)  ไ ด้ ส ร้ า ง ส ม ก า ร ไ ด โ อ เ เ ฟ น ไ ท น์  
23 (5 )x yp z  โดยที่ p  เป็นจ านวนเฉพาะคี่ซึ่งมีผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบมากมายนับไม่ถ้วน 

 และต่อมา Suvarnamani, Singta, and Chotchaisthit (2011, p. 25-28) ได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ 
24 7x y z  และ 24 11x y z  ซึ่งปรากฏว่าเป็นสมการไดโอแฟนไทน์ที่ไม่มีผลเฉลยที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 

ในงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ 24 7x y z  โดยก าหนดให้ สมการไดโอแฟนไทน์ให้อยู่ในรูป 
24 (7 )x yp z   โดยที่ p  เป็นจ านวนเฉพาะคี่ และ 7p   และ , ,x y z  เป็นจ านวนเตม็ที่ไมเ่ป็นลบ และหาผลเฉลย

ของสมการดังกลา่ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและค้นคว้าปัญหาของงานวิจัย ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ และมีบทตั้งที่เกี่ยวข้องดังนี้  
บทต้ัง 1 (Dirichlet, 1837 as cited in Pete ) ถ้า ,a N  โดยที่  gcd( , ) 1a N  แล้ว จะมีจ านวนเฉพาะ p  

มากมายนับไม่ถ้วน เมื่อ (mod )p a N    

บทต้ัง 2 (Fergy and Rabago, 2013) สมการไดโอแฟนไทน์ 21yp z  ไม่มีผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ เมื่อ p  

เป็นจ านวนเฉพาะ และ 3p  

  ซึ่งต่อมาได้ท าการหาผลเฉลยสมการไดโอแฟนไทน์ 24 (7 )x yp z   
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
พิจารณาสมการไดโอแฟนไทน์ 24 (7 )x yp z  ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยใช้บทตั้งที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อใช้

ในการพิสูจน ์

เราจะพิจารณาสมการไดโอแฟนไทน์ 24 (7 )x yp z  ในกรณี 0x   

บทต้ัง 3 ส าหรับ y  และ z  ที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ p  ที่เป็นจ านวนเฉพาะคี่ สมการไดโอเฟนไทน์   

                 21 (7 )yp z                                                   (1)                                                                              

มีผลเฉลยทั้งหมดคือ ( , , )y z p {(0,2,3),(1,6,5),(2,48,47)} A  

โดยที่ {( ,7 1,7 2) |y yA y p เป็นจ านวนเฉพาะที่ 7 2 2(mod3)y  โดยที่ 3y }   

พิสูจน ์ พิจารณา 7p  จากสมการ (1) จะได ้

 1 27 1y z    

จากบทตั้ง 2 จะได้ว่า สมการไดโอเฟนไทน์ไมม่ีผลเฉลยจ านวนเต็มทีไ่ม่เป็นลบ  

ต่อไปเราจะพิจารณา 7p  และพิจารณา z  เป็น 2 กรณี โดยจากสมการ (1) จะได ้

     2(7 ) 1 ( 1)( 1)yp z z z          (*)  

กรณี 1 ถ้า 1 1z  จะได้ว่า 1 3z  และจากสมการ (*) จะได ้

     (7 ) 1 3yp  

ดังนั้น 3,7 1yp  และจะได้ 0y    

นั่นคือ ผลเฉลยของสมการ (1) คือ ( , , ) (0,2,3)y z p    

กรณี 2 ถ้า 1 1z  เราจะพิจารณาเป็น 2 กรณีย่อยดังต่อไปนี ้

     กรณี  2.1 ให้ | ( 1)p z  จะได้ว่า 1p z  

และสมมติให้  7 | ( 1)y z  จะได้ 7 ( 1)y z  

เนื่องจาก | ( 1)p z  และ ( ,7 ) 1yp  จะได้ว่า  (7 ) | ( 1)yp z   
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จากสมการ (*) จะได้ว่า ( 1) | (7 )yz p ดังนั้น 

 (7 ) ( 1)yp z  และจะได้ว่า 1 1z  

ท าให้ 0z  ซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

 ดังนั้น  7 ( 1)y z     

     จากสมการ (*) จะได้ 1p z  และ 7 1y z  

     นั่นคือ 7 1yz  และ (7 1) 1 7 2y yp  

พิ จ า รณ า  ถ้ า  3y  จ ะ ไ ด้  ผ ล เ ฉลย ขอ งส มกา ร  ( 1)  คื อ  ( , , ) {(1,6,5),(2,48,47)}y z p  แล ะ  

     พิจารณา 3y  จะได้ว่า 7 1(mod3)y

และ 7 2 ( 1) 2(mod3)yp  

ดังนั้น ในกรณี 2.1 มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนที่อยู่ในรูปของ ( , , )y z p = ( ,7 1,7 2)y yy  โดยที่ 7 2y  เป็น

จ านวนเฉพาะ ส าหรับทุก 3y   

     กรณี 2.2 ให้ | ( 1)p z  ในท านองเดียวกับกรณี 2.1 สมมติให้ 7 | ( 1)y z  จะได้ว่า 

     (7 ) ( 1)yp z  และ 1 1z   

ท าให้ 2z  ซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

 ดังนั้น  7 ( 1)y z     

     จากสมการ (*) จะได้ 1p z  และ 7 1y z      

     นั่นคือ 7 1yz  และ (7 1) 1 7 2y yp  

      พิจารณา ถ้า 3y  จะได้ว่า ไม่มผีลเฉลยของจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ 
p
 เป็นจ านวนเฉพาะและ    

    พิจารณา ถ้า 3y  จะได้ว่า                 7 1(mod3)y

 
    นั่นคือ  7 2 0(mod3)yp  

    ดังนัน้ ในกรณี 2.2 สมการ (1) ไม่มผีลเฉลยจ านวนเต็มทีไ่ม่เป็นลบ เมื่อ 1y  

ดังนั้น สมการไดโอแฟนไทน์ 21 (7 )yp z  มีผลเฉลยทั้งหมด คือ ( , , )y z p {(0,2,3),(1,6,5),(2,48,47)} A  
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โดยที่ {( ,7 1,7 2) |y yA y p เป็นจ านวนเฉพาะที่ 7 2 2(mod3)y  โดยที่ 3}y    

 

 ต่อไปเราจะพิจารณาสมการไดโอแฟนไทน์ 24 (7 )x yp z  ในกรณี 0y  

บทต้ัง 4 ส าหรับ x  และ z  ที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ p  ที่เป็นจ านวนเฉพาะคี่ สมการไดโอเฟนไทน์    

     24x p z                                     (2) 

มีผลเฉลยทั้งหมดคือ ( , , )x z p A โดยที่ A=
1 1

2 2( , , ) ( ,2(4 ) 1, 4(4 ) 1),
x x

x z p x  x  เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็น

จ านวนเฉพาะ ซึ่ง 
1

24(4 ) 1 2(mod15)
x

p  

พิสูจน์ พิจารณาจากสมการ (2) จะได ้                 
                                      2 4xp z      (**) 

 ต่อไปเราจะพิจารณา x  เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้

กรณี 1 ให้ x  เป็นจ านวนคู่ จะได้ 2x k  ส าหรับทุก k  จากสมการ (**) จะไดว้่า   

( 4 )( 4 )k kp z z  

 เนื่องจาก  4 4kz   ส าหรับทุก k  จะได้ว่า   

4kz p  และ 4 1kz  

 พิจารณา 4 1kz     จะได ้                                  

2(4 ) 1 0(mod3)kp  

ดังนั้น ในกรณี 1 สมการ (2) ไม่มผีลเฉลยจ านวนเต็มทีไ่ม่เป็นลบ  

กรณี 2  ให้ x  เป็นจ านวนคี่ จะได้ 2 1x k  ส าหรับทุก {0}k  จากสมการ (**) จะไดว้่า   

           2 1 2 1( 2 )( 2 )k kp z z  

 เนื่องจาก  2 12 2kz   ส าหรับทุก {0}k  จะได้ว่า   

  2 12 kz p  และ 2 12 1kz  
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 พิจารณา 
2 12 1kz  จะได ้  

 4(4 ) 1 2(mod3)kp                    
   (3) 

 และเนื่องจาก  4 1(mod5)   จะได้  4 ( 1) (mod5)k k  

                                     4 ( 1) 1(mod5)kp                                            
(4) 

 จากสมการ (4) เราจะพิจารณา k  เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี ้   
           กรณี 1.1 ถ้า k  เป็นจ านวนคี่ แล้ว จะได้ว่า 

                   2(mod5)p          (5) 

    กรณี 1.2 ถ้า k  เป็นจ านวนคู่ แล้ว จะได้ว่า 

         0(mod5)p           

     ดังนั้น k  เป็นจ านวนคู่ สมการ (4) ไม่มีผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 

ดังนั้น จากสมการ (3) และ (5) จะไดร้ะบบสมภาคเชิงเส้นดังนี้ 

    2(mod3)p             

    2(mod5)p  

โดยทฤษฎีบทเศษเหลือชาวจีน จะได้ว่า 2(mod15)p   

ดังนั้น ในกรณี 2 จะไดผ้ลเฉลยของสมการ (2) มากมายนับไม่ถ้วน ซึง่อยู่ในรูปของ    

  
1 1

2 2( , , ) ( ,2(4 ) 1, 4(4 ) 1)
x x

x z p x  

และ โดยบทตั้ง 1 จะได้วา่ 
1

24(4 ) 1
x

 เป็นจ านวนเฉพาะที่มีมากมายนับไม่ถ้วน โดยที่ x  เป็นจ านวนคี ่

ทฤษฎีบท 5  สมการไดโอเเฟนไทน์   

       24 (7 )x yp z         (6) 

โดยที่ x , y  และ z  ที่เป็นจ านวนเต็มทีไ่ม่เป็นลบ และ p  ที่เป็นจ านวนเฉพาะคี่ และ 7p  จะมีผลเฉลย ดังน้ี 
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     1. ถ้า 0x  และ 0y  แล้ว ผลเฉลย คอื ( , , , ) (0,0,2,3)x y z p   

     2. ถ้า 0x  และ 0y  แล้ว  ผลเฉลย คอื ( , , , )x y z p { (0,1,6,5),(0,2,48,47) } A   

         โดยที่ {(0, , 7 1,7 2) |y yA y p  เป็นจ านวนเฉพาะที่ 7 2 2(mod3)y  โดยที่ 3y } 

     

    3. ถ้า 0x  และ 0y  แล้ว  ผลเฉลย คอื ( , , , )x y z p A  

         โดยที่ A
1 1

2 2{( ,0,2(4 ) 1,4(4 ) 1) |
x x

x x  เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะที่  

       
1

24(4 ) 1 2(mod15)}
x

 

    4. ถ้า 0x  และ 0y  แล้ว ผลเฉลย คือ ( , , , )x y z p A B C  โดยที่  x  เป็นจ านวนคี่ และ 

 ( , , , )A x y z p

1
1 2

2 4(4 ) 1
, ,2(4 ) 1,

7

x
x

y
x y  โดยที่ y  เป็นจ านวนคู่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ 

  ซึ่ง 
1

24(4 ) 1
1(mod 4)

7

x

y
p ,  

 
1

1 2
2 4(4 ) 1

( , , , ) , ,2(4 ) 1,
7

x
x

y
B x y z p x y  โดยที่ y  เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ  

        ซึ่ง 
1

24(4 ) 1
3(mod 4)

7

x

y
p  และ 

       C
1 1

2 2( , , , ) ( , ,7 2(4 ),7 4(4 ))
x x

y yx y z p x y   โดยที่ p  เป็นจ านวนเฉพาะ  

               ซึ่ง 
1

27 4(4 ) 2(mod 3)
x

y   

     5. ถ้า 0x  และ 0y  แล้ว ผลเฉลย คอื ( , , , )x y z p A B C  โดยที่  x  เป็นจ านวนคู่ และ 

 ( , , , )A x y z p
2

2 2(4 ) 1
, , 4 1,

7

x
x

y
x y  โดยที่ y  เป็นจ านวนคู่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ 

        ซึ่ง 
22(4 ) 1

1(mod 8)
7

x

y
p , 
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2

2 2(4 ) 1
( , , , ) , , 4 1,

7

x
x

y
B x y z p x y  โดยที่ y  เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ  

        ซึ่ง 
22(4 ) 1

7(mod 8)
7

x

y
p  และ 

       C 2 2( , , , ) ( , ,7 4 ,7 2(4 ))
x x

y yx y z p x y   โดยที่ p  เป็นจ านวนเฉพาะ ซึ่ง 27 2(4 ) 2(mod3)
x

y   

 

พิสูจน์ ส าหรับ กรณีอื่น ๆ ผลเฉลยของสมการ (6) จะสอดคล้องกับบทตั้ง 2 และ 3 ต่อไปนี้ จะพิจารณากรณี 0x  และ 

0y  โดยจากสมการ (6) จะได้  

               

 
2(7 ) 4y xp z                

  (***) 

กรณี 1 ให้ x  เป็นจ านวนคู่ จะได้ 2x k  ส าหรับทุก k  จากสมการ (***) จะได้ว่า       

    (7 ) ( 4 )( 4 )y k kp z z        (7) 

กรณี 1.1 ถ้า 4 1kz  จะได้ว่า ( 4 ) (7 )k yz p  

 ดังนั้น จะได้  

     (7 ) 1(mod8)yp                 (8) 

และเนื่องจาก  7 ( 1)(mod8)   จะได้ว่า 

                7 ( 1) (mod8)y y                 (9) 

 นั่นคือ ถ้า y  เป็นจ านวนคู่ จะได้ 1(mod8)p และถ้า y  เป็นจ านวนคี่ จะได้ 7(mod8)p  
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ดังนั้น ผลเฉลยของสมการ (6) คือ 
2

2 2(4 ) 1
, , 4 1,

7

x
x

y
x y  โดยที่  x  เป็นจ านวนคู่  และ y  เป็นจ านวนคู่ , 

p  เป็นจ านวนเฉพาะ ซึ่ ง 
22(4 ) 1

1(mod 8)
7

x

y
p  และ 

2
2 2(4 ) 1

, , 4 1,
7

x
x

y
x y  โดยที่  x  เป็นจ านวนคู่ ,  

y  เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะที่ 
22(4 ) 1

7(mod 8)
7

x

y
p  

กรณี 1.2 ให้ | ( 4 )kp z  จะได้ ( 4 )kp z  

             สมมติให้  7 | ( 4 )y kz  จะได้ 7 ( 4 )y kz และเนื่องจาก | ( 4 )kp z  และ  

  ( ,7 ) 1yp  จะได้ว่า (7 ) | ( 4 )y kp z  และจากสมการ (7) จะได้ว่า ( 4 ) | (7 )k yz p  

 ดังนั้น  (7 ) 4y kp z  และจะได้ว่า 4 1kz  

ดังนั้น 1 4kz  ซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

  ดังนั้น  7 ( 4 )y kz     

      จากสมการ (7) จะได้ว่า  7 4y kz  และ 7 2(4 )y kp  

 และเนื่องจาก 7 1(mod3)   จะได้ 7 1(mod3)y และ 4 1(mod3)   จะได้    

    2(4 ) 2(mod3)k  

 ดังนั้น 2(mod3)p  

นั่นคือ ในกรณี  1.2  สมการ (6) มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนที่อยู่ในรูปของ 

2 2( , , , ) ( , ,7 4 ,7 2(4 ))
x x

y yx y z p x y  และจะได้ 27 2(4 )
x

yp  เป็นจ านวนเฉพาะ     

            โดยที่ x  เป็นจ านวนคู ่  

กรณี 1.3 ถ้า 4 1kz  ให้ | ( 4 )kp z  จะได้ 4kp z  และ 

ให้  7 | ( 4 )y kz  จะได้ ( 4 )y kz  จากสมการ (7) จะได้  

        4kp z  และ 7 4y kz  
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นั่นคือ 7 4y kz และ 4 7 2(4 )k y kp z  

เนื่องจาก 7 1(mod3) จะได้ว่า 7 1(mod3)y  และ 4 1(mod3)  จะได้ 2(4 ) 2(mod3)k  

 ดังนั้น 0(mod3)p   

นั่นคือ ในกรณี 1.3  สมการ (6)  ไม่มีผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ  

กรณี 2 ให้ x  เป็นจ านวนคี่ จะได้ 2 1x k  ส าหรับทุก {0}k  จากสมการ (***) จะได้ว่า       

    2 1 2 1(7 ) ( 2 )( 2 )y k kp z z                                   (10) 

กรณี 2.1 ถ้า 2 12 1kz  จะได้ว่า 2 12 (7 )k yz p  

 นั่นคือ  1 2(4 )kz  และ (7 ) 4(4 ) 1y kp ซึ่งจะได้ (7 ) 1(mod4)yp  และจะได้ว่า 

 7 ( 1) (mod4)y y      

ดังนั้น ถ้า y  เป็นจ านวนคู่ จะได้ 1(mod4)p  และถ้า y  เป็นจ านวนคี่ จะได้ 3(mod4)p  

 นั่นคือ ผลเฉลยของสมการ (6) คือ  
1

1 2
2 4(4 ) 1

, ,2(4 ) 1,
7

x
x

y
x y  โดยที่ x  เป็นจ านวนคี,่ y  เป็น

 จ านวนคู่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ ซึ่ง 
1

24(4 ) 1
1(mod 4)

7

x

y
p  และ 

 
1

1 2
2 4(4 ) 1

, ,2(4 ) 1,
7

x
x

y
x y  โดยที่ x  เป็นจ านวนคี,่ y เป็นจ านวนคี่ และ p  เป็นจ านวนเฉพาะ 

 ซึ่ง 
1

24(4 ) 1
3(mod 4)

7

x

y
p  

กรณี 2.2 ให้ 2 1| ( 2 )kp z  จะได้ 2 1( 2 )kp z  

                   สมมติให้  2 17 | ( 2 )y kz  จะได้ 2 1 2 12 2(2 )(mod7 )k k yz  

  ดังนั้น  2 17 ( 2 )y kz  

เนื่องจาก 2 1| ( 2 )kp z  จะได้ว่า 2 1(7 ) | ( 2 )y kp z  และจากสมการ (*) จะได้ว่า  
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2 1(7 ) 2y kp z  และ 2 12 1kz  

นั่นคือ 2 11 2 kz  ซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้

  ดังนั้น  2 17 ( 2 )y kz     

      จากสมการ (10) จะได้ว่า 

         2 12 kp z  และ 2 17 2y kz  

นั่นคือ 2 17 2y kz  และ 7 4(4 )y kp  และเนื่องจาก 7 1(mod3)   จะได้       7 1(mod3)y

 

และจะได้   4(4 ) 4 1(mod3)k

 
 ดังนั้น 0(mod3)p  

 นั่นคือ ในกรณี 2.2 สมการ (6)  ไม่มีผลเฉลยจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ 

กรณี 2.3 ถ้า 2 12 1kz  ให้ 2 1| ( 2 )kp z  จะได้ 2 12 kp z และ 

ให้  2 17 | ( 2 )y kz  จะได้   

  2 12 0(mod7 )k yz  

     และ      2 1 2 12 2(2 )(mod7 )k k yz  

 ดังนั้น  2 1( 2 )ky z  

 จากสมการ (10) จะได้  

2 12 kp z  และ 2 17 2y kz  

นั่นคือ 2 17 2y kz  และ 4 7 4(4 )k y kp z  

เนื่องจาก 7 1(mod3) จะได้ว่า 7 1(mod3)y และจะได้ 4(4 ) 1(mod3)k  

 นั่นคือ 2(mod3)p  ดังนั้น ในกรณี 2.3 มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนที่อยู่ในรูปของ 

( , , , )x y z p =
1 1

2 2( , ,7 2(4 ),7 4(4 ))
x x

y yx y   และจะได้ 
1

27 4(4 )
x

y  เป็นจ านวนเฉพาะ โดยที่ x  เป็น

จ านวนคี ่
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 ในส่วนน้ี เราจะท าการแสดงผลเฉลยเบื้องต้นที่ได้จากทฤษฎีบท 5 ซึ่งมีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วน แตเ่ราได้ท า

การแสดงผลเฉลยเบื้องต้นไวด้ังนี้ 

      ส าหรับ 0x  และ 0y  ซึ่ง สมมติให้ 4y  จะได้ผลเฉลย คือ ( , , , ) (0,4,2400,2399)x y z p   

 ส าหรับ 0x  โดยที่ x  เป็นจ านวนคี่ และ 0y  จะไดผ้ลเฉลย คือ ( , , , ) (7, 0,129,257)x y z p  

 ส าหรับ 0x  และ 0y  

  ถ้า x  เป็นจ านวนคู่ จะได้ผลเฉลย คอื ( , , , ) (8,4,2145,1889)x y z p  

  ถ้า x  เป็นจ านวนคี่ จะได้ผลเฉลยคอื ( , , , ) (9, 3, 855,1367)x y z p   

สรุปผลการวิจัย  

ส าหรับงานวิจยันี้เราได้ศึกษาผลเฉลย ( , , , )x y z p   เมื่อ ,x y  และ z  ที่เป็นจ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ p  ที่เป็นจ านวน

เฉพาะคี่ของสมการไดโอแฟนไทน์ 
24 (7 )x yp z  ซึ่งเราได้พบว่า มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนโดยที่ 

p
 เป็นจ านวน

เฉพาะคี่  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีสนับสนุนอุปกรณ์ และสถานท่ีในการท าวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
Acu, D. (2007). On a Diophantine Equation. General Mathematics, 15(4), 145-148. 

Chotchaisthit,  S. (2012). On the Diophantine Equation 24x yp z  where p  is a Prime Number. 

American Journalof Mathematics and Sciences, 1(1), 191-193. 

Fergy, J., & Rabago, T. (2013). A Note on Two Diophantine Equations 217 19x y z  and  
271 73x y z . Mathematical Journal of Interdisciplinary Sciences, 2(1), 19-24. 

Laipaporn, K., Wananiyakul, S., & Khachorncharoenkul, P. (2019). On the Diophantine Equation 
23 5x yp z . Nakhon Si Thammarat 80160, TH: School of Science Walailak University. 

Makate, N., Srimud, K., & Supjaroen, W. (2019). On The Diophantine Equations 28 61x y z  and 

28 67x y z . Mathematical Journal, 64(697). 

Ninrata, T. (2013). On the Diophantine equation 23 2(5 )x y z . Thailand, TH: Thaksin University. 

Pete, L.C. Dirichlet's Theorem on primes in arithmetic progressions. http://math.uga.edu/𝑋pete.pdf 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1484 

 
 

Suvarnamani, A. (2011). Solutions of the Diophantine Equation 22x yp z . International  

Journal of Mathematical Sciences and Applications, 1(3), 1415-1419. 

Suvarnamani, A., Singta, A., & Chotchaisthit, S. (2011). On two diophantine equations 24 7x y z   

and 24 11x y z . Science and Technology RMUTT Journal, 1(1), 25-28. 

 
  



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1485 

 
 

ผลบวกและผลคูณของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ โดยวิธีเมทริกซ์ 

 The sum and product of Pell numbers and Modified Pell numbers representation 

by matrix method 

รุ่งทิวา จันทโร1, สานิตย์ ฤทธิเดช2*  

Rungthiwa Chantharo1, Sanit Rithidej2*  

บทคัดย่อ  

จ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์แทนด้วย { }
n
P  และ { }

n
q  ตามล าดับ ให้ n n n

P q  และ 

n n n
P q  ในบทความนี้ได้หาดีเทอร์มิแนนท์ เพอร์มาแนนท์ และสร้างเอกลักษณ์บางเอกลักษณ์ของ n  และ 

n  โดยใช้สูตรของบิเนต์ นอกจากน้ียังสร้างสูตรผลบวกส าหรับจ านวนเหล่านี้ 

ค าส าคัญ: จ านวนเพลล์, จ านวนโมดิฟายด์เพลล์, เมทริกซ์, สตูรของบิเนต์ 

 

Abstract  

 Denote by { }
n
P  and { }

n
q  the Pell numbers and Modified Pell numbers, respectively.  Let 

n n n
P q  and n n n

P q . In this paper, we create binet’s formula, determinant, permanent 

and some identities involving of n  and n  by Binet’s formula. Also, formulas for those numbers are 
presented. 

Keywords: Pell number, Modified Pell number, Matrix, Binet’s formula 
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บทน า  

 จ านวนเพลล์ { }
n
P  และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ { }

n
q  เป็นล าดับที่นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด

1 2
2

n n n
P P P  และ 1 2

2
n n n
q q q  ตามล าดับ ส าหรับ 2n  โดยก าหนดค่าเริ่มต้น 0

0,P  1
1,P

0
1q  และ 1

1q  ตามล าดับ จ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ในสูตรบิเนต์ (Dasdemir, 2011, pp. 3173-

3181) นิยามดังนี้ 

     
1 2 1 2

2 2

n n

n
P     และ   

1 2 1 2

2

n n

n
q  ส าหรับจ านวนเต็ม 0n    

ซึ่งจ านวนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจ านวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น 

 Lu and Jiang  (2013, pp. 449-458) ได้ศึกษาผลบวกและผลคูณของจ านวนฟีโบนักชีและจ านวนลูคัส จ านวน

เพลล์ และจ านวน Pell-Lucas โดยวิธีเมทริกซ์ และทิพย์นภา และคณะ (2017)  ได้ศึกษาเอกลักษณ์บางประการของ

จ านวน Gaussian Pell, Gaussian Pell-Lucas และจ านวนโมดิฟายด์ Gaussian Pell 

 ให้ ,i j
A a  เป็นเมทริกซ์ขนาด n n  ซึ่งเพอร์มาแนนท์ของเมทริกซ์ A  ก าหนดโดย 

( )
1

n

n

i i
iS

per A a  

ซึ่งผลรวมบนการเรียงสบัเปลีย่น  ของกรุ๊ปสมมาตร n
S  (Minc, 1978) 

 ให้ ij
A a  เป็นเมทริกซ์ขนาด n n  ซึ่งในแต่ละแถวให้เป็นเวกเตอร์แถว 1 2

, , ,
n

r r r  สมมติคอลัมน์ k  

ประกอบด้วยสมาชิกสองตัวท่ีไม่เป็นศูนย์ โดยที่ 0
ik jk
a a  และ i j  เมทริกซ์ :ij k

A  ขนาด ( 1) ( 1)n n  

เป็นเมทริกซ์ที่เกิดจาก A  โดยแถวที่ i  แทนด้วย jk i ik j
a r a r  และตัดแถว j  และคอลัมน์ k  เราเรียก :ij k

A  ว่าการ

หดตัว (Contraction) ของ A  บนคอลัมน์ k  เมื่อเทียบกับแถวที่ i  และ j  และเรียก A  ว่าการหดตัวบนคอลัมน์ k  ใน

ท านองเดียวกันถ้าแถว k  ประกอบด้วยสมาชิกสองตัวที่ไม่เป็นศูนย์ โดยที่ 0
ki kj
a a  และ i j  แล้วจะได้เมท

ริกซ์ 
: :

TT
k ij ij k
A A  จะเรียกว่าการหดตัว ของ A  บนแถว k  เมื่อเทียบกับคอลัมน์ i  และ j  จะได้ว่า ถ้า A  เป็นเมท

ริกซ์ไม่เป็นลบและ B  เป็นการหดตัวของ A  แล้ว perA perB  (Kilic & Tasci, 2008, pp. 31-40) 
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 ก ร า ฟ เ ที ย ม  ( pseudo graph)  ร ะ บุ ทิ ศ ท า ง  ( , )G V E   โ ด ย ที่  V   คื อ เ ซ ต ข อ ง จุ ด ย อ ด  ซึ่ ง 

( ) {1,2, , }V G n  และ E  คือเซตของเส้นเช่ือม ซึ่ง 1 2
( ) { , , , }

m
E G e e e  ซึ่งเป็นกราฟที่มีวงวน (loop) และ

เส้น เ ช่ือมขนาน (multiple edge)  และกราฟแสดงทิศทางใ ช้ลูกศร ช้ี ไปยั งจุ ดของส่วนโค้ งที่ สอดคล้องกัน 

 ให้ ,
( )

i j
AG a  เป็นเมทริกซ์ประชิด (adjacency matrix) ขนาด n n  ซึ่งนิยามโดยแถวและคอลัมน์ของ ( )AG  

ถูกสร้างดัชนีโดย ( )V G  ซึ่ง ,i j
a  คือ จ านวนเส้นเช่ือมระหว่าง 

i
v  และ j

v  (Koken & Bozkurt, 2008, pp. 605-614) 

 ในงานวิจัยนี้สนใจท่ีจะศึกษาจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ในรูปแบบผลบวกและผลคณูโดยใช้เมทริกซ์ 

ซึ่งส าหรับจ านวนเต็ม 
0

0n n  ซึ่งนิยามให้ 
n n n
P q  และ 

n n n
P q  ในรูปความสัมพันธ์เวียน

เกิด ดังนี้ 

   
2 1

6
n n n

  โดยที่  
0 1

0, 1  และ  (1) 

    
2 1

2
n n n

  โดยที่ 
0 1

1, 2    (2) 

และเอกลักษณ์และผลบวกของจ านวนดังกล่าวพิจารณาโดยใช้สูตรของบิเนต์ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสร้างเมทริกซ์ประชิดของกราฟ 

n
 และ 

n
 หาดีเทอร์มิแนนท์ เพอร์มาแนนท์ สร้าง

สูตรผลบวก และให้นิยามสูตรของบิเนต์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลบวกและผลคูณของจ านวนเพลล์ และ

จ านวนโมดิฟายด์เพลล์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ดีเทอร์มิแนนท์และเพอร์มาแนนท์ของ 

n
 และ 

n
 

 พิจารณากราฟเทียม ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามล าดับ เพื่อใช้หาดีเทอร์มิแนนท์และ เพอร์มาแนนท์ 
n

 และ 

n
 โดยใช้เมทริกซ์ประชิดที่เกิดจากกราฟท้ังสอง ดังนี้ 

  

 

รูปที่ 1 
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         ให้ 
n ij
A a  เป็นเมทริกซ์ประชิดขนาด n n  ของกราฟท่ีก าหนดโดยรูปที ่1 โดยที่ 

1,1
1,a

2,1
0,a

,
6

t t
a  ส าหรับ 2,3, ,t n  และ 

, 1
1

s s
a  ส าหรับ 1,2,3, , 1s n  และ 

, 1
1

l l
a  ส าหรับ 

3,4, ,l n  และตัวอื่น ๆ เป็น 0 นั่นคอื 

   

1 1 0 0 0

0 6 1 0 0

0 1 6 1 0

0

0 0 1 6 1

0 0 0 1 6

n
A      (3) 

Kilic และ Tasci (2010) พบว่าเมทริกซส์ามแนวเฉยีง (0,1, 1)  ของดีเทอร์มิแนนท์ และเพอรม์าแนนท์เปน็

จ านวนฟีโบนักชี และ Lucas ที่มีดัชนีล่างเป็นลบ ดังนั้น ให้เมทริกซ์ (1, 1)S  ขนาด n n ที่ท าให้  

                                           det( )perA A S                       (4) 

      ซึ่ง A S  แสดงผลคณู Hadamard ของ A และ S 

ให้ 
n
S  เป็นเมทริกซ์ (1, 1)  ของขนาด n  ซึ่งนิยามโดย 

   

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

n
S        (5) 

ก าหนดให้เมทริกซ์ 
n n n
H A S  โดยที่ 

n n
A S เป็นผลคูณ Hadamard ของ

n
A  และ 

n
S  ดงันั้น 

   

1 1 0 0 0

0 6 1 0 0

0 1 6 1 0

0

0 0 1 6 1

0 0 0 1 6

n
H      (6) 

ทฤษฎีบท 1 ให้ 
n
H  เป็นเมทริกซ์ในสมการ (6) แล้ว จะได ้

  ( 2)n
n n n

perH perH   

พิสูจน์  ให้ ( )r
n
H  เป็นการหดตัวของ 

n
H  โดยที่ r  เป็นจ านวนครั้งในการหดตัว  
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ถ้า 1r  แล้วคอลัมน์ท่ี 1 แทนด้วย 
12 1 11 2
a r a r  จากนั้นตัดแถว 1 และคอลมัน์ 2 จะได้ว่า 

(1)

6 1 0 0 0

1 6 1 0 0

0 1 6 1 0

0

0 0 1 6 1

0 0 0 1 6

n
H  

ถ้า 2r  แล้วแถวที่ 1 แทนด้วย 
21 1 11 2
a r a r  จากนั้นตัดแถว 2 และคอลมัน์ 1 จะไดว้่า 

(2)

35 6 0 0 0

1 6 1 0 0

0 1 6 1 0

0

0 0 1 6 1

0 0 0 1 6

n
H  

ท ากระบวนการนีไ้ปเรื่อย ๆ เราจะได ้

1 2( 2)

1 6
n nn

n
H  

ดังนั้น เราจะได้ว่า 
( 2)n

n n n
perH perH    

 ต่อไปจะพิจารณาดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ 
n
A โดยอาศัยทฤษฎีบท ดงันี ้

ทฤษฎีบท 2  (Ray, 2012, pp. 49-56) ถ้าล าดับของเมทริกซส์ามแนวเฉียง 

11 12

21 22 23

32 33

( 1)

( 1)

n

n n

n n nn

a a

a a a

a aA

a

a a

 

แล้ว จะได้ว่าดีเทอร์มิแนนท์ 
n
A  ที่ต่อเนื่องกัน ของความสัมพันธ์เวียนเกดิ ดังนี้   

1 11

2 11 22 12 21

1 ( 1) ( 1) 2

det( )

det( )

det( ) det( ) det( )
n nn n n n n n n

A a

A a a a a

A a A a a A
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ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 2 จะได้ดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ 
n
A ดังนี ้

 

ทฤษฎีบท 3  ให้ 
n

 เป็นสมาชิกล าดบัผลคณูของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ และ 1n  จะได ้

det
n n

A  

พิจารณากราฟเทียมดังรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2 

         ให้ 
n ij
K a  เป็นเมทริกซ์ประชิดขนาด n n  ของกราฟท่ีก าหนดโดยรูปที ่2 โดยที่ 

l,l
2,a

, 1
1

t t
a  

ส าหรับ 1,2,3, , 1t n  และ 
,s 1

1
s
a  ส าหรับ 2,3, 4, ,s n  และตัวอื่น ๆ เป็น 0 จะได้ว่า 

   

2 1 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1 0

0

0 0 1 2 1

0 0 0 1 2

n
K                 (7) 

ทฤษฎีบท 4 ให้ 
n
K  เป็นเมทริกซ์ในสมการ (7) แล้ว จะได ้

( 2)n
n n n

perK perK  

พิสูจน์  ให้ ( )r
n
K  เป็นการหดตัวของ 

n
K  โดยที่ r  เป็นจ านวนครั้งในการหดตวั 

ถ้า 1r  แล้วแถวที่ 1 แทนด้วย 
21 1 11 2
a r a r  จากนั้นตัดแถว 2 และคอลมัน์ 1 จะไดว้่า 

(1)

5 2 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1 0

0

0 0 1 2 1

0 0 0 1 2

n
K  
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ถ้า 2r  แล้วแถวที่ 1 แทนด้วย 
21 1 11 2
a r a r  และตัดแถว 2 และคอลมัน์ 1 จะได้ว่า 

(2)

12 5 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1 0

0

0 0 1 2 1

0 0 0 1 2

n
K  

ท ากระบวนการนีไ้ปเรื่อย ๆ เราจะได ้

1 2( 2)

1 2
n nn

n
K    

ดังนั้น เราจะได้ว่า ( 2)n
n n n

perK perK        

 ให้ 
n n n
B K S  เป็นเมทริกซ์ท่ีแทนด้วยผลคณู Hadamard ของ 

n
K  และ 

n
S  นั่นคือ 

   

2 1 0 0 0

1 2 1 0 0

0 1 2 1 0

0

0 0 1 2 1

0 0 0 1 2

n
B     (8) 

ดังนั้น จากทฤษฎีบท 1 และทฤษฎีบท 3 เราสามารถสรุปได้ว่า det
n n n
A perH  

และจากสมการ (8) และทฤษฎีบท 4 เมื่อเปรยีบเทียบกับสมการ (4) det( )perA A S  เราสามารถสรุปได้ว่า 

det
n n n
B perK  

 ให้ 
1n

D  เป็นเมทริกซ์ขนาด ( 1) ( 1)n n  ซึ่งก าหนดโดย 

1

1 0 0 0 0

0 2 1 0 0

0 1 2 1 0

0

0 0 1 2 1

0 0 0 1 2

n
D  

ในท านองเดียวกนัจากทฤษฎีบท 4  เราสามารถพิสูจนไ์ดเ้ช่นเดียวกนัว่า 
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   1 1 1
det( )

n n n n
per D S D      

2. สูตรบิเนต์ของล าดับผลคูณและผลบวกของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ 

ทฤษฎีบท 5 ให้ 
0

{ }
n n

 เป็นล าดับของผลคูณของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ แล้วจะไดสู้ตรบิเนต์ของ 
n
 

ดังนี ้

    1 1

1 1

n n

n      (9) 

ส าหรับ 0n  เมื่อ 
1
,

1
 คือ รากลักษณะเฉพาะของ 2 6 1 0x x  และ 

1 1
 โดยที่ 1

3 2 2  

และ 1
3 2 2  

พิสูจน์ จากสมการลักษณะเฉพาะ 2 6 1 0x x  จะได้ 1
3 2 2  และ 1

3 2 2  เป็นรากของ

สมการลักษณะเฉพาะ ดังนั้น  จะได้ผลเฉลยของสมการ (9)  

     
1 1
n n

n
A B  

จาก 
0

0  และ 
1

1  ท าให้ได้ว่า 
1 1

1
B  และ

1 1

1
A   

ดังนั้น   1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

n n n n

n        

 

ทฤษฎีบท 6  ให้ 
0

{ }
n n

 เป็นล าดับของผลบวกของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ แล้วจะได้สตูรบเินต์ของ 

n
 ดังนี ้

    
1 1n n

n
                (10) 

ส าหรับ 0n  เมื่อ ,  คือ รากลักษณะเฉพาะของ 2 2 1 0x x  และ  โดยที่ 1 2  และ 

1 2  

3. เอกลักษณ์ของล าดับผลคูณและผลบวกของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ 
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ทฤษฎีบท 7 เอกลักษณ์ของ Catalan ให้ 0
,n r  โดยที่ n r  แล้ว 

   2 2
n r n r n r

               (11) 

และ                  2 2 2( 1)n r
n r n r n r

P                 

(12) 

พิสูจน์ จากสูตรบิเนตส์มการ (9) และ  เราจะได ้

 

จากสูตรบิเนตส์มการ (10) และ  เราจะได ้

  

ข้อสังเกต ส าหรับ  ในเอกลักษณ์ Catalan สมการ (11) และ (12) เราจะได้เอกลักษณ์ Cassini ส าหรบัล าดับผล

คูณของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายดเ์พลล ์

ทฤษฎีบท 8  เอกลักษณ์ของ Cassini ถ้า  แล้ว 

               (13) 

และ                           (14)  

พิสูจน์ แสดงโดยการให้  ในทฤษฎีบท 9  เราจะได้ผลลัพธ์ 

ทฤษฎีบท 9 เอกลักษณ์ของ d’Ocagne ถ้า  โดยที่  แล้ว 

                    (15) 

1 1
1

2

2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
2

1 1 1 1

2

1 1
2

n r n r n r n r n n

n r n r n

n r r r

r

1

21 1 1 1 1 1
2

21

2

2 2( 1)

n r n r n r n r n n

n r n r n

n r r r

n r
r
P

1r

0
n

2
1 1

1
n n n

2 1
1 1

( 1)n
n n n

1r

0
,m n m n

1 1m n m n m n
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และ                         (16) 

พิสูจน์ จากสูตรบิเนตส์มการ (9) และ  เราจะได ้

   

     

จากสูตรบิเนตส์มการ (10) และ  เราจะได ้

  

 ก่อนท าการพิสูจน์สตูรผลบวกล าดบัจ านวนคี่และล าดับจ านวนคู่ของผลคณูจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายดเ์พลล์ 
จะต้องอาศัยบทตั้งดังต่อไปนี ้

บทต้ัง 10  ถ้า  แล้ว จะได ้
   

   
 

พิสูจน์ จากสูตรบิเนตส์มการ (9) และ  เราจะได ้

  

1
1 1

( 1)n
m n m n m n

P

1 1
1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

m m n n m m n n

m n m n

1 1 1 1

1 1

n m n n n

m n

1

1 1 2 2 2 2 1 1

1 1

1

1( 1)

m m n n m m n n

m n m n

n m n m n

n
m n
P

0
n

1 1 2n n n n n

1 1
1 1 1 1

,

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1

2

1 1
2 2
1 1

1 1

2

n n n n n n n n

n n n n

n n n n

n n

n
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บทต้ัง 11  ถ้า  แล้ว จะได ้
    

 

พิสูจน์ จากสูตรบิเนตส์มการ (9) และ  เราจะได ้
 

  

4. สูตรผลบวกผลคูณและผลบวกของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ 

ทฤษฎีบท 12 ให้  เป็นล าดับผลคณูของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ แล้วข้อความนี้เป็นจริง 

  

 ส าหรับสูตรผลบวกล าดับคู่ข้อ (2) และสตูรล าดับคี่ข้อ (3) สามารถพิสูจน์โดยใช้บทตั้ง 10 และ 11 ตามล าดับ 

พิสูจน ์

(1) จะพิสูจน์ว่า  

 

(2) จะพิสูจน์ว่า  
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(3) จะพิสูจน์ว่า  

 

ทฤษฎีบท 13  ให้  เป็นล าดับผลบวกของจ านวนเพลล์ และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ แล้วข้อความนีเ้ปน็จริง  

  

พิสูจน ์

(1) จะพิสูจน์ว่า  

 

 

(2) จะพิสูจน์ว่า  

 

(3) จะพิสูจน์ว่า  
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 จากการท าวิจัยเรื่อง ผลบวกและผลคณูของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ แสดงโดยวิธีเมทริกซ์ เราจะ

ได้ดเีทอร์แนนท์ เพอร์มาแนนท์ เอกลักษณ์บางเอกลักษณ์ของ  และ  และสูตรผลบวกส าหรับจ านวนผลบวกและ

ผลคณูของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์ ส่วนส าหรับผู้ทีส่นใจสามารถน าเมทริกซ์ประชิด หรือสูตรบิเนต์ไปสร้าง

เอกลักลักษณ์ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย 
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ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต A และ B เมื่อ A,B เป็นเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้ 

The Symmetric Difference between sets A and B which as countable or uncountable sets 

กามาลุดดีน ภู่ทับทิม1, อาแมร์รุดดีน มูหัมมัด1, ชิงชัย วัฒนธรรมเมธ2ี*, จิราภรณ์ กวดขัน2 

Kamaluddin Phootabtim1, Amaeruddeen Muhammad1, Chingchai Wathanathammathee2*, 

Jiraporn Guadkhan2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  เมื่อ และ  เป็นเซตนับได้หรือ

เซตนับไม่ได้ใน 3 กรณีได้แก่  (1)  และ  เป็นเซตนับได้  (2)  เป็นเซตนับได้และ  เป็นเซตนับไม่ได้ (3)  และ 

 เป็นเซตนับไม่ได้ซึ่งผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  นิยามโดย   และจะ

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณีได้แก่ (1)  (2)   (3)   

ค าส าคัญ: ผลต่างสมมาตร, เซตนับได้, เซตนับไม่ได้  

Abstract 
This research aims to study the symmetric difference between sets  and  which as a 

countable or an uncountable sets In 3 cases which are ( 1)   and are countable sets ( 2)   is a 

countable set and an uncountable set  ( 3)   and are uncountable sets.  The difference of 

symmetric between sets  and  defined by  and we shall study them 

in 3 cases as follows:  (1)   (2)   (3)  

Keywords: Symmetric difference, countable set, uncountable set. 
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บทน า 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลต่างสมมาตร ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจ านวนหนึ่ง (สุไลมาน มะเด็ง, 2555; Shen 

and Zhang, 2017; Dorfer, Dvurecenskij and Langer, 1996 ; Jungnickel and Tonchev, 1992;)  ได้ศึกษาเรื่ อง 

ผลต่างสมมาตรและส่วนเติมเต็มของผลต่างสมมาตรพบว่าผลต่างระหว่างเซตเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจึงน ามาศึกษาและ

ประยุกต์ใช้กับเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับเซตจ ากัด ( finite set)  

เซตอนันต์ (infinite set) เซตอนันต์นับได้ (countably infinite set) เซตอนันต์นับไม่ได้ (uncountably infinite set) 

และจะน าความสัมพันธ์ของผลต่างสมมาตรมาประยุกต์ใช้ในเรื่องดังกล่าว 

เราจะพบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ เมื่อ เป็นเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได ้

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายวิชา ทฤษฎีเซต ความรู้ที่น่าสนใจในเรี่องนี้จะมีการด าเนินการของเซต ผลต่างสมมาตรและการสมมูล

กันของเซต ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  เมื่อ เป็น

เซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการหาผลต่างสมมาตรระหว่างเซต   และ  เมื่อ  และ  เป็นเซตนับได้หรือเซตนับไม่ได้เราจะแบ่ง

การพิสูจน์ตามความสัมพันธ์ของเซต  และ  เป็น 3 กรณีดังนี ้

 1.   

 2.   

 3.  

บทนิยามและทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้อง (ชิงชัย วัฒนธรรมเมธ,ี 2555) 

บทนิยาม 1.1  ก าหนด  และ  เป็นเซตใด ๆ ผลต่างสมมาตร (symmetric difference) ระหว่าง  และ  

เขียนแทนด้วย  นิยามโดย  

บทนิยาม 1.2  จะกล่าวว่าเซต  สมมูล ( equivalent ) กับเซต  ก็ต่อเมื่อ มีฟังก์ชัน  และ

เขียนแทน  สมมลูกับ  ด้วยสญัลักษณ์  

บทนิยาม 1.3  เรียกเซต  ว่าเซตจ ากัด ก็ต่อเมื่อ  หรือ  ส าหรับบาง  และ

เรียกเซต  ว่าเซตอนันต์ ก็ต่อเมื่อ  ไม่เป็นเซตจ ากดั 
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บทนิยาม 1.4  จะกล่าวว่า  เป็นเซตอนันต์นับได้ ก็ต่อเมื่อ   

บทนิยาม 1.5  จะกล่าวว่าเซต  เป็นเซตนับได้ ก็ตอ่เมื่อ  เป็นเซตจ ากัดหรือ  เป็นเซตอนันต์นับได้และจะ

กล่าวว่า  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ ถ้า  ไม่เป็นเซตนับได ้

ทฤษฎีบท 1.6 ถ้า  เป็นเซตจ ากดัและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นบัได ้

ทฤษฎีบท 1.7 ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได ้

ต่อไปนี้จะเป็นบทตั้งเพื่อน าไปใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีบท 

บทต้ัง 1.8  ถ้า  เป็นเซตอนันต์นบัได้และ  เป็นเซตจ ากัดใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได ้

พิสูจน ์  เนื่องจาก   จะได้  เป็นเซตจ ากัดหรือเป็นเซตอนันต์นับได้  

สมมติ  เป็นเซตจ ากัด จะได้  เป็นเซตจ ากัด 

ดังนั้น  เป็นเซตจ ากดั 

เนื่องจาก  ดังนั้น  เป็นเซตจ ากัดซึง่เกิดข้อขัดแย้ง 

บทต้ัง 1.9  ถ้า  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได้และ  เป็นเซตจ ากัดใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้และ  เป็นเซตจ ากดั  

  สมมติ  ไม่เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

  กรณี 1  เป็นเซตจ ากดั 

   จะได้  เป็นเซตจ ากัด 

   ดังนั้น  เป็นเซตจ ากดั 

เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตจ ากัด ซึ่งเกิดข้อขัดแย้ง 

  กรณี 2  เป็นเซตอนันต์นับได ้

จะได้  เป็นเซตอนันต์นับได ้

   ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับได ้
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   เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตอนันต์นบัได้ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้ง 

บทต้ัง 1.10  ถ้า  เป็นเซตอนันตน์ับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ 

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

  สมมติ  เป็นเซตอนันต์นับได ้

  ดังนั้น  เป็นเซตนับได้  

เนื่องจาก จะได้  เป็นเซตนับได้ ซึง่เกิดข้อขัดแย้ง 

1. ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  เมื่อ  และ  เป็นเซตนับได ้

เนื่องจาก  เป็นเซตนับได้ ก็ต่อเมื่อ  เป็นเซตจ ากดัหรือเซตอนันต์นับได้ ดังนั้น ในการศึกษา  เมื่อ 

 เป็นเซตนับไดส้ามารถจ าแนกออกเป็น 3 กรณีต่อไปนี้ (1)  เป็นเซตจ ากัด (2)  เป็นเซตจ ากัด  เป็นเซต

อนันต์นับได้ (3)  เป็นเซตอนันต์นบัได ้

1.1 ผลต่างสมมาตรระหว่างเซตจ ากัดและเซตจ ากัด 

เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตจ ากัดใด ๆ ดงัทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.11  ถ้า  และ  เป็นเซตจ ากัดใด ๆ แล้ว  เป็นเซตจ ากัด 

พิสูจน์  ให้  และ  เป็นเซตจ ากัด 

กรณีที่ 1  

 จะได้  เป็นเซตจ ากัด 

ดังนั้น  เป็นเซตจ ากดั 

กรณีที่ 2   

  จะได้  

เนื่องจาก  และ  เป็นเซตจ ากัดจะได้  เป็นเซตจ ากัด 

ดังนั้น  เป็นเซตจ ากดั 
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กรณีที่ 3   

จะได้  

เนื่องจาก  และ  เป็นเซตจ ากัดจะได้  เป็นเซตจ ากัด 

เนื่องจาก  และ  เป็นเซตจ ากัดจะได้  เป็นเซตจ ากัด 

ดังนั้น เป็นเซตจ ากดั 

1.2 ผลต่างสมมาตรระหว่างเซตจ ากัดและเซตอนันต์นับได้  

เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่ 

 ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.12  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซต

อนันต์นับได ้

พิสูจน์   ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไดโ้ดยที่  

โดยทฤษฎีบท 1.6 จะได้   เป็นเซตอนันต์นับได ้

ดังนั้น  เป็นเซตอนนัต์นับได ้

  เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่ 

  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.13  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับ

ได ้

 พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไดโ้ดยที่   

โดยบทตั้ง 1.8 จะได้  เป็นเซตอนนัต์นับได ้

ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับได้  

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่ 

 และ  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 
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ทฤษฎีบท 1.14  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่ และ  แล้ว 

 เป็นเซตเซตอนันต์นับได ้

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไดโ้ดยที่  และ   

โดยบทตั้ง 1.8 จะได้  เป็นเซตอนนัต์นับได ้

เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตจ ากดั 

ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 1.6 จะได้  เป็นเซตอนันต์นับได ้

จากทฤษฎีบท 1.12 ทฤษฎีบท 1.13 และทฤษฎีบท 1.14 สามารถสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้  

บทแทรก 1.15  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได้  

1.3 ผลต่างสมมาตรระหว่างเซตอนันต์นับได้และเซตอนันต์นับได้  

เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที ่  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  ดัง

ทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.16 ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได้  

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ โดยที่   

โดยทฤษฎีบท 1.7 จะได้ เป็นเซตอนันต์นับได ้

ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับได ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  ดัง

ทฤษฎีบทต่อไปนี้  

ทฤษฎีบท 1.17 ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตจ ากดัหรือเซตอนันต์นับ

ได ้

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้โดยที่  

เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตจ ากดัหรือเซตอนันต์นับได้  
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ดังนั้น เป็นเซตจ ากดัหรือเซตอนันต์

นับได้  

ข้อตกลง    แทน เซตของจ านวนนับ  

 แทน เซตของจ านวนคู่บวก 

 แทน เซตของจ านวนคีบวก 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสนับสนุนผลลพัธ์ของทฤษฎีบท 1.17  

ตัวอย่าง 1.1  ให้  และ    

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไดแ้ละ   

และ  ซึ่งเป็นเซตอนันต์นับได ้

ตัวอย่าง 1.2 ให้  และ  

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไดแ้ละ   

และ  ซึ่งเป็นเซตจ ากดั  

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  

และ  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.18  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  และ  แล้ว  เป็นเซต

จ ากัดหรือเซตอนันต์นับได้  

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้โดยที่  และ   

เนื่องจาก  และ  จะได้  และ  เป็นเซตจ ากดัหรือ 

เซตอนันต์นับได้  

ดังนั้น  เป็นเซตจ ากดัหรือเซตอนันต์นับได ้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสนับสนุนผลลพัธ์ของทฤษฎีบท 1.18 
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ตัวอย่าง 1.3  ให้  และ  

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไดแ้ละ  และ  

และ  ซึ่งเป็นเซตจ ากดั 

ตัวอย่าง 1.4 ให้  และ   

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไดแ้ละ  และ  

และ  ซึ่งเป็นเซตอนันต์นับได ้

จากทฤษฎีบท 1.16 ทฤษฎีบท 1.17 และทฤษฎีบท 1.18 สามารถสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้  

บทแทรก 1.19  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได้  

บทแทรก 1.20  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว เปน็เซตจ ากดัหรือ 

         เซตอนันต์นับได ้

2. ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  เมื่อ  เป็นเซตนับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

       เนื่องจาก  เป็นเซตนับได้ ก็ตอ่เมื่อ  เป็นเซตจ ากัดหรือเซตอนันต์นับได้ ดังนั้น ในการศึกษา  

เมื่อ  เป็นเซตนับได้ และ  เซตนับไม่ได้ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กรณี ต่อไปนี้  (1)  เป็นเซตจ ากัดและ  

เป็นเซตอนันต์นบัไมไ่ด้  (2)  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

2.1. ผลต่างสมมาตรระหว่างเซตจ ากัดและเซตอนันต์นับไมไ่ด้ 

       เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดย 

 ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.21  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซต

อนันต์นับไมไ่ด ้

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่  

  เนื่องจาก  และ  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได้ จะได้  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

\  ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้
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เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่ 

  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.22  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดย  แล้ว  เป็นเซตอนันต์

นับไม่ได้  

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่  

  โดยบทตั้ง 1.9 จะได้  เป็นเซตอนนัต์นับไมไ่ด ้

  ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  

 และ  ดงัทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.23  ถ้า  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดย  และ  แล้ว 

 เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตจ ากัดและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่  และ  

  จะได้  

  โดยบทตั้ง 1.9 จะได้  เป็นเซตอนนัต์นับไมไ่ด ้

  เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได ้

 จากทฤษฎีบท 1.21 ทฤษฎีบท 1.22 และทฤษฎีบท 1.23 สามารถสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้ 

บทแทรก 1.24  ถ้า  เป็นเซตจ ากดัและ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

2.2. ผลต่างสมมาตรระหว่างเซตอนันต์นับได้และเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ 

โดยที่   ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.25 ถ้า  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  

เป็นเซตอนันต์นบัไมไ่ด ้
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พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่  

  เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได ้

  ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ 

โดยที่  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.26  ถ้า  เป็นเซตอนนัต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซต

อนันต์นับไมไ่ด้  

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่   

  โดยบทตั้ง 1.10 จะได้  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

  ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ 

โดยที่  และ  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.27  ถ้า  เป็นเซตอนนัต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  และ  

แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

พิสูจน ์  ให้  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ โดยที่  และ  

  จะได้  

  โดยบทตั้ง 1.10 จะได้  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้  

  เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได ้

 จากทฤษฎีบท 1.25 ทฤษฎีบท 1.26 และทฤษฎีบท 1.27 สามารถสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้ 

บทแทรก 1.28  ถ้า  เป็นเซตอนนัต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

 โดยบทแทรก 1.24 และบทแทรก 1.28 สามารถสรุปเป็นบทแทรกไดด้ังนี้ 

บทแทรก 1.29  ถ้า  เป็นเซตนับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้
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3.  ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต  และ  เมื่อ  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่   

ดังทฤษฎีบทต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.30  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้  

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ดโ้ดยที่  

เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได้  

ดังนั้น  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  ดัง

ทฤษฎีบทต่อไปนี้  

ทฤษฎีบท 1.31  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  แลว้  เป็นเซตนับได้หรือเซตอนันต์

นับไม่ได้  

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ดโ้ดยที่  

เนื่องจาก  จะได้  เป็นเซตนับได้หรอืเซตอนันต์นับไม่ได ้

ดังนั้น  เป็นเซตนับได้หรือ 

เซตอนันต์นับไมไ่ด้  

 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสนับสนุนผลลพัธ์ของทฤษฎีบท 1.31  

ตัวอย่างท่ี 1.5  ให้  และ  

จะได้ว่า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้และ   

และ  ซึ่งเป็นเซตนับได ้

ตัวอย่างท่ี 1.6 ให้  และ  

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้และ   
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และ  ซึ่งเป็นเซตอนันต์นับไม่ได้  

 เราจะศึกษาผลต่างสมมาตร  ในกรณีที่  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  

และ  ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.32  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  และ  แล้ว  เป็น

เซตนับได้หรือเซตอนันต์นบัไมไ่ด้  

พิสูจน ์  ให้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ดโ้ดยที่  และ  

โดยบทตั้ง 1.10 จะได้  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้  

เนื่องจาก  และ  เป็นเซตอนันต์นบัไม่ได้จะได้  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด ้

ดังนั้น  เป็นเซตนับได้หรือเซตอนนัต์นับไมไ่ด ้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสนับสนุนผลลพัธ์ของทฤษฎีบท 1.32 

ตัวอย่างท่ี 1.7  ให้  และ  เมื่อ    

จะได้  และ เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้และ  และ  

และ  ซึ่งเป็นเซตนับได ้

ตัวอย่างท่ี 1.8  ให้  และ  

จะได้  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้และ  และ  

และ  ซึ่งเป็นเซตอนันต์นับไม่ได ้

 จากทฤษฎีบท 1.30 ทฤษฎีบท 1.31 และทฤษฎีบท 1.32 สามารถสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้  

บทแทรก 1.33  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดย  แล้ว  เซตอนันต์นับไม่ได้  

บทแทรก 1.34  ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ โดยที่  และ  แล้วไม่สามารถสรุป

 ได ้
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับผลต่างสมมาตรระหว่างเซต   และ   เมื่อ  และ  เป็นเซตนับได้หรือเซตนับ

ไม่ได้ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ถ้า  และ  เป็นเซตจ ากดัใด ๆ แล้ว  เป็นเซตจ ากัด 

2. ถ้า  เป็นเซตจ ากดัและ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับได้  

3. ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นบัได้  

4. ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับได้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  จ ากัดหรืออนันตน์ับได้  

5. ถ้า  และ  เป็นเซตนับได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตนับได้  

6. ถ้า  เป็นเซตจ ากดัและ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้  

7. ถ้า  เป็นเซตอนันต์นับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้  

8. ถ้า  เป็นเซตนับได้และ  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้ใด ๆ แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไม่ได้  

9. ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  แล้ว  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้  

10. ถ้า  และ  เป็นเซตอนันต์นับไมไ่ด้ใด ๆ โดยที่  แล้ว ไมส่ามารถสรปุ  ได ้

เอกสารอ้างอิง 
ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี. (2555). ทฤษฎีเซต. สงขลา: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏสงขลา 
สุไลมาน มะเด็ง. (2555). ผลต่างสมมาตรและส่วนเติมเต็มของผลต่างสมมาตร. ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์.  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา. 
Dorfer, G., Dvurecenskij, A. and Langer, H. (1996). Symmetric difference in orthomodular lattices.  

Mathematica Slovaca. 46, 435-444.  
Jungnickel, D. and Tonchev V.D. (1992). On symmetric and quasi-symmetric designs with the symmetric  

difference property and their codes. Journal of Combinatorial Theory, Series A. 59, 40-50. 
Shen, Z. and Zhang, D. (2017). Symmetric difference operators on fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems.  

308, 1-26. 

 
    

A B A B

A B A B

A B A B

A B A B  A B

A B A B   A B

A B A B

A B A B

A B A B

A B A B

A B A B  A B

A B A B   A B



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1511 

 
 

 จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด  ,n     

THE NUMBER OF CYCLIC SUBGROUPS OF A FINITE CYCLIC GROUP ( n  , +) 

สิรีธร ชูเมือง1, สิรชัช ฉิมเกื้อ1, ภัทราวรรณ เพชรแก้ว2* 

Sireethorn Chumuang1, Sirachat Chimkua1, Pattarawan Petchkaew2* 

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด n  ภายใต้การบวก ส าหรับ 

n=1,2,3,…,100  และได้ศึกษาสมบัติบางประการของกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด n ท าให้ได้สูตรทั่วไปในการ

หาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด n  
 

ค าส าคัญ: กรุป กรุปย่อย กรุปวัฏจักร กรุปย่อยวัฏจักร กรุปจ ากัด   

Abstract  
 In this paper, the number of cyclic subgroups of a finite cyclic group Zn under additive operation 
for n=1,2,3,…,100 are investigated. Moreover, we study some properties of cyclic subgroups of the finite 

cyclic group n  and obtain the general formular for finding the number of cyclic subgroups of the finite 

cyclic group n . 
Keywords: group, subgroup, cyclic group, cyclic subgroup, finite group 

บทน า   

การศึกษาทฤษฎีกรุปได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปี ค.ศ.1897 โดย เบิร์นไซด์ (Burnside) ได้แต่งหนังสือ

เกี่ยวกับทฤษฎีกรุปในช่ือเรื่อง “Theory of Groups of Finite Order” หลังจากนั้น นักคณิตศาสตร์หลายท่านได้พัฒนา

ผลงานทางด้านทฤษฎีกรุปออกมาอย่างมากมายและหนึ่งในกรุปที่ส าคัญคือ กรุปวัฏจักร โดยการศึกษางานวิจัยนี้ได้แนวคิด

มาจาก S.Pankaew , A.Rattana & R.Chinram (2019)  ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนของกึ่งกรุปย่อยวัฏ

จักรของกึ่งกรุป  Zn ภายใต้การคูณ ในงานวิจัยของเราช้ินนี้เราศึกษาและหาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักร   Zn 

ภายใต้การบวก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขึ้น จะแนะน าเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ในที่น้ีเราจะใช้

สัญลักษณ์ |C(Zn)| แทน จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุปวัฏจักร Zn เมื่อ n เป็นจ านวนนับใด ๆ  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด Zn ภายใต้การบวก ได้ศึกษาและ

ค านวณหาจ านวนของกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุปวัฏจักร (Zn ,+) เมื่อ n=1,2,3,…,100 และได้น าผลการ

ค านวณจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรมาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การหาสูตรทั่วไปของการค านวณหาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของ

กรุปวัฏจักร (Zn ,+) เมื่อ n เป็นจ านวนนับใด ๆ จะแนะน าเกี่ยวกับบทนิยามต่าง ๆ ในงานวิจัยช้ินนี้ 

บทนิยามของกรุปวัฏจักร (cyclic group)  และตัวก่อก าเนิด (generator) ต่อไปนี้ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากหนังสือพีชคณิต

นามธรรมเบื้องต้น ของ อารยา แจ่มจันทร์ (2558) และหนังสือทฤษฎีกึ่งกรุป ของ รณสรรพ์ ชินรัมย์ (2559) 

ก าหนดให้  G เป็นกรุปใด ๆ เรียก G ว่ ากรุปวัฏจักร  (cyclic group)  ก็ต่อ เมื่ อมีสมาชิก a ϵ G ที่ท า ให้  
G={ an | n∈N } และเขียนแทนเซต {𝑎𝑛 | 𝑛 ∈ 𝑁} ด้วยสัญลักษณ์ < 𝑎 > ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า G เป็นกรุปวัฏจักร ก็

ต่อเมื่อ มีสมาชิก 𝑎 𝜖 𝐺 ที่ท าให ้G= <a> และเรียก a ว่าตัวก่อก าเนิด (generator) ของกรุป G 
ให้กรุป G= <a> ,  a∈G และ H เป็นกรุปย่อยของกรุป G จะได้ว่า มี 𝑎𝑚 ∈ 𝐺 ส าหรับบาง 𝑚 ∈ N ซึ่ง H= <am> 

นั่นคือ ทุกกรุปย่อยของกรุปวัฏจักรเป็นกรุปวัฏจักร 
ให้ n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ จะได้ว่า  (Zn ,+) เป็นกรุปวัฏจักรจ ากัด นอกจากนี้มีทฤษฎีในกรุปที่เป็น 

ที่รู้กันดี นั่นคือทฤษฎีที่กล่าวว่า กรุปย่อยของกรุปวัฏจักรเป็นกรุปวัฏจักร และเนื่องจาก <a>̅ เป็นกรุปย่อย 
ของ Zn ดังนั้นเราจึงได้ว่า <a>̅ เป็นกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด  (Zn ,+) 

ตัวอย่างที ่1. พิจารณาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Z5 ,+) , (Z7 ,+) และ (Z23 ,+) 
 พิจารณา (Z5 ,+) = ({0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅}, +)  

จะได้ว่า <0̅>={0̅} และ <1̅>=<2̅>=<3̅>=<4̅> ={0̅,1̅,2̅,3̅,4̅} 

ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (Z5 , +) เท่ากับ 2 นั่นคือ |C(Z5 )| = 2 
พิจารณา (𝑍7 , +) = ({0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅}, +) 

จะได้ว่า <0̅>={0̅} และ <1̅>=<2̅>=<3̅>=<4̅>=<5̅>=<6̅> = {0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5̅,6̅}                   

ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (Z7 , +) เท่ากับ 2 นั่นคือ |C(Z7 )|=2 

พิจารณา (Z23 ,+)=({0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5̅,6̅,7̅,8̅,9̅,10̅̅̅̅ ,11̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ ,15̅̅̅̅ ,16̅̅̅̅ ,17̅̅̅̅ ,18̅̅̅̅ ,19̅̅̅̅ ,20̅̅̅̅ ,21̅̅̅̅ ,22̅̅̅̅ },+) 

จ ะ ไ ด้ ว่ า  <0̅>={0̅}  แ ล ะ  <1̅>=<2̅>=<3̅>=...=<22̅̅̅̅ > = {0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5̅,6̅,7̅, 8̅,9̅,10̅̅̅̅ ,11̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ , 

15̅̅̅̅ ,16̅̅̅̅ ,17̅̅̅̅ ,18̅̅̅̅ , 19̅̅̅̅ ,20̅̅̅̅ ,21̅̅̅̅ ,22̅̅̅̅ } 

ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (Z23 , +) เท่ากับ 2 นั่นคือ |C(Z23)|=2 

ตัวอย่างที่ 2. พิจารณาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรทั้งหมดที่แตกต่างกันของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Z15 ,+) , (Z16 ,+) และ (Z24 ,+) 
พิจารณา (𝑍15 , +) = ({0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅, 8̅, 9̅, 10̅̅̅̅ , 11̅̅̅̅ , 12̅̅̅̅ , 13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ }, +)  

จะได้ว่า <0̅>={0̅} และ <1̅>=<2̅>=<4̅>=<7̅>=<8̅>=<11̅̅̅̅ >=<13̅̅̅̅ >=<14̅̅̅̅ >={0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5̅,6̅, 

7̅,8̅,9̅,10̅̅̅̅ ,11̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ } และ <3̅>=<6̅>=<9̅>=<12̅̅̅̅ >={0̅,3̅,6̅,9̅,12̅̅̅̅ } และ <5̅>= <10̅̅̅̅ >={0̅,5̅,10̅̅̅̅ } 
ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (Z15 , +) เท่ากับ 4 นั่นคือ |C(Z15)| = 4 
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พิจารณา (𝑍16 , +) = ({0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅, 8̅, 9̅, 10̅̅̅̅ , 11̅̅̅̅ , 12̅̅̅̅ , 13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ , 15̅̅̅̅ }, +)  

จะได้ว่า <0̅>={0̅} และ <1̅>=<3̅>=<5̅>=<7̅>=<9̅>=<11̅̅̅̅ >=<13̅̅̅̅ >=<15̅̅̅̅ >={0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5̅,6̅,7̅,8̅,9̅,10̅̅̅̅ ,11̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ ,15̅̅̅̅ },+) 
และ <2̅>=<6̅>=<10̅̅̅̅ >=<14̅̅̅̅ >={0̅,2̅,4̅,6̅,8̅,10̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,14̅̅̅̅ } และ <4̅>=<12̅̅̅̅ >={0̅,4̅,8̅,12̅̅̅̅ } และ <8̅>={0̅,8̅} 

ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (Z16 , +) เท่ากับ 5 นั่นคือ |C(Z16)| = 5 

พิจารณา (𝑍24 , +) = ({0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅, 8̅, 9̅, 10̅̅̅̅ , 11̅̅̅̅ , 12̅̅̅̅ , 13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ , 15̅̅̅̅ , 16̅̅̅̅ , 17̅̅̅̅ , 18,̅̅ ̅̅ 19̅̅̅̅ , 20̅̅̅̅ , 21̅̅̅̅ , 22̅̅̅̅ , 23̅̅̅̅ } , +  
จะได้ว่า<0̅>={0̅} และ <1̅>=<5̅>=<7̅>=<11̅̅̅̅ >=<13̅̅̅̅ >=<17̅̅̅̅ >=<19̅̅̅̅ >=<23̅̅̅̅ >={0̅,1̅,2̅,3̅,4̅,5,̅ 

6̅,7̅,8̅,9̅,10̅̅̅̅ ,11̅̅̅̅ ,12̅̅̅̅ ,13,̅̅ ̅̅ 14̅̅̅̅ ,15̅̅̅̅ ,16̅̅̅̅ ,17̅̅̅̅ ,18,̅̅ ̅̅ 19̅̅̅̅ ,20̅̅̅̅ ,21̅̅̅̅ ,22̅̅̅̅ ,23̅̅̅̅  } และ<2̅>=<10̅̅̅̅ >=<14̅̅̅̅ >=<22̅̅̅̅ >={0̅,2̅,4̅,6̅, 

8̅, 10̅̅̅̅ , 12̅̅̅̅ , 14̅̅̅̅ , 16̅̅̅̅ , 18̅̅̅̅ , 20̅̅̅̅ , 22̅̅̅̅ , 24̅̅̅̅ } และ <3̅>=<9̅>=<15̅̅̅̅ >= <21̅̅̅̅ >= {0̅,3̅,6̅,9̅,12̅̅̅̅ ,15̅̅̅̅ ,18̅̅̅̅ ,21̅̅̅̅ } และ 

<4̅>=<20̅̅̅̅ >={0̅,4̅,8̅,12̅̅̅̅ ,16̅̅̅̅ ,20̅̅̅̅ }  และ <6̅>=<18̅̅̅̅ >={0̅,6̅,12̅̅̅̅ ,18̅̅̅̅ } และ <8̅>=<16̅̅̅̅ >={0̅,8̅,16̅̅̅̅ } และ <12̅̅̅̅ >={0̅,12̅̅̅̅ } 
ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป (𝑍24 , +) เท่ากับ 8 นั่นคือ |C(Z24)|=8 

บทต้ังท่ี 1. ให้ p เป็นจ านวนเฉพาะใด ๆ และ a∈̅ Zp จะได้ว่า ถ้า a̅≠0̅ แล้ว <a̅>= Zp  

พิสูจน์  พิสูจน์ได้โดยตรง 

จากตัวอย่างที่ 1. เราจะเห็นว่าจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของกรุป (Zn ,+) จะเท่ากับ 2 เมื่อ 
n=5,7,23  ซึ่ งจ านวนเหล่ านี้ เป็นจ านวนเฉพาะ จึงน ามาซึ่ งแนวคิดในการหาสูตรทั่ วไปของการหาจ านวน  

กรุปย่อยวัฏจักรของกรุป (Zn ,+) เมื่อ n เป็นจ านวนเฉพาะใด ๆ และได้ผลลัพธ์ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบท 1.  ให้  n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ  จ านวนกรุปย่อยวัฏจั กรของกรุป  Zn เท่ ากับ 2 ก็ต่อ เมื่ อ  n     

เป็นจ านวนเฉพาะ [ |𝐶(𝒁𝑛)| = 2 ↔ 𝑛 เป็นจ านวนเฉพาะ] 

พิสูจน์ (→)  พิสูจน์โดยแย้งสลับท่ี สมมติ n ไม่เป็นจ านวนเฉพาะ จะแสดงว่า |C(Zn)|≠2  

     เนื่องจาก n ไม่เป็นจ านวนเฉพาะ 

     ดังนั้น n=rs ส าหรับบาง r,s ϵ Z-{1} และ r,s<n 

 พิจารณา 

  < 0̅ >= {0̅}  จะได้ว่า  | < 0̅ > | = 1 

  <1̅>={0̅,1̅,2,̅3̅,…,n-1̅̅̅̅ } จะได้ว่า |<1̅>|=n 

  <r>̅={r,̅2r̅,3r,̅̅ ̅…,(s-1)r,̅0̅} จะได้ว่า |<r>̅|=s 

  <s>̅={s,̅2s̅,3s,̅̅ ̅…,(r-1)s,̅0̅} จะได้ว่า |<s>̅|=r 

  เนื่องจาก n≠1 และ n≠s,r ∴|C(Zn)|≥3 ∴|C(Zn)|≠2 
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 จะได้ว่าถา้ n ไม่เป็นจ านวนเฉพาะ แล้ว |C(Zn)|≠2 

 ดังนั้น ถ้า |C(Zn)|=2 แล้วจะได้ว่า n เป็นจ านวนเฉพาะ 

 (←) สมมติให้ n เป็นจ านวนเฉพาะ จะแสดงว่าจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุป Zn เท่ากับ 2 

       < 0̅ >= {0̅} และ < 1̅ >=< 2̅ >=< 3̅ >= …  =< p − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ >= Zp จากบทตั้งท่ี 1. 

   ดังนั้น จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของ Zp จึงเท่ากับ 2 ( |C(Zn)| = 2 )  

ตัวอย่างที่ 3. พิจารณาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Z127 , +) , (Z173 , +), 
(Z193, +) และ (Z199 , +) 

เนื่ องจาก 127,173,193  และ 199  เป็ นจ านวนเฉพาะ จากทฤษฎี บทที่  1 จะได้ ว่ า |C(Z127)| = |C(Z173)| = 

|C(Z193)| = |C(Z199)| = 2 

 เมื่อเราพิจารณาตัวเลขที่ไม่เป็นจ านวนเฉพาะและดูความสัมพันธ์ระหว่าง n กับจ านวนกรุปย่อยวัฏจักร 

ที่แตกต่างกันทั้งหมดของ Zn (|C(Zn)|) ท าให้เราได้แนวคิดในการหาสูตรทั่วไปของจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของ 

กรุปวัฏจักรจ ากัด Zn เมื่อ n ไม่เป็นจ านวนเฉพาะ ดังทฤษฎีบทต่อไป 

บทต้ังท่ี 2. ให ้n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ ถ้า a∈̅Zn โดยที่ a≤n และ a∤n แล้วจะได้ว่า <a>̅=Zn 

พิสูจน์ พิสูจน์ได้โดยตรง 

บทต้ังท่ี 3. ให้ n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ และ a,̅b∈̅Zn โดยที่ a≠̅b ̅และ a | n และ b | n แล้วจะได้ว่า <a>̅ ≠ <b>̅ 

พิสูจน์ พิสูจน์ได้โดยตรง 

ทฤษฎี บท  2.  ถ้ า  n=p1
m1p2

m2⋯pk
mk  เ มื่ อ  p1,p2,…, pkเ ป็ นจ า น วน เ ฉพาะบวกที่ แ ตกต่ า งกั นและ  m1,m2,…, mk 

เป็นจ านวนเต็มบวกใดๆ จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่ แตกต่างกันทั้ งหมดของกรุปวัฏจักรจ ากัด  (Zn ,+) เท่ากับ 

(m1+1)(m2+1)⋯(mk+1)   (|C (Zp
1

m1p
2

m2⋯pk
mk)| = (m1+1)(m2+1)⋯(mk+1))  

พิสูจน์ สมมติให้ n=p1
m1p2

m2⋯pk
mk  เมื่อ p1,p2,…, pk เป็นจ านวนเฉพาะที่แตกต่างกันทั้งหมดและ m1,m2,…, mkเป็นจ านวนเต็ม

บวกใด ๆ 

 จากบทตั้งท่ี 2 และบทตั้งท่ี 3 จะได้ว่าจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของกรุปวัฏจักร (Zn ,+) จะเท่ากับ

จ านวนของจ านวนที่หาร n ลงตัว ซึ่งเราพบว่า จ านวนเต็มบวก d ที่หาร n ลงตัว จะต้องเขียนในรูป d=p1
a1p2

a2⋯pk
ak เมื่อ 
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0≤ai≤mi , i=1,2,…,k จ านวนเต็มบวก d ทั้งหมดที่หาร n ลงตัว จึงได้แก่การเลือกใช้ค่าของ ai ; i=1,2,…,k ให้ได้ค่า d ที่

แตกต่างกันทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ คือ  

(1) a1 มีวิธีการที่เป็นไปได้ คือ {0,1,2,…,m1} ซึ่งมีท้ังหมด m1+1 จ านวน 
(2) a2 มีวิธีการที่เป็นไปได้ คือ {0,1,2,…,m2} ซึ่งมีทั้งหมด  m2+1 จ านวน ⋮(k) ak มีวิธีการที่เป็นไปได้ คือ 

{0,1,2,…,mk} ซึ่งมีท้ังหมด mk+1 จ านวน 
 นั่นคือ จะมีวิธีการเลือก ai เมื่อ i={1,2,…,k} ได้ทั้งหมด (mi+1) จ านวน 

ดังนั้น ท าให้เราได้ว่า จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุป Zp
1

m1p
2

m2⋯pk
mk  เท่ากับ 

(m1+1)(m2+1)(m3+1)⋯(mk-1+1)(mk+1) 
 

ตัวอย่างที่ 4. พิจารณาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรทั้งหมดที่แตกต่างกันของกรุปวัฏจักรจ ากัด  (Z140 ,+) , (Z210 ,+)  และ 
(Z245 ,+) เนื่องจาก  140 = 22 × 51 × 71 จากทฤษฎีบทที่ 2 จะได้ว่า |C(Z140)|=(2+1)(1+1)(1+1)=12 เนื่องจาก 210 =

21 × 31 × 51 × 71 จากทฤษฎีบทที่ 2 จะได้ว่า |C(Z210)|=(1+1)(1+1)(1+1)(1+1)=16 และ เนื่องจาก 245 = 51 × 72  จาก
ทฤษฎีบทที่ 2 จะได้ว่า |C(Z245)|=(1+1)(2+1)=6 
บทแทรก 1.  ถ้า n=pm เมื่อ p เป็นจ านวนเฉพาะ และ m เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ แล้วจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกัน

ทั้งหมดของกรุป Zn เท่ากับ m+1 ( |C(Zpm)|=m+1) 

พิสูจน์ เป็นจริงตามทฤษฎีบทที่ 2. เมื่อแทน k=1 

ตัวอย่างที่ 5. พิจารณาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรทั้งหมดที่แตกต่างกันของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Z128 ,+) , (Z243 ,+)  และ 
(Z343 ,+) 
 

เนื่องจาก 128 = 27จากบทแทรกที่  1 จะได้ว่า |C(Z128)|=7+1=8 เนื่องจาก 243 = 35 จากบทแทรกที่  1  
จะได้ว่า |C(Z243)|=5+1=6 และ เนื่องจาก 343 = 73 จากบทแทรกที่ 1 จะได้ว่า |C(Z343)|=3+1=4 

 
ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

ตารางต่อไปนี้แสดงจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn ,+) เมื่อ n=2,3,4,…,100 

 

|C(Zn)| กรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn , +) 

2 

(Z2 ,+),(Z3 ,+),(Z5 ,+),(Z7 ,+),(Z11 ,+),(Z13 ,+),(Z17 ,+), 
(Z19 ,+),(Z23 ,+), (Z29 ,+), (Z31 ,+), (Z37 ,+), (Z41 ,+), (Z43 ,+),  
(Z47 ,+),(Z53 ,+), (Z59 ,+), (Z61 ,+), (Z67 ,+), (Z71 ,+), (Z73 ,+),  
(Z79 ,+), (Z83 ,+), (Z89 ,+),(Z97 ,+) 

3 (Z4 ,+), (Z9 ,+), (Z25 ,+), (Z49 ,+) 

4 

(Z6 ,+),(Z8 ,+),(Z10 ,+),(Z14 ,+),(Z15 ,+),(Z21 ,+),(Z22 ,+), 
(Z26 ,+),(Z27 ,+), (Z33 ,+), (Z34 ,+), (Z35 ,+), (Z38 ,+), (Z39 ,+),  
(Z46 ,+), (Z51 ,+),(Z55 ,+), (Z57 ,+),(Z58 ,+), (Z62 ,+), (Z65 ,+),  
(Z69 ,+), (Z74 ,+), (Z77 ,+), (Z82 ,+),(Z85 ,+), (Z86 ,+),  
(Z87 ,+), (Z91 ,+), (Z93 ,+), (Z94 ,+), (Z95 ,+) 
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5 (Z16 ,+), (Z81 ,+) 

6 
(Z12 ,+),(Z18 ,+),(Z20 ,+),(Z28 ,+),(Z32 ,+),(Z44 ,+),(Z45 ,+), 
(Z50 ,+),(Z52 ,+),(Z63 ,+),(Z68 ,+), (Z75 ,+), (Z76 ,+), (Z92 ,+),  
(Z98 ,+), (Z99 ,+),  

7 (Z64 ,+) 

8 (Z24 ,+),(Z30 ,+),(Z40 ,+),(Z42 ,+),(Z54 ,+),(Z56 ,+),(Z66 ,+), 
(Z70 ,+),(Z78 ,+), (Z88 ,+) 

9 (Z36 ,+),(Z100 ,+) 

10 (Z48 ,+),(Z80 ,+) 

12 (Z60 ,+),(Z72 ,+),(Z84 ,+),(Z90 ,+),(Z96 ,+) 

 
จากทฤษฎีบทที่ 1 , ทฤษฎีบทท่ี 2 และบทแทรกท่ี 1 ท าให้ได้สูตรที่ใช้หาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของ
กรุป (Zn ,+) ดังต่อไปนี้ 
1. |C(Zn)|=2 เมื่อ n เป็นจ านวนเฉพาะ 

2. |C (Zp
1

m1p
2

m2⋯pk
mk)| =(m1+1)(m2+1)⋯(mk+1) เมื่อ p1,p2,…, pkเป็นจ านวนเฉพาะบวกที่แตกต่างกันและ m1,m2,…, mk

เป็นจ านวนเต็มบวกใดๆ 

3. |C(Zpm)|=m+1 เมื่อ p เป็นจ านวนเฉพาะ และ m เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ 

สรุปผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด Zn ภายใต้การบวก ส าหรับ 

n=1,2,3,…,100  และได้สูตรทั่วไปในการหาจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด Zn ภายใต้การบวก จาก

ผลการวิจัย เราสามารถสรุปได้ว่า เมื่อก าหนดให้ n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด 

Zn เท่ากับ 2 เมื่อ n เป็นจ านวนเฉพาะ และเมื่อพิจารณา n=p1
m1p2

m2⋯pk
mk  เมื่อ p1,p2,…, pk เป็นจ านวนเฉพาะบวกที่

แตกต่างกันและ m1,m2,…, mk เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ แล้วจะได้ว่า จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันทั้งหมดของ

กรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn , + ) เท่ากับ (m1+1)(m2+1)⋯(mk+1) นอกจากน้ียังสรุปได้ว่า ถ้า n=pm เมื่อ p เป็นจ านวนเฉพาะ และ

 m เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ แล้วจ านวนกรุปย่อยวัฏจักรที่แตกต่างกันท้ังหมดของกรุป Zn เท่ากับ m+1 
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สมบัติบางประการของสามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ 

Some properties of Multiplicative Triple Fibonacci Sequences 

ธีรพล บัวทอง1*, นูรีตา ปาเซเลาะ2, สิทธิพงษ์ ภูทัยเจริญ2  

Theerapon Buatong1*, Nureete Pasaeloh2, Sittipong Phoothaiceroen2  

บทคัดย่อ  
ล าดับฟีโบนักชีและรูปแบบทั่วไปของล าดับฟีโบนักชี เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจ านวนมากใน

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอทฤษฎีและสมบัติบางประการของสามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ ผล

การศึกษาพิจารณาภายใต้รูปแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  

 
ค าส าคัญ: ล าดับฟีโบนักชี, ล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ, สามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ 
 

Abstract  

Fibonacci sequences and their generalizations are popularized. In this paper, we present some 
properties of multiplicative triple Fibonacci sequences under a specific scheme and prove them by 
mathematical induction. 

 
Keywords: Fibonacci Sequences, Multiplicative Fibonacci Sequences, Multiplicative Triple Fibonacci 
Sequences 
 
 
 
 
 
1อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

*Corresponding author, E-mail: theerapon.bu@skru.ac.th 

 

mailto:theerapon.bu@skru.ac.th


การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1519 

 
 

บทน า  
ล าดับฟีโบนักชีและรูปแบบทั่วไปของล าดับฟีโบนักชี เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจ านวนมากใน

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในปี 1985  Atanassov, Atanassova and Sasselov  ได้น าล าดับคู่ฟีโบนักชีมาใช้เป็นครั้งแรก 

มีผลงานมากมายที่ท าขึ้นเพื่อศึกษาสามล าดับของฟีโบนักชี  ในปี 1987 J.Z. Lee and Lee ได้เสนอรูปแบบและแนวคิด

ของสามล าดับฟีโบนักชี  

สามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคณูคือ ล าดับอนันต์ 3 ล าดับ ท่ีมีความสัมพันธ์โดยสมาชิกในล าดับหนึ่ง เขียนเป็นผล

คูณของสมาชิกตัวอื่นในล าดับเดียวกันหรือต่างล าดับกันก็ได้ ซึ่งนิยามดังนี้ ให้  เป็นสามล าดับ

อนันต์  และ  เป็นจ านวนจริงใด ๆ โดยที่   ในปี 2012 

Singh, Bhatnagar and Sikhwal ได้มีการจ าแนกรูปแบบที่แตกต่างกัน 9 รูปแบบดังนี ้

  

 

นอกจากนี้  Singh, Bhatnagar and Sikhwal ได้มีการศึกษาทฤษฎีบทและสมบัติบางประการของสามล าดับ                     

ฟีโบนักชีเชิงการคูณในรูปแบบที่ 1 และ 2 ในปี 2014 K.S. Sisodiya, Singh and Sisodiya ได้ศึกษาทฤษฎีบทและสมบัติ

บางประการของสามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณในรูปแบบที่ 1 และ 2 เพิ่มเติม โดยน าผลลัพธ์จากงานวิจัยของ Singh, 

Bhatnagar and Sikhwal มาเขียนให้อยู่รูปแบบทั่วไป วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อหาสมบัติบางประการของสาม

ล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณในรูปแบบที่ 3 โดยใช้วิธีและแนวคิดของ Kumar, Kishan and Gupta  

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้ศึกษา สามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณภายใต้รูปแบบที่ 3 เพื่อน าไปหาสมบัติบางประการของสาม

ล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณ 

0 0 0
, ,
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ตารางที่ 1 สามล าดับฟีโบนักชีเชิงการคูณในรูปแบบที่ 3 

 

   

0 
   

1 
  

 

2 
  

 

3 
 

  

4 
 

  

5 
   

 

ทฤษฎีบท 1 ส าหรับทุกจ านวนเตม็  

  

พิสูจน์  

 ให ้  แทนข้อความ  

ขั้นฐาน ให้  จะได้ว่า  และ   ดังนั้น  เป็นจริง 

สมมติให้  เป็นจริง 

ขั้นอุปนัย  จะแสดงว่า  เป็นจริง น่ันคือจะแสดงว่า   

พิจารณา   ดังนั้น  เป็นจริง 

 ให้  แทนข้อความ  

ขั้นฐาน  ให้  จะได้ว่า  และ  ดังนั้น  เป็นจริง 

สมมติให้  เป็นจริง 
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ทฤษฎีบท 3 ส าหรับทุกจ านวนเตม็  
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ทฤษฎีบท 4 ส าหรับทุกจ านวนเตม็  
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และ  สามารถพิสจูน์ได้ในท านองเดียวกัน 
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ดังนั้น  เป็นจริง โดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร์ จะได้ว่า  

และ  สามารถพิสจูน์ได้ในท านองเดียวกัน 
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ทฤษฎีบท 7 ส าหรับทุกจ านวนเตม็  
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และ  สามารถพิสจูน์ได้ในท านองเดียวกัน 
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 และ ดังนั้น  เป็นจริง 

สมมติให้  เป็นจริง 
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ดังนั้น  เป็นจริง โดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร์ จะได้ว่า  
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ดังนั้น  เป็นจริง สมมติให้  เป็นจรงิ 

ขั้นอุปนัย  จะแสดงว่า  เป็นจริง น่ันคือจะแสดงว่า  

พิจารณา  

 

ดังนั้น  เป็นจริง โดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร์  จะได้ว่า  

ให้  แทนข้อความ  

ขั้นฐาน  ให้  นั่นคือ  และ  

ดังนั้น  เป็นจริง  สมมติให้  เป็นจริง 

ขั้นอุปนัย  จะแสดงว่า  เป็นจริง น่ันคือจะแสดงว่า  

พิจารณา        

 

ดังนั้น  เป็นจริง โดยอุปนัยเชิงคณติศาสตร์ จะได้ว่า  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
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ทฤษฎีบท 3  

ทฤษฎีบท 4   

ทฤษฎีบท 5   

จากทฤษฎีบท 4 และทฤษฎีบท 5 จะได้ทฤษฎีบท 6 

ทฤษฎีบท 6  

ทฤษฎีบท 7  

ทฤษฎีบท 8  

จากทฤษฎีบท 7 และทฤษฎีบท 8 จะได้ทฤษฎีบท 9   

ทฤษฎีบท 9   

 

จากทฤษฎีบทท่ี 6 และทฤษฎีบทท่ี 9 จะได้ทฤษฎีบท 10   

ทฤษฎีบท 10   
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จากการศึกษา ได้รับทฤษฎีใหม่ ท่ีมีเอกลักษเฉพาะตัวและทฤษฎีอื่นๆ โดยใช้วิธีการพิสจูน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
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สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

DIARY FOR SURVEILLANCE AND MONITORING DIABETIC RISK GROUP IN BO SAEN SUB-
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บทคัดย่อ  

  การศึกษานี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในรูปแบบ “สมุด

บันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานโรคเบาหวานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมดังกล่าว พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของนวัตกรรมในระดับมากที่สุด (x ̅=4.67, S.D.=0.58) ประเด็นที่มีระดับความพึง

พอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาไม่ยาก เข้าใจง่าย (x ̅=5, S.D.=0.58) และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดจัดอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ การบันทึกผลการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงได้ง่าย (x ̅=3.33, S.D.=0.58) การศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทาง

ส าหรับการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยใหม่โดยเน้นการส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงและลดการ

สูญเสียที่เกิดจากโรคเบาหวาน ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเสี่ยงและชุมชนต่อไป  

ค าส าคัญ: กลุ่มเสี่ยง, โรคเบาหวาน, สมุดบันทึก  
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Abstract  

This study was the development of an innovation in surveillance and monitoring of diabetic risk 

groups named " Diary for Surveillance and Monitoring of Diabetes in Risk Groups"  as a tool for diabetes 

operation in Bo Saen Health Promoting Hospital. This is a way to prevent diabetes in newly patients with 

the aim of self- care of risk groups in quality and effective order to reduce the loss caused by diabetes 

and improve the quality of life.  According to the study, the samples are satisfied with the overall level 

of innovation at the highest level ( x ̅ =  4 . 6 7 ) .  The item with the highest level is item, not difficult to 

understand content and the lowest item was at a moderate level, which was item, easy to record follow-

up visits to risk groups (x ̅ = 3.33). 

Keywords: diabetic risk group, Diary for surveillance and monitoring diabetic risk group  

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโรคเรื้อรังที่ท าให้ผู้ป่วยมี

คุณภาพชีวิตลดลง คุกคามสุขภาพของประชาชนและท าให้มีการสูญเสียชีวิตมากที่สุดโรคหนึ่ง พบมากในวัยผู้ใหญ่ ปัจจุบัน

พบว่าผู้ป่วยโรคนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ทั่วโลกจึงหันมาให้ความส าคัญและรับมือกับโรคเบาหวาน โดยองค์การอนามัย

โลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้มีมติรับโรคเบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ประเทศไทยมี

แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 43.2 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา

ก่อนและไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน  นอกจากนี้มากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีโรคความดัน

โลหิตสูงร่วมด้วย โรคเบาหวานนั้นมีลักษณะส าคัญคือระดับน้ าตาลในเลือดสูง ซึ่งภาวะน้ าตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน

ส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพ และท างานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี ตา ไต หลอดเลือดหัวใจและหลอด

เลือดสมอง (สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย., 2561) นอกจากนี้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ปี 2551 ยังพบว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานเฉลี่ย 1,172 บาทต่อ

ราย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน เฉลี่ย 10,217 บาทต่อราย รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 3,984 ล้านบาท

ต่อปี ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านยา 1,281.2 ล้านบาทต่อปี (วรรณี นิธิยานันท์, 2559) ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตของทั้งตัวผู้ป่วยและประเทศเป็นอย่างมาก  

 จากรายงานประจ าปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน พบว่าปัญหาโรคเบาหวานเป็นปัญหา

อันดับหนึ่งของสถานบริการยังพบผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น การด าเนินงานของ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน ได้ด าเนินการคัดกรองและให้สุขศึกษาโดยเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่ อง แต่ยังพบ

ปัญหาผู้ป่วยเบาหวานเป็นจ านวนมาก โดยอาจจะเกิดจากการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ถูกต้องได้ หรือขาดการตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คณะผู้วิจัยจึง

สนใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการใช้สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวาน ช่ือ“ สมุดบันทึกการเฝ้าระวัง

และติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ่อแสน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โดยมุ่งหมายให้เกิดการดูแลสุขภาพของตนเองใน

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากโรคเบาหวานและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง  ส าหรับพื้นที่รับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานใน

กลุ่มเสี่ยง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ระหว่าง เดือน 

ต.ค - ธ.ค. 2562 โดยใช้วิธีการพัฒนานวัตกรรมจากการประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานคือ กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุ่ม อายุ 35 ปีขึ้นไปที่อยู่ในต าบลบ่อแสน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด (การเจาะ

ปลายนิ้ว 100-125 mg/dl) จ านวน 12 คน  ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน 

จ านวน 2 คน และคณะนักวิจัย จ านวน 6 คน  เพื่อผลิตเป็นสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดย 

นอกจากน้ีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ จ านวน 3 คน ส าหรับทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และประเมินความพึง

พอใจต่อนวัตกรรมดังกล่าว ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1.นวัตกรรมสมุด

บันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 2.แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สมุดบันทึก

การเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานโดยรายละเอียดของการออกแบบนวัตกรรมการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวาน  
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ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุม่เสี่ยง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมสมดุบันทึกนี้ใช้เพื่อบันทึกค่าระดับน้ าตาลและบันทึกพฤตกิรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ตามหลัก 3อ 2ส (อาหาร 

ออกก าลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ สรุา)  ซึ่งนวัตกรรมสมดุบันทึกมีแบง่เป็น 3 ส่วนดังนี ้
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ส่วนท่ี 1 ประวัติส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพ 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 แบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 

 

 

ส าหรับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ การใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานใน

กลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัยได้สร้างตารางบันทึกให้สอดคล้องกับข้อมูลที่กลุ่มเสี่ยงต้องบันทึก และสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา 
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จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด= 5 มาก= 4 ปานกลาง=3 น้อย= 

2 น้อยที่สุด = 1  

มีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักของค าตอบก าหนดตามเกณฑ์ต่อไปนี ้

 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

วิธีด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ่มอายุ 

35 ปีขึ้นไปท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ต าบลบ่อแสน โดยน านวัตกรรมมาทดลองใช้กับกลุ่มเสี่ยง จ านวน 3 คน เป็นเวลา 1 

สัปดาห์ และให้ประเมินความพึงพอใจหลังการใช้นวัตกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วย

ค่าเฉลี่ย ( x ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาจากการน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่ต าบลบ่อแสน จ านวน 3 คน 

โดยประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน การศึกษานวัตกรรมสมุดบันทึก

การเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตาม

โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ส าหรับประชากรกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด

(การเจาะปลายนิ้ว 100-125 mg/dl) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวัง

และติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานต่อ

การใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅ =4.67) 

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่ม

เสี่ยงเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 ขนาดรูปเล่มสะดวกต่อการใช้  ข้อที่ 2 ตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ข้อที่ 3 เนื้อหาไม่ยาก 

เข้าใจง่าย ข้อที่ 4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อท่ี 5 ใช้ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้สะดวก ข้อท่ี 7 ใช้

แยกประเภทกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยได้ง่าย ข้อที่ 9 นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และข้อที่ 10 ความ

พึงพอใจในภาพรวมของนวัตกรรม (x ̅=4.67) ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ข้อที่ 8 การบันทึกผลการติดตามเยี่ยม

กลุ่มเสี่ยงได้ง่าย (x ̅=3.33)   
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ข้อ ค าถาม ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

1 ขนาดรูปเล่มสะดวกต่อการใช้  4.67 0.58 มากที่สุด 

2 ตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 

3 เนื้อหาไม่ยาก เข้าใจง่าย 5 0 มากที่สุด 

4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.33 0.58 มากที่สุด 

5 ใช้ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้สะดวก 4.33 0.58 มากที่สุด 

6 การบันทึกผลการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 3.67 0.58 มาก 

7 ใช้แยกประเภทกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย

ได้ง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

8 การบันทึกผลการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงได้ง่าย 3.33 0.58 ปานกลาง 

9 นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.67 0.58 มากที่สุด 

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของนวัตกรรม 4.67 0.58 มากที่สุด 

 

จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานต่อการใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและ

ติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̅=4.13) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มเสี่ยงต่อ

การใช้นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี เนื้อหาไม่ยาก เข้าใจ

ง่าย (x ̅=5) ข้อท่ี 1 ขนาดรูปเล่มสะดวกต่อการใช้  ข้อท่ี 2 ตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ข้อท่ี 4 เนื้อหามความเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย ข้อที่ 5 ใช้ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้สะดวก ข้อที่ 7 ใช้แยกประเภทกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยได้

ง่าย ข้อที่ 9 นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และข้อท่ี 10 ความพึงพอใจในภาพรวมของนวัตกรรม (x ̅=4.67) 

ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 8 การบันทึกผลการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงได้ง่าย (x ̅=3.33) นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะถึงประโยชน์ของสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานคือ 

เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะการติดตามค่าระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงให้ดีขึ้น พัฒนารูปแบบการประเมิน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 3อ. 2ส. พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จากงานวิจัย

สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตพื้นท่ีอีสานใต้พบว่าส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองตามหลัก 3 อ. ยังไม่เพียงพอ และปัจจัยความส าเร็จของกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3 อ.ที่ดี มี

ความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจากเบาหวาน (กุลธิดา กุลประฑีปัญญา , 2560) ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมสมุดบันทึก

การเฝ้าระวังและติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงส าหรับประชากรกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมี

ค่าระดับน้ าตาลในเลือดจากการเจาะปลายนิ้ว 100-125 mg/dl ในครั้งนี้ถือเป็นการริเริ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ต าบลในพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่วย

ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในพื้นที่ได้  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา และประชาชน

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าต่างๆ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสมุดบันทึกการเฝ้าระวังและ

ติดตามโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 Efficiency Comparison of Decision Making Models on Major Selection of Information Technology 

Students, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University  

กมลรัตน์ สมใจ1*  

Kamolrat Somchai1*  

บทคัดย่อ   
งานวิจัยน้ีได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้เหมืองข้อมูล 3 เทคนิควิธี คือ Decision 

Tree , Naïve Bayes และ Neural Network และใช้ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปีการศึกษา 

2555-2560 จ านวนทั้งสิ้น 407 ระเบียนประกอบด้วย 16 คุณลักษณะมาสร้างตัวแบบด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9 

รวมทั้งแบ่งข้อมูลทดลองด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation เพื่อวัดประสิทธิภาพเปรียบเทียบจากการวัดค่า Accuracy, 

Recall, Precision และ F-measure   

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่า Decision Tree ให้ค่าความถูกต้องดีที่สุด จ าแนกเป็นกลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความถูกต้อง ร้อยละ 94.17 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีค่าความถูกต้อง ร้อยละ 88.72 และ
กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีค่าความถูกต้อง ร้อยละ 92.87 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแบบ Decision Tree มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพโมเดล, การตัดสินใจเลือก, กลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Abstract   
 The objective of this research was to compare the efficiency of decision making models on major 

selection of Information Technology students of Faculty of Science in Buriram Rajabhat University by using 3 

data mining techniques:  Decision Tree , Naïve Bayes, and Neural Network. The data derived from the data record 

with 16 characteristics of 407 students from 2012- 2017 were used in developing the model prototype  by using 

RapidMiner Studio 9. Some data were also used in the tryout using  10-Fold Cross Validation to find the efficiency 

by comparing from Accuracy, Recall, Precision and  F-measure.  

 The findings from the comparison indicated that Decision Tree offered the most accuracy value.  When 
classified by each major, it was found that Information Technology major had the accuracy value of  94.17% 
while Computer Technology major had 88.72% and Computer Management for Education major had 92.87%. It 
can be concluded that Decision Tree model had the most efficiency. 
Keywords: model efficiency, decision making, majors of Information Technology students 
1อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  
E-mail: Kamolratsomchai08@gmail.com 
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บทน า   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดการเรียน

การสอนแบ่งเป็นกลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิชาการจัดการ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มวิชาดังกล่าวผู้เรียนต้องเลือกเรียนตั้งแต่แรกเริ่มสมัครคัดเลือกเข้าเรียน และ

จากสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่าส่วนใหญ่ผู้เรียนจะเลือกเรียนตามเพื่อน หรือตามค าแนะน าของผู้ปกครอง มากกว่าจะพิจาณาที่

ความสามารถของตนเอง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ผู้เรียนต้องย้ายสาขาวิชาเรียน สอบเข้าเรียนในสาขาวิชาใหม่ รวมถึงการ

พ้นสภาพทางการเรียน เป็นต้น และเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีการก าหนดให้

ช้ันปีที่ 1-2 เป็นการเรียนพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบความสามารถ

เฉพาะด้านของตนเอง และในช้ันปีท่ี 3 ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาใน

การเลือกกลุ่มวิชาจ าเป็นจะต้องมีแนวทางการตัดสินใจเลือก และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชา

ของผู้เรียนตามความสามารถของผู้เรียนได้ก็คือ การน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาจ าแนกและการเลือกกลุ่มวิชาของ

ผู้เรียน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลนั่นเอง 

 การท าเหมืองข้อมูลเพื่อการจ าแนกและเลือกกลุ่มวิชา เป็นการน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองที่

แตกต่างกัน และสามารถสรุปเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ กระบวนการท าเหมืองข้อมูลใช้หลายหลักการเช่น เทคนิคการเรียนรู้

ของเครื่อง (Machine Learning), สถิติ, เทคนิคการสร้างภาพ (Visualization Techniques) เพื่อค้นพบและน าเสนอ

ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย (J. Han and M. Kamber, 2006 อ้างอิง จิราภา เลาหะวรนันท์. 2561) โดยอีกความหมาย

หนึ่งคือกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมาก เพื่อสกัดสารสนเทศ รวมถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุด

ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น  

 จากปัญหาและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมืองข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท า
เหมืองข้อมูล โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากเหมืองข้อมูล 3 เทคนิควิธี เพื่อเลือกเทคนิควิธีท่ีมีค่าความถูกต้องมากที่สุดน าไปเป็นข้อมูลส าหรับสร้างตัว
แบบในการสนับสนุนการตัดสินเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

1. เหมืองข้อมูล (Data Mining) การท าเหมืองข้อมูล คือกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหา 
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ สถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ทาง

เครื่องจักร เพื่อน าความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ ในการแก้ปัญหา วางแผน หรือด าเนินกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

ซึ่งการท าเหมืองข้อมูลสามารถแบ่งประเภทอัลกอริทึมในการท าเหมืองข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1.1  การสร้างแบบจ าลองในการบรรยาย )Descriptive Modeling, Unsupervised Modeling) คือ เป็น 
การหาความสัมพันธ์ต่างๆ (Association) หรือการจัดกลุ่ม (Clustering) ซึ่งไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท านาย  

1.2 การสร้างแบบจ าลองในการท านาย )Predictive Modeling, Supervised Modeling) คือ ทุก ๆ  
ข้อมูลจะมีคุณสมบัติหนึ่งเรียกว่าฉลาก (Label) ซึ่งค่าของคุณสมบัตินี้ จะเป็นค่าท่ีใช้ในการท านายผลของข้อมูล อัลกอริทึม

ประเภทนี้จะมุ่งเน้นในการแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามค่าคุณสมบัติของฉลาก ซึ่งถ้าค่าคุณสมบัติของฉลากมีค่าไม่

ต่อเนื่องจะเรียกกระบวนการที่ใช้แบ่งแยกว่า การแยกแยะ (Classification) ถ้าค่าคุณสมบัติของฉลากมีค่าต่อเนื่องจะเรียก

กระบวนการที่ใช้แบ่งแยกว่า การถดถอย (Regression) 

2. เทคนคิเหมืองข้อมูล ในงานวิจัยนี้เลือกวิธีการสร้างแบบจ าลองในการท านาย )Predictive Modeling,  
Supervised Modeling) โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูล (Classification) เป็นกระบวนการจัดแบ่งข้อมูลตามลักษณะของ

วัตถุประสงค์นั้นๆ โดยใช้ 3 เทคนิควิธี ได้แก่ วิธีต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve 

Bayesian Learning) วิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 วิธีต้นไม้การตัดสินใจ )Decision Tree)เป็นการน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ใน 
รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ สามารถสร้างแบบจ าลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และ

พยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยังไม่เคยน ามาจัดหมวดหมู่ได้ด้วยรูปแบบของ Tree โครงสร้างประกอบด้วย Root Node, 

Child และ LeafNode  

2.2 วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) คือการท าเหมืองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลัก ความ 
น่าจะเป็น ซึ่งจะใช้วิเคราะห์หาความน่าจะเป็น ของสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยใช้

ทฤษฎีของ Bayes ในการ แก้ปัญหา 

2.3 วิธีโครงข่ายประสาท )Neural Network (คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับประมวลผล 
สารสนเทศด้วยการค านวณในลักษณะความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยงระหว่างส่วนหรือแบบ  connections เพื่อจ าลองการ

ท างานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถ ในการเรียนรู้การจดจ า

แบบรูป และการท านายอนาคต เช่นเดียวกับความสามารถท่ีมีในสมองมนุษย์ 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทข้อมูล การทดสอบประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภท 
ข้อมูลที่นิยมได้แก่ 

3.1 ค่าความแม่นย า )precision  (คือค่าท่ีดูสิ่งที่ท านายออกมาแล้วทายถูกได้กี่เปอร์เซ็นต์  
3.2 ค่าความระลึก (Recall) คือจ านวนท่ีท านายถูกก่ีตัว เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล 
3.3 ค่าความถ่วงดุล (F-measure) คือค่าเฉลี่ย ของค่าความแม่นย าและค่าความระลึก 
3.4 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือจ านวนข้อมูลที่ท านายถูกทุกคลาส เป็นการวัดความถูกต้องของ 

โมเดล โดยพิจารณารวมทุกคลาส 
4.  การแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล มี 3 วิธีการใหญ่ ๆ ดังนี้  

4.1 วิธี Self- Consistency Test เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนั่นคือ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโมเดล และ 
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ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบโมเดลเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

4.2 วิธี Split Test เป็นการแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วน เช่น 70 % ต่อ 30% หรือ 80% ต่อ  
20% โดยข้อมูลส่วนที่หนึ่ง (70% หรือ 80%) ใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูลส่วนที่สอง (30% หรือ 20%) ใช้ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล 

4.3 วิธี Cross-Validation Test วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมในการท างานวิจัย โดยจะท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น  
5 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนจะมีจ านวนเท่ากัน หรือ 10-fold cross-validation คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยที่แต่

ละส่วนมีจ านวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นข้อมูลหนึ่งส่วนท่ีใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ท าวนไปเช่นนี้จนครบ

จ านวนที่แบ่งไว้  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จิราภา เลาหะวรนันท์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการจ าแนกและ

คัดเลือกแขนงวิชาส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลผลการเรียนและผลการวัดความสามารถด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบจ าลองพยากรณ์โดยเปรียบเทียบเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 5 เทคนิค และพยากรณ์ผ่าน

เทคนิค “Ensemble”  พบวา่การพยากรณ์มีความแม่นย า อยู่ที่ 72.92% โดยแขนงวิศวกรรมซอร์ฟแวร์สามารถท านายได้

แม่นย าถึง 86.67% 

 เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ผลการ

เรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลและสร้างตัวแบบพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คลังข้อมูลนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาที่ใช้งานโดย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ และอาจารย์ประจ าช้ันมีความพึงพอใจการใช้งาน

คลังข้อมูลอยู่ในระดับดี และในการท าเหมืองข้อมูล พยากรณ์ พบว่า ชุดข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มน ามาคัดเลือกคุณลักษณะด้วย

วิธี Correlation-based Feature Selection (CFS) ร่วมกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์

เซ็ปตรอน ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดที่ร้อยละ 94.48 และมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดที่ 0.1880 

เหมาะสมส าหรับการสร้าง ระบบพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การท าความเข้าใจถึงปัญหา (Business Understanding) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากการเลือกกลุ่ม

การเรียน 3 กลุ่มของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ ข้อมูลอัตราการพ้นสภาพ อัตราการย้ายสาขาวิชา อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น พบว่าสาเหตุส าคัญของปัญหาเนื่องมาจาก ผู้เรียนไม่ได้เลือกกลุ่มวิชาที่ตรงกับความสามารถของ

ผู้เรียน เลือกตามเพื่อน หรือเลือกตามผู้ปกครองแนะน า ท าให้ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงส่งผลให้

เกิดการลาพักการศึกษา ย้ายสาขา และพ้นสภาพนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อสาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดย
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ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเรียนได้เมื่อนักศึกษาขึ้นช้ัน ปีท่ี 3 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนต่ า

กว่าเกณฑ์อันเนื่องมาจากการเลือกกลุ่มวิชาที่ได้ตรงกับความสามารถของผู้เรียน ในลักษณะการท าเหมืองข้อมูลเพื่อช่วย

วิเคราะห์ให้ผู้เรียนตัดสินใจได้เลือกกลุ่มการเรียนที่ตรงกับความสามารถของตนเอง และสามารถศึกษาในกลุ่มวิชานั้น ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การท าความเข้าใจข้อมูล (Data Undenstanding) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 ซึ่งมีจ านวนข้อมูล

ทั้งหมด 407 แถว ซึ่งมีจ านวนแอทริบิวต์ ทั้งหมด 16 แอทริบิวต์ ได้แก่ ข้อมูลเพศ , ผลการเรียนในรายวิชาหลัก 14 วิชา 

และข้อมูลกลุ่มวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,กลุ่มวิชาการจัดการ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยมีคลาส ได้แก่ ผลการเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต่ า 

3. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ผู้วิจัยได้ท าการเตรียมข้อมูล เพื่อท าการทดลองโดยท าการคัดเลือก

ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ทดลองนั้น จะมีความสัมพันธ์ของแต่ละคุณลักษณะซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ กับค าตอบที่ต้องการ 

(Class) ซึ่งเป็นตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังตาราง 

ตารางที ่1 แสดงการแทนค่าข้อมูล 

ปัจจัย รายละเอียด ค่าที่แทน 

Sex : เพศ ชาย Male 

หญิง Female 

4091109 : ผลการเรยีนวิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน 

4131401: ผลการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4132101: ผลการเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

4132201: ผลการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 

4132102: ผลการเรียนวิชาการบริหารและการจัดการ

ฐานข้อมูล 

4131101: ผลการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล 

4133202: ผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 

4131301: ผลการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

4131302: ผลการเรียนวิชาการเขยีนโปรแกรมภาษา

ระดับสูง 

 ระดับสูง ได้แกผ่ลการเรียน 
A, B+, B 

Good 

 

 ระดับกลาง ได้แกผ่ลการ
เรียน  C+ และ C 

 

Normal 

 ระดับต่ า ได้แกผ่ลการเรียน 
D+ และ D 

 

Bad 
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4132301: ผลการเรียนวิชาการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

4132402: ผลการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ 

4132403: ผลการเรียนวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

4133401: ผลการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ 

4132401: ผลการเรียนวิชาคณติศาสตรด์ีสครีตและ

โครงสร้าง 

GPA: ผลการเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษา  ระดับดี ได้แกผ่ลการเรียน
เฉลี่ยระหว่าง 3.00-4.00 

Good 

 ระดับปานกลาง ได้แกผ่ล
การเรยีนเฉลีย่ระหว่าง 
2.50-2.99 

Normal 

 ระดับต่ า ได้แกผ่ลการเรียน
เฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.49 

Bad 

Major: กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ IT 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 

CT 

กลุ่มวิชาการจดัการคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา 

CE 

4. การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) งานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคในการท าเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ วิธีการ

ตัดสินใจแบบต้นไม้ , วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย และวิธีโครงข่ายประสาท  โดยโปรแกรม RapidMiner Studio วิเคราะห์ 

และก าหนดรูปแบบการทดลอง 

5. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งข้อมูลทดลองโดยใช้วิธี 10-Fold Cross Validation คือการแบ่งข้อมูล

ออกเป็น 10 กลุ่มเท่า ๆ กัน จากนั้นท าการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง ดังต่อไปนี้ 

5.1 วัดค่าความถูกต้องของแบบจ าลองโดยใช้ค่าความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) 

5.2 วัดค่าสัดส่วนของข้อมูลที่ตรงตามความต้องการที่ถูกค้นคืนกับข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด ค่าความ

ระลึก (Recall) 

5.3 วัดค่าสัดส่วนของข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ส่วนด้วยข้อมูลที่ถูกค้นคืนท้ังหมดค่า

ความแม่นย า (Precision) 
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5.4 การวัดค่าเฉลี่ยค่าความแม่นย าในการตรวจพบและค่าความครบถ้วนในการตรวจพบเข้าด้วยกันจึง

เป็นเหมือนค่าวัดความแม่นย าโดยรวม ค่าความถ่วงดุล (F-measure)   

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลด้วยเทคนิควิธีต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) วิธีการเรียนรู้
เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) และวิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network)  โดยใช้หลักการแบ่งข้อมูลและข้อมูล

เรียนรู ้ด้วยวิธีการ 10-fold cross validation และการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้วยการหาค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ค่าความแม่นย า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมเดล
ดังตารางที่ 2 
และภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมเดล 

Quality 

Assurance Group 

Algorithm Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

F-Measure 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Decision Tree 94.17 94.33 95.00 94.01 

Neural Network 85.00 89.28 84.17 86.65 

Naïve Bayesian 80.69 68.06 69.72 68.88 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์

Decision Tree 88.72 95.24 87.16 90.12 

Neural Network 83.08 82.38 80.22 81.28 

Naïve Bayesian 81.54 62.59 69.44 65.83 

กลุ่มวิชาการจดัการ

คอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา 

Decision Tree 92.87 94.17 88.21 89.98 

Neural Network 76.58 81.28 74.88 77.95 

Naïve Bayesian 79.39 76.34 70.06 75.94 

 จากตารางที่ 2 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมเดลการท านายการ เลือกกลุ่มวิชาของสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวิธีต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) วิธีการเรียนรู้เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) 

และวิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network)  จากการทดลองพบว่า ทุกกลุ่มข้อมูลทดลองวิธีการต้นไม้ตัดสินใจ 

(Decision Tree) ได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงสุด 
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 ซึ่งผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลจากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมลูส าหรับสร้างตัวแบบการ
ตัดสินใจเลือกกลุม่วิชาให้กับนักศกึษาได้ ดังแสดงในภาพท่ี 2-4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 จากตัวแบบผลการท านายการเลือกกลุ่มวิชาที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพที่ 

2-4 สามารถน าไปสร้างเป็นกฎ (Rule) เพื่อท านายผลการเลือกกลุ่มวิชาว่าต้องพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาใดบ้าง 

จึงจะท าให้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาที่เลือกอยู่ในระดับดี เช่น ผู้เรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลการ

ภาพที่ 3 แสดงต้นไมต้ัดสินใจข้อมลูกลุ่มวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์

ภาพที่ 4 แสดงต้นไมต้ัดสินใจข้อมลูกลุ่มวิชา  

การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 

 

ภาพที่ 2 แสดงต้นไมต้ัดสินใจข้อมลูกลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบค่าความแม่นย า ค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลของการจ าแนกข้อมลู  
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เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4132403) ระดับต่ า (เกรด D+,D) เมื่อเลือกเรียนในกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสส าเร็จการศึกษาได้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยู่ในระดับต่ า (BAD) ผลการเรียนระหว่าง 

2.00-2.49 เป็นต้น ซึ่งผลการท านายดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางช่วยตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีต่อไปได้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเลือกเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดไปสร้างโมเดลในการท านาย จาก
ข้อมูลจ านวน 407 ระเบียน ที่มีแบ่งข้อมูลทดลองด้วยวิธี 10-Fold Cross Validation ซึ่งพบว่าเทคนิควิธี Decision Tree 
ให้ค่าความถูกต้องดีที่สุดทั้ง 3 กลุ่มวิชา สามารถน าไปสร้างกฏการจ าแนกการตัดสินใจด้วยเทคนิควิธี Decision Tree ของ
แต่ละกลุ่มวิชาได้ และถ้าหากน าข้อมูลนักศึกษามาทดสอบกับกฏที่ได้ ก็จะท าให้ทราบถึงโอกาสการส าเร็จการศึกษาในกลุ่ม
วิชานั้น ๆ ว่าอยู่ระดับใด โดยงานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาที่มี
โอกาสการส าเร็จการศึกษาได้ในระดับดีตามความสามารถของนักศึกษาน่ันเอง 
  

กิตติกรรมประกาศ     
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีตลอด

มา ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยพร้อมทั้งให้ความรู้ และค าแนะน าต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
ต่อการวิจัย  
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ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
Project Budget Management System of Institute of Professional Development for 

Teacher and Educational Personnel in Southern Border Provinces of Thailand 

นูรฮายานันท์ ชาลา1*, ฮุสนา แซ่ดิง2, อัจฉราพร ยกขุน3 

Nurhayanan Chala1*, Husna Saeding2, Atcharaporn Yokkhun3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการงบประมาณโครงการ

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบจัดการงบประมาณส าหรับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กระบวนการพัฒนาประยุกต์ใช้

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบได้แก่ PHP และ HTML และจัดการฐานข้อมูล

ด้วย MySQL ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบจัดการงบประมาณส าหรับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดน

ใต้ ประกอบ 5 กระบวนการ ได้แก่ จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลพื้นฐานงบประมาณ จัดการการเบิกจ่าย จัดการการ

โอนเปลี่ยนแปลง และรายงานผลงบประมาณ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย        

( ) = 3.60 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   ( ) = 3.52 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาครูฯ เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

เมื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้ก็จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน 

ค าส าคัญ: ระบบจัดการงบประมาณ, งบประมาณ, ระบบสารสนเทศ, สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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Abstract  

 The objectives of this study are 1)  to analyze design and develop the Project Budget 

Management System of Institute of Professional Development for Teacher and Educational Personnel in 

Southern Border Provinces of Thailand.  2)  to evaluate the quality of the system, and the users’ 

satisfaction.  PHP and HTML were employed as programming languages for system development while 

MySQL was employed as a database management tool. The results showed that 1)  the budget 

management system for the Institute of Professional Teachers and Educational personnel Development 

in Southern Border Provinces of Thailand consists of five processes; manage user information, manage 

basic data of budget, manage disbursement, manage transferring, and report budget. 2) The systematic 

quality was evaluated by experts is at the good level and at the average of ( =3.60). 3) The results of 

satisfaction assessment are at high level and at the average of ( =3.52) .  The developed system will 

facilitate and enhance the efficiency of the institute in order to develop the teachers and educational 

personnel. The result of the developed people will improve the quality of society.   

Keywords: Budget management system, budget, information system, Institute of Professional Teachers 

and educators Development 

บทน า 

งบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารไม่ว่าจะเป็นองค์ขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่หรือระดับประเทศ

งบประมาณก็มีความส าคัญ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใน

การพัฒนาประเทศ ก็มีความส าคัญเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหาร

จัดการงบประมาณดังกล่าวต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ (บุญเสริม วิมุตะนันทน์, 2534) 

 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาโดยได้รับ

งบประมาณหลักจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินได้ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากภายนอก 

เช่น European Union (EU), UNICEF, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) องค์การช่วยเหลือเด็กประจ าประเทศ

ไทย (Save the Children) และส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น จากงบประมาณข้างตันท าให้

จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงบประมาณเนื่องจากการรายงานผลเป็นไปได้

ยากมีโครงการที่ซับซ้อนหลายอย่างเกิดความไม่ถูกต้อง ซึ่งระบบเดิมนั้น ไม่มีการแสดงเงินท่ีใช้ไป แสดงเฉพาะเงินคงเหลือ 

และไม่มีการแสดงรายละเอียดการใช้เงินของแต่ละรายการในแต่ละกิจกรรม ไม่มีการรายงานผลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ต้องคิด

เปอร์เซ็นต์เอง ท าให้เกิดความล่าช้าในการสรุป 
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จากปัญหาผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะพัฒนาระบบจัดการงบประมาณสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชายแดนใต้ เพื่อช่วยให้การด าเนินงานด้านงบประมาณมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และมีข้อมูลที่เที่ยงตรง 

แม่นย า และยังสามารถช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ในการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบัน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ โดยศึกษาปัญหา

และความต้องการของผู้ใช้ระบบผ่านการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการ

งบประมาณ ขั้นตอนการท างาน สายงานบังคับบัญชา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จะ

พัฒนาขึ้น และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แบบฟอร์มการเสนอโครงการ แบบฟอร์มการเบิกจ่าย เป็นต้น โดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาระบบเพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้งานระบบกับผู้ใช้ รวมทั้งการลดภาระการใช้กระดาษแล้วหัน

มาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานท่ีผู้ใช้ต้องการ ท าให้ช่วยประหยัดเวลาในการท างานกับระบบงานและการใช้งาน 

2. การออกแบบระบบ โดยใช้แผนภาพรวมของระบบงาน )Context Diagram  (เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของ

ขอบเขตงานในฐานะแหล่งข้อมูล และทางเดินของข้อมูลใน ระบบ  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 0 )DFD-Level 0  (เพื่อ

แสดงรายละเอ ียดของความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการท างานหลักทั้งหมดของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์  หรือส่วนที่

เป็นแหล่งก าเนิดของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล )Entity Relationship Model 

 :E-R Model  (การออกแบบข้อมูลน าเข้า ) Input Design) และขั้นตอนการออกแบบผลลัพธ์ )Output Design) 

3. การพัฒนาระบบ ในส่วนของการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้ MySQL เป็นเครื่องมือในการจัดการ

ฐานข้อมูล และในส่วนของการเขียนโปรแกรมใช้ ภาษา PHP และ HTML ซึ่งเป็นที่นิยมในการสร้าง Web Application 

และมีความเหมาะสม เพราะเป็นเครื่องมือที่มีความพร้อมในการใช้งานตามที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการจัดท า

เว็บไซต์จากมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้พัฒนา ทดสอบ และท าการติดตั้งระบบบน server ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ

จ าลองการใช้งานได้เท่าเทียมกับการน าไปใช้จริง 

4. การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการประเมินคุณภาพของระบบได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน ตรวจสอบการท างานต่าง ๆ ของระบบท่ีพัฒนาขึ้นและประเมินการพัฒนาระบบโดยภาพรวม 

โดยใช้แบบสอบถาม เป็นประเด็นค าถามในรูปแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

จากนั้นจึงท าการหาค่าเฉลี่ย x ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนมีเกณฑ์ดังนี้ 

 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1552 

 
 

 1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 1.51-2.50 หมายถึง มีคณุภาพน้อย 

 2.51-3.50 หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง 

 3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพด ี

4.51-5.00 หมายถึง มีคณุภาพดีมาก 

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

จัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ที่ได้พัฒนาขึ้น  ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น

บุคลากรของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ จ านวน 8 คน โดยประเมินความพึงพอใจด้าน

กระบวนการท างานของระบบงานและด้านการติดต่อกับระบบงาน ซึ่งเป็นการประเมินแบบ Black box เพื่อดูผลการใช้งาน

ระบบในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถาม เป็นประเด็นค าถามในรูปแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด จากนั้นจึงท าการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนมีเกณฑ์

ดังนี ้

 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาครูฯ สามารถสรุปการท างานของ

ระบบงานเดิมเป็นข้ันตอน ดังผังงาน ในรูปท่ี 1 และเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและแก้ปัญหา ผู้พัฒนาจึงได้แสดง

ผังงานตามตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 2 
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รูปที ่1 Flow chart การท างานของระบบงานเดิม 

 

รูปที ่2 Flow chart การท างานของระบบงานใหม ่
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การออกแบบระบบ 
การออกแบบภาพรวมของการท างานของระบบ โดยใช้แผนภาพรวมของระบบงาน (Context Diagram) ของ

ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ประกอบด้วยตัวแทนของข้อมูล
หรือแหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ บุคลากร บริหาร และบุคคลทั่วไป  โดยแสดงดังภาพท่ี 3 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 0 (DFD-Level 0) แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการท างาน
หลักทั้งหมดของระบบ ประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ จัดดการข้อมูลของผู้ใช้ จัดการข้อมูลพื้นฐานงบประมาณ 
จัดการการเบิกจ่าย จัดการการโอนเปลี่ยนแปลง รายงานผลงบประมาณ ซึ่งแผนภาพ ดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียด 
ดังภาพท่ี 4 

การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Model : E-R Model) 
ระบบนี้มี Entity จ านวน 10 Entity ประกอบด้วย ข้อมูลหมวดเงิน ข้อมูลกิจกรรมย่อย ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลโครงการ ข้อมูลประเภทงบประมาณ ข้อมูลประเภทการโอนเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเบิกจ่าย ข้อมูลหมวดเงิน ข้อมูล
รายการค่าใช้จ่าย ข้อมูลปีงบประมาณ  ดังรูปที่ 5 

ขัน้ตอนการออกแบบ ผู้พัฒนาได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ ออกแบบข้อมูลน าเข้า 
(Input Design) และขั้นตอนการออกแบบผลลัพธ์ (Output Design)สามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 6-8 

0

ระบบจัดการงบประมาณโครงการ
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชายแดนใต้

ผู้ดูแลระบบ

บุคลากร

ผู้บริหาร ผู้ใช้ทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดหมวดเง ิน
รายละเอียดประเภทงบประมาณ

รายละเอียดการเบิกจ่าย
รายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลง

รายงานโครงการ
รายงานกิจกรรม

รายงานหมวดเงิน
รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลโครงการ

รายงานการเบิกจ่าย

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รายงานโครงการ

รายงานกิกรรม

รายละเอียดการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน
รายงานโครงการ
รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย
รายงานการโอนเปล่ียนเปลง

รานงานโครงการ

รายงานกิจกรรม
รายงานการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

ข้อมูลการเบิกจ่าย
ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลง

ข้อมูผู้ใช้งาน

รายละเอียดประเภทงบประมาณ
รายละเอียดหมวดเง ิน

รายละเอียดพันธกิจ
รายละเอียดผลผลิต

รายละเอียดงบประมาณ

รายละเอียดยุทศาสตร์

ข้อมูลประเภทงบประมาณ
ข้อมูลหมวดเง ิน

ข้อมูลผู้ใช้งาน
สิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลหมวดเง ิน
ข้อมูลประเภทงบประมาณ
ข้อมูลการเบิกจ่าย

ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลง
ข้อมูลพันธกิจ

ข้อมูลผลผลิต
ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลยุทศาสตร ์

รายละเอียดข้อมูลต าแหน่งงาน

รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหมวดเงิน

ข้อมูลต าแหน่งงาน

 
รูปที่ 3 Context Diagram ระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบนัพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา  ชายแดนใต ้
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1

จัดการข้อมูลของผู้ใช้

2

จัดการข้อมูลพ้ืน
ฐานงบประมาณ

3

จัดการการเบิกจ่าย

4

จัดการการโอนเปล่ียนแปลง

5

รายงานผลงบประมาณ

ผู้ดูแลระบบ

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D2

D3

D4

D7

ผู้ใช้งานท่ัวไป

ผู้บริหาร

บุคลากร

D8

D9

D10

D11

D8

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

รายละเอียดสิทธ์ิการใช้งาน

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลกิจกรรม

รายละเอียดข้อมูลโครงการ

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม

ปีงบประมาณ

ผลผลิต

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ

รายละเอียดปีงบประมาณ

ข้อมูลผลผลิต

รายละเอียดผลผลิต

ข้อมูลพันธกิจ

รายละเอียดพันธกิจ

ข้อมูลยุธศาสตร์
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รายละเอียดการเบิกจ่าย
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รายละเอียดปีงบประมาณ

ข้อมูลปีงบประมาณ

รายละเอียดปีงบประมาณ

ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลง

รายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลง

รายงานโครงการ

รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปลียนแปลง

รายงานโครงการ

รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

ข้อมูลผู้ใช้งาน

สิทธ์ิการใช้งาน

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลต าหน่งงาน

รายละเอียดต าแหน่ง

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลหมวดเงิน

ข้อมูลงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดหมวดเงิน

รายละเอียดงบประมาณ
ข้อมูลปีงบประมาณ

ข้อมูลผลผลิต
ข้อมูลพันธกิจ
ข้อมูลยุทธศาสตร์
รายละเอียดปีงบประมาณ
รายละเอียดผลผลิต

รายละเอียดพันธกิจ
รายละเอียดยุทศาสตร์

ประเภทงบประมาณ

หมวดเงิน

กิจกรรม

โครงการ

การเบิกจ่าย

ประเภทงบประมาณ

หมวดเงิน

กิจกรรม

D5 โครงการ

การโอนเปล่ียนแปลง

รายละเอียดประเภทประมาณ

รายละเอียดหมวดเงิน

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดหมวดเงิน

รายละเอียดประเภทงบประมาณ

ข้อมูลการเบิกจ่าย

รายลเอียดการเบิกจ่าย

รายละเอียดการเบิกจ่าย

รายการการเบิกจ่าย

รายละเอียดประเภทประมาณ

รายละเอียดหมวดเงิน

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลง

ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลง

รายละเอียดการโอนเปล่ียนแปลง

รายงานโครงการ

รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

รายงานโครงการ

รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย

รายงานโครงการ

รายงานกิจกรรม

รายงานการเบิกจ่าย

รายงานการโอนเปล่ียนแปลง

ปีงบประมาณ

บุคลากร

 
รูปที ่4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่0 (Data Flow Diagram Level 0) 
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รูปที ่5  ความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบจดัการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูฯ 

 

 

 

 

 

 

               รูปที่ 6 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ                          รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลโครงการ 
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รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

ผลการประเมินคุณภาพระบบ 

ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากการประเมินคุณภาพของระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชายแดนใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการท างานต่าง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถสรุป
ผลได้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ (การพัฒนาระบบ) 

รายการประเมินผล 
ระดับคุณภาพ 

 

S.D ระดับ 

1. ประมวลความรอบรู้ 

    1.1 ความรู้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่พัฒนา โปรแกรมภาษา  4.00 0.00 ดี 
    1.2 ความรู้ในการออกแบบระบบรายงาน Input, Process, Output 3.66 0.58 ดี 

2. การพัฒนาระบบ 
    2.1 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบเช่น DFD, ER, DD  3.33 1.52 ปานกลาง 

    2.2 การท าตามหลักการพัฒนาระบบ เช่น ท าตามขอบเขตที่ก าหนด การมีมาตรฐานในการ
ออกแบบ 

3.33 0.58 ปานกลาง 

3. เอกสาร 

    3.1 การจัดรูปแบบเล่มรายงาน เช่น เว้นวรรค, ล าดับหัวข้อ, ภาษา,การจัดเรียงเอกสาร 3.00 0.00 ปานกลาง 
    3.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงล าดับเนื้อหา และไฟล์เอกสาร 4.00 0.00 ดี 
4. การน าเสนอ 

    4.1 การน าเสนอผลงาน  4.00 0.00 ดี 

    4.2 การตอบค าถาม เช่น ตรงประเด็น, ชัดเจน  4.00 0.00 ดี 
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รายการประเมินผล 
ระดับคุณภาพ 

 

S.D ระดับ 

5. ความสมบูรณ์ของโครงงาน 

    5.1 เล่มรายงาน  3.00 1.00 ปานกลาง 

    5.2 ระบบ/โครงงานที่พัฒนา 3.67 0.00 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม  3.60 0.41 ดี 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับคุณภาพจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 โดย

ด้านที่ผู้เช่ียวชาญประเมินให้มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้านการน าเสนอระบบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับ ดี และ 
ด้านที่น้อยที่สุดได้แก่คุณภาพด้านการพัฒนาระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย 
พบว่าค่าคะแนนสูงสุดที่ผู้เช่ียวชาญประเมินผล ได้แก่ประเด็นของความรู้ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การน าเสนอผลงาน 
และการตอบค าถาม โดยทั้ง 3 ประเด็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 4.00 อยู่ในระดับดี และประเด็นที่น้อยที่สุดได้แก่ การ
จัดรูปแบบเล่มรายงาน และ เล่มรายงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งาน  

ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ของกลุ่มผู้ใช้งาน โดยประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการท างานของระบบงานและ
ด้านการติดต่อกับระบบงาน โดยผลการประเมินดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยผูใ้ช้งาน  

รายการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

 

  S.D อันดับ 
 ก. กระบวนการท างานของระบบงาน    
    1. กระบวนการในการท างานเป็นไปตามล าดับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.67 0.58 มาก 
    2. ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนและข้อผิดพลาดในการท างาน 3.33 0.58 ปานกลาง 
    3. การรายงานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เหมาะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 3.33 0.58 ปานกลาง 
    4. การค้นหาข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0 มาก 
    5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 3.20 0.3 ปานกลาง 
ข. ด้านการติดต่อกับระบบงาน    
    1. การป้อนข้อมูลและการค้นหาข้อมูล มีความสะดวก เข้าใจง่าย 4.00 1.0 มาก 
    2. ค าอธิบายประกอบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ขนาดเหมาะสม 3.67 0.50 มาก 
    3. ปุ่มค าสั่ง มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.00 0.58 ปานกลาง 
    4. ขั้นตอนการท างาน จัดตามล าดับอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย 3.67 0.58 ปานกลาง 
    5. คู่มือการใช้งาน เขียนอธิบายตามล าดับขั้นตอน เช่ือมโยงไปสู่ระบบย่อย ได้ชัดเจน 3.33 1.0 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 0.35 มาก 







การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1559 

 
 

จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกระบวนการท างานของระบบงานอยู่ ในระดับมาก มีค่า
เท่ากับ 3.52 โดยด้านที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านการติดต่อกับระบบงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.53 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก และรองลงมาคือด้านกระบวนการท างานของระบบงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ท่ี 3.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
เมื่อพิจารณารายประเด็น คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้าน การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว และ การ
ป้อนข้อมูลและการค้นหาข้อมูล มีความสะดวก เข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ท่ี 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ
ด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่ ปุ่มค าสั่งมีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้

พัฒนาระบบสารสนเทศตามขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้งานผ่านเว็บไซต์ มี

การใช้งานฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาโดยภาษา php  กระบวนการท างานหลักของระบบประกอบด้วย 5 กระบวนการ 

ได้แก่ จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลพื้นฐานงบประมาณ จัดการการเบิกจ่าย จัดการการโอนเปลี่ยนแปลง และ

รายงานผลงบประมาณ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ผลการ

ประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = 3.60 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   ( ) = 3.52  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการริเริ่มจากการศึกษาปัญหา ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และท าการออกแบบและพัฒนาระบบ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อันเป็นผลมาจากการด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ และจากผลการประเมิน

คุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและอ านวย

ความสะดวกในการท างาน อีกท้ังเป็นไปตามหลักของการพัฒนาระบบ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ 

ปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบงานใหม่สามารถจัดการงบประมาณโครงการผ่านระบบได้ง่าย

และรวดเร็วข้ึนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบันทึกงบประมาณ ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ท า

ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการพัฒนา

ระบบงบประมาณ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ของสุคนธา   จันทร์เขียว (2553) การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณโครงการของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

คุณภาพการด าเนินงานขององค์กร อันจะส่งผลต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในล าดับต่อไป แต่ทั้งนี้จากผลการประเมินมีข้อแนะน าในการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่จะ

ช่วยให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น และง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ข้อมูล อันจะเป็นข้อเสนอแนะที่ทางผู้วิจัยจะน าไปพัฒนา

ระบบเพิ่มเติมได้ในล าดับต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรวบรวมข้อมูลความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia (UNISZA) 

เพื่อให้นักศึกษาที่มีความต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย UNISZA ประเมินรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้

ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเรียนจริง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and 

Design : OOAD) พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP และ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในขั้นตอนการประเมิน

ความพึงพอใจประกอบด้วยกลุ่มผู้ประเมินสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ ประเมินโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน กลุ่มที่สอง 

ประเมินโดยผู้ใช้ระบบจ านวน 10 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติใช้ค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล

ข้อมูลและการรายงานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การประเมินคุณภาพของกลุ่มผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบด้าน

เอกสารประกอบโครงการ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.73 ด้านการวิเคราะห์ระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.59 ด้านการออกแบบ 

Input, Output, Database, Process มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 ด้านการพัฒนา การติดตั้ง และการประเมินผลระบบ มี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.93 และมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.66 ส าหรับการประเมินความพึง

พอใจของกลุ่มผู้ใช้ระบบ ความคิดเห็นด้านการออกแบบหน้าจอมีความเป็นมาตรฐาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 ด้านการ

ท างานของระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 ด้านขั้นตอนด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.28 ด้าน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.26 และมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.26 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, แลกเปลี่ยน, เทียบโอนหน่วยกิต 
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Abstract 
The exchange and transfer credits system was developed in order to encourage students from 

Yala Rajabhat University (YRU) in Thailand, who wish to take an opportunity of the mobility program for 

shortly studying abroad at Universiti Sultan Zainal Abidin ( UNISZA)  in Malaysia.  The system provides 

information of transferable courses, which can be assessed prior to actual enrollment.  With object-

oriented analysis and design ( OOAD) , PHP language and MySQL was chosen as a tool and database for 

implementation. In order to satisfy the system evaluation, there were 2 groups of evaluators – first group 

consisted of 3 specialists and the second consisted of 10 users selected by a convenient sampling mean. 

Data analysis is performed by statistics and standard deviation. 

 The study results were found that the developed information system was made up of 3 parts 
including data storage, data processing, and report of information relevant to students’  needs.  In the 
quality assessment undertaken by specialists, the average scores for the aspects were that 4. 73 for 
project complemented document, 4.59 for system analyzing procedure, 4.39 for input, output, database, 
and process designs and 4.93 for system development, installation, and assessment with overall system 
satisfaction averaged at 4. 66.  In satisfaction evaluation of users having utilized the system, the scores 
rated for the aspects were that 4. 45 for standard of design screen, 4. 30 for system operation, 4. 28 for 
Easy- to- use steps and 4. 26 for the security of data in the system with an overall satisfaction score of 
4.26 
Keywords: information system, exchange student, transfer credits 
 

บทน า 
 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ และรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอาเซียนในล าดับต้นๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยมาก
ที่สุด และหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางก าร
ภายใต้ช่ือ (ASEAN Economic Community: AEC) ท าให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักและให้
ความส าคัญกับ AEC มากยิ่ง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีทุกประเทศใน AEC ต้องปรับช่วงเวลาตารางการเปิดปิดภาคการ
เรียนให้ตรงกัน (กรมอาเซียน 2559) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ โดยก าหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามพันธกิจการเป็นสมาชิกโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific: UMAP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2538  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระดับรัฐบาล หรือระดับ
สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (Home Institutions) และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (Host Institutions) กุลธิดา สิงห์สี 
(2556) ได้กล่าวถึง การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รูปแบบ แนวโน้มและทิศทางการปรับตัว โดยแนวโน้มการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย มีปัจจัยส าคัญที่ส าคัญและเป็นความหวังของประเทศหลังจาก
การเปิดประตูสู่อาเซียน คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต้องก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ในกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ก าหนด
สาระส าคัญ เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการถ่ายเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างกัน ให้ถือเป็นภารกิจอุดมศึกษาที่ต้อง
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาด้านการสร้างองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ด าเนินการลงนามความร่วม มือกับ

มหาวิทยาลัย UNISZA เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญเป็นพิเศษในการด าเนินงานด้านวิชาการ ประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตการเรียน

ระหว่างมหาวิทยาลัย ส าหรับการก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในรูปแบบของการพัฒนาการเรียนการสอน และ

การก้าวเข้าสู่สังคมงานในภูมิภาคอาเซียนของบัณฑิต อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้เกิดการยอมรับในการถ่ายเทียบโอนหน่วยกิต และการรับรองวิทยฐานะของ

สถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีโลกทัศน์และมีสมรรถนะในระดับสากล โดยก่อน

หน้าท่ีจะมีระบบการเทียบโอน นักศึกษาสามารถด าเนินการเทียบโอนด้วยตนเอง โดยดูรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จาก

ค าอธิบายรายวิชาของทั้งสองวิชาเอามาเปรียบเทียบกัน  ท าให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 

จากความไม่เข้าใจของนักศึกษาเอง อีกทั้งขั้นตอนการเทียบโอนยังด าเนินการอยู่ในรูปแบบเอกสาร ที่ถูกส่งต่อจาก

หน่วยงานหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดการสูญหายของเอกสาร 

คณะวิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอน
หน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ UNISZA เพื่อเสนอแนะรายวิชาที่จะท าการลงทะเบียนเรียน
ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตก่อนท่ีนักศึกษาจะมีการลงทะเบียนเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  สุรพล คล้ายภมร เเละยงยุทธ ช่อจ าปา (2561) การพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความ 
ได้พัฒนาระบบจัดการโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา เง่ือนไขการเทียบโอนรายวิชา และสามารถด าเนินการ
ประมวลผลเทียบโอนรายวิชาจากสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อค้นหารายวิชาที่เปิดใช้ในหลักสูตรที่มีความหมายสอดคล้องกันมาก
ที่สุดได้ โดยระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความ ด้วยการใช้ชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ text ในส่วนของ
เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา เพื่อน ามาท า Word Tokenize 
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การตัดค าจากข้อความเหล่านั้นออกมาเป็นค าศัพท์ส าหรับใช้ในงานประมวลผลหาค่าความความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลเหล่านั้น โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมือน (Cosine Similarity) ประเมินหาค่าผลลัพธ์ท่ีมีความ

เข้าไกล้มากที่สุด โดยดูว่ารายวิชาใดในระบบมีความสัมพันธ์ของค าอธิบายรายวิชาใกล้เคียงกันเพื่อให้นักศึกษาสามารถ

น ามาเทียบโอนได้หรือไม่ ผลการพัฒนาระบบท าให้สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคคลากรในการวิเคราะห์เนื้อหา

ค าอธิบายรายวิชา ช่วยให้การเทียบโอนรายวิชามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พรศิลป์ บัวงาม เเละอุทุมพร ศรีโยม (2558) ได้พัฒนาระบบต้นแบบในการเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 

กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งการตรวจสอบ

ค าอธิบายรายวิชาที่ใช้ในการเทียบโอนนั้นเป็นรายวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท าการเปรียบเทียบกับ

ค าอธิบายรายวิชาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีการท างาน 

2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม 

Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้อมูล โดยการตัดค าหลักมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลจากนั้นจึงน าค าอธิบายรายวิชาจาก

ทั้ง 2 สถาบัน มาท าการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของค าอธิบายรายวิชาแล้ววิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบร้อยละ  2) 

การวิเคราะห์ผลด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการน าส่งค าอธิบายรายวิชาในรูปแบบเอกสารไปยังผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของค าอธิบายรายวิชาจาก 2 สถาบัน ซึ่งวิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบ

ร้อยละ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์จากข้ันตอนท่ี 1) และ 2) เรียบร้อยแล้ว น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล หากค าอธิบายรายวิชามีค าเหมือนกันมากกว่าร้อยละ 75 รายวิชานั้นสามารถน ามาเทียบโอนได้ แต่หากผล

การวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชามีค าเหมือนน้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชานั้นไม่สามารถน ามาเทียบโอนได้ ผลการทดลองใช้

งานระบบต้นแบบในการเทียบโอนรายวิชา พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 89.42 จึง

มั่นใจได้ว่าระบบต้นแบบสามารถน ามาวิเคราะห์แทนผู้เช่ียวชาญได้ 

อนุสรณ์ เริ่มฤกษ์ เเละสุภาภรณ์ ใจรังสี (2561)  ได้พัฒนาระบบการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยก่อนหน้าท่ีจะมีระบบการ

เทียบโอน นักศึกษาสามารถด าเนินการเทียบโอนด้วยตนเอง โดยดูรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จากคู่มือแบบเทียบ ซึ่งมี

เงื่อนไขในการขอเทียบโอน ท าให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จากความไม่เข้าใจของนักศึกษา

เอง อีกทั้งขั้นตอนการเทียบโอนยังด าเนินการอยู่ในรูปแบบเอกสาร ที่ถูกส่งต่อจากหน่วยงานหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง 

ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดการสูญหายของเอกสาร จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ปัญหา เพื่อออกแบบและ

พัฒนาระบบเทียบโอนใหม่ โดยมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก 5 ฟังก์ชัน ดังนี้ (1) การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูลหมวดหมู่วิชา ข้อมูลกลุ่มวิชา ข้อมูลปฏิทินการเทียบโอน (2) การจัดการรายวิชาส าหรับเทียบโอน 

ส าหรับจัดการแบบเทียบโอนเพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการเทียบโอนรายวิชา (3)การเทียบโอนรายวิชา ส าหรับการจับคู่

รายวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนสามารถขอเทียบโอนได้ (4) การน าเข้าข้อมูลสามารถน าเข้าข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลคณะกรรมการ

เทียบโอนได้ และ (5) การออกรายงานและแบบฟอร์มต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการขอเทียบโอน ระบบมีสถาปัตยกรรมแบบ 
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Web Application โดยพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูลMySQLเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ หลังจากการใช้งานระบบ จะ

วัดความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการใช้แบบสอบถามแบบ 5 ตัวเลือก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาจ านวน 199 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการทดสอบใช้งานโดยผู้ใช้กลุ่มต่างๆ พบว่าระบบใช้งานได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน

แบบเก่าได้ และจากการสอบถามความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ

ในด้านประโยชน์และการน าไปใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาและด้านการจัดรูปแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก 

ตามล าดับ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia (UNISZA)  ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและการออกแบบงานตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) การศึกษาความต้องการและการก าหนด

ปัญหา 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ และ 4) ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้ง 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาความต้องการและก าหนดปัญหา 

จากการศึกษาปัญหาของการเทียบโอนรายวิชา พบว่ามีขั้นตอนในการเทียบโอนหลายขั้นตอน และท าให้นักศึกษาที่

ท าการเทียบโอนต้องเสียเวลาจะต้องหาข้อมูลในการเทียบโอน ทั้งข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลค าอธิบายรายวิชา และบางครั้งช่ือ

วิชาต่างกัน แต่ค าอธิบายรายวิชาคล้ายคลึงกัน ท าให้นักศึกษาไม่มีข้อมูลที่จะเปรียบเทียบได้ว่า วิชาใดบ้างที่สามารถเทียบ

โอนได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558 

ดังต่อไปนี้ 

- ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หากต้องการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเรียนมาแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันท่ีเข้า

เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถ้ากรณีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตต้องไม่เกิน 5 ปี 

- ผลการเรียนต้องได้ระดับ 2 หรือ C ขึ้นไป 

- จ านวนหน่วยกิตที่ต้องการน ามาเทียบโอนจะต้องเท่ากันหรือมากกว่าในโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลาจึงจะเทียบโอนได้ 
 

2 .ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหวา่ง YRU 

และ UNISZA ผู้วิจัยได้รวบรวมความต้องการของระบบจาก แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ซึ่งสามารถ

วิเคราะห์และออกแบบระบบดังนี้  
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2.1 การก าหนดความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement Definition) สามารถแบ่งความต้องการของผู้ใช้ได้ 

4 ระบบงานย่อย คือ 1) ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 2) ระบบจัดการคณะกรรมการหลักสูตร 3) ระบบจัดการข้อมูลการ

เทียบโอน และ 4) ระบบรายงานการเทียบโอน แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ตาราง User Requirement Definition ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต

นักศึกษาระหว่าง YRU กับ UNISZA 

System ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง 

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏยะลา  (YRU)  กับ  Universiti Sultan Zainal Abidin, 

Terengganu, Malaysia (UNISZA) 

User Requirement Definition: 1. ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 
2. ระบบจัดการคณะกรรมการหลักสูตร 
3. ระบบจัดการข้อมูลการเทียบโอน 
4. ระบบรายงานการเทียบโอน 

 

2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD Diagram) ส าหรับการวิเคราะห์แผนภาพกระแสข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งระดับการ

วิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดับคือ Context Diagram, Data Flow Diagram Level-0 และ Data Flow Diagram Level -1 

ของแต่ละ Process แสดงดังภาพท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง 

 YRU กับ UNISZA 
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2.3 แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) 

แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) เป็นขั้นตอนของการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ในลักษณะภาพรวมโดย

การจัดท า ER-Model (Entity Relationship Model) ซึ่งน าไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ที่มีในระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง 

YRU กับ UNISZA แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ER-Diagram ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลีย่นและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง  

YRU กับ UNISZA 

 3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 ส าหรับขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา

ระหว่าง YRU กับ UNISZA ที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้แบ่งสิทธ์ิในการใช้งานดังน้ี 

  3.1 ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ในการเพิ่มข้อมลูรายวิชา เช่น รหสัวชิา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา เป็น

ต้น โดยประธานหลักสตูรจะท าหน้าท่ีป้อนข้อมูลจากเล่มหลักสตูรทัง้หมดลงไปในการระบบสารสนเทศแสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 หน้าจอแบบฟอร์มส าหรบัการเพิ่มข้อมลูรายวิชาของแต่ละหลักสตูร 

 นอกจากนี้ประธานหลักสูตรมีหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา 

ภายหลังจากที่นักศึกษาส่งค าร้องขอเทียบโอนผ่านระบบ โดยสามารถเลือกได้จากฐานข้อมูลของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาที่นักศึกษายื่นขอเทียบโอนแสดงดังภาพท่ี 4 

 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอส าหรับประธานหลักสตูรเลือกคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา 

  3.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการพิจารณาค าร้องขอของนักศึกษาที่จะท าการเทียบ

โอนรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศ แสดงดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับการจัดการการเทียบโอนรายวิชาส าหรับคณะกรรมการพิจารณา 

  3.3 นักศึกษา มีหน้าที่ในการยื่นขอเทียบโอนรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศ โดยระบบจะแสดงผลการ

เทียบโอนเบื้องต้นให้นักศึกษา ก่อนท่ีจะยื่นขอเทียบโอน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาในการเทยีบโอนเป็นร้อยละ

ของความคล้ายกันของรายวิชาการที่นักศึกษาต้องการเทียบโอน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการวิเคราะหผ์ลการเทียบโอน 
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4. ขั้นตอนการทดสอบและติดต้ัง 

ผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานของระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และได้ติดตั้งระบบบน เว็บ
เซอร์ฟเวอร์จ าลองของ Xampp version 3.2.2 ซึ่งภายในประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 4 โปรแกรม คือ ตัวแปรภาษา PHP, 
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL, โปรแกรม phpMyAdmin และ Apache WebServer เหตุผลที่ใช้โปรแกรมนี้เพราะเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรี ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในหนังสือและอินเตอร์เน็ตมากมาย 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ได้ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia (UNISZA) ที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  2. นักศึกษาสามารถวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนได้  

  3. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น มีการประเมิน 2 ส่วน 1) ประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนา อยู่ในระดับที่ดีมาก ( =4.66) และเมื่อ

พิจารณด้านต่างๆ พบว่าด้านการพัฒนา การติดตั้งและประเมินผลระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.93) และด้านการ

ออกแบบ Input Output Database และ Process มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.39) แสดงดังตารางที่ 2  และ 2) ประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 10 ท่าน พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ( =4.26) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลประเมินส่วนการท างานของระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.30)  และส่วนการ

ออกแบบหน้าจอมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( = 4.20) แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธภิาพ 

 

ความหมาย 

1.ด้านเอกสารประกอบโครงการ 4.73 ดีมาก 

2.ด้านการวิเคราะหร์ะบบ 4.59 ดีมาก 

3.ด้านการออกแบบ Input ,Output, Database, Process 4.39 ด ี

4.ด้านการพัฒนา การติดตั้ง และการประเมินผลระบบ 4.93 ดีมาก 

ภาพรวม 4.66 ดีมาก 

 

 

x

x
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x
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธภิาพ 

 

ความหมาย 

1.การออกแบบหน้าจอมีความเป็นมาตรฐาน 4.20 ด ี

2.การท างานของระบบ  4.30 ด ี

3.ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.28 ด ี

ภาพรวม 4.26 ด ี

 
สรุปผลการวิจัย 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา กับ UNISZA สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ อาจเนื่องมาจากผลส าเร็จทางด้านการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบท่ีสามารถท าได้เป็นอย่างดี และจากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลปรากฏเป็นที่น่า

พอใจ กล่าวคือระบบมีคุณภาพสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถ

ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีข้อจ ากัดในประเด็นของการเทียบค าต่อค าในค าอธิบายรายวิชา ซึ่งบางครั้ง

ผู้เขียนค าอธิบายรายวิชาอาจจะใช้ศัพท์ที่ไม่เหมือนกันแต่อาจจะให้ความหมายเหมือนกัน ดังนั้นงานที่ต้องท าในอนาคตก็

ต้องปรับปรุงวิธีการเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ  

           งานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา  
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แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น 

Application for Preliminary Disease Guidance 

อาดีละห์ อาแว¹*, ซอฟียะห์ สะมะ² ,แพรวศรี เดิมราช³ 

Adeelah Awae¹*, Sofiyah Samah², Preawsree Demrach³ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัแนะน าการรักษาโรค

เบื้องต้น(2)เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น(3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอป

พลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อใช้ปฏิรูปและพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมุ่งกระจายและพัฒนาบริการสาธารณสุข

ในระดับปฐมภูมิให้ทั่วถึงและเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้ง สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานระบบ

แนะน าการรักษาโรคเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน น าหลักการ

วิชาการทางการแพทย์ ในการวินิจฉัยโรคมาประยุกต์ใช่ร่วมกับระบบ DSS ในการตัดสินใจ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ

แอพพลิเคชั่นด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบฐานข้อมูลMySQL 

ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ประกอบด้วย  สมัครสมาชิก ล็อกอิน ตรวจสอบ

อาการ ข้อมูลโรค ข้อมูลคลินิก และข้อมูลร้านยา  1)ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เช่ียวชาญปรากฎว่าอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย=3.6 2) ผลการประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

=4.02 

ค าส าคัญ:  แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น, การรักษาพยาบาล,บริการพื้นฐานทางสุขภาพ 

 

 
¹,²นักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกตรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

³อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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Abstract 

The purposes of this study were (1) to analyze, design, and develop application for preliminary 

disease guidance, (2) to evolution the quality of the application for preliminary disease guidance, (3) to 

assess the satisfaction of the users of the application for preliminary disease guidance in order to reform 

and develop the health system by focusing on distributing and developing public health services at 

primary level thoroughly and vigorously.  All citizens can access to basic health and medical services 

thoroughly. Therefore, there is a need to create a project about preliminary disease guidance system for 

general diagnosis by using tree decision techniques via smartphone application.  The medical academic 

principles in the diagnosis of diseases which is applied with the DSS system to make decisions by using 

web application technology PHP database system (MySQL).  

The results revealed that the application for preliminary disease guidance consisting of 

registering members, logging in, checking symptoms, managing disease data, clinical information 

management, and pharmacy information. 1) The results of the system quality assessment evaluated by 

experts revealed that it is in the Much level and in an average of  =  3. 6 2)  The evaluation of users’ 

satisfaction of the system is at the Much level and in an average of  = 4.02 

Keywords: preliminary disease guidance application, medical treatment,primary health care 

บทน า 

นโยบายสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ คือการปฏิรูปและพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมุ่งกระจายและพัฒนาบริการ

สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิให้ท่ัวถึงและเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้ง สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตามระบบการส่งต่อได้อย่างเท่าเทียม ระบบ

สุขภาพจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและระบบความมั่นคงของประเทศ โดยมีระบบการบริการสาธารณสุขเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพเท่านั้น การมองปัจจัยที่จะมามีผลกระทบต่อระบบสุขภาพในปัจจุบันจึงต้องมองให้รอบด้าน ซึ่ง

รวมถึงปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ หรือ Social Determinants of Health (SDH) ด้วย ด้านระบบบริการสุขภาพ

นั้น พบว่ามีการแข่งขันสูงขึ้นในระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน และพบว่ารายจ่ายบริการสุขภาพของประเทศไทยมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงยา ปัญหาการใช้ยาเกินจ าเป็น และปัญหาเชื้อโรค

ดื้อยา รวมถึงปัญหาโรคอุบัติใหม่ ขณะเดียวกัน ปัญหาเรื่องการวางแผนด้านการผลิตและกระจายบุคลากรทางการแพทย์

นั้นยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ยังไม่ได้พิจารณาหรือค านึงถึงเรื่องการผลิตและกระจายบุคลากรแบบมี

ความหลากหลายและสมดุล (Skill mix) อย่างเหมาะสม (ท่ีมา:ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครยะลา.2560) 
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จากการศึกษาปัญหาจะเห็นได้ว่าประชาชนในจังหวัดยะลาก็ได้ประสบกับปัญหา เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตามระบบ การส่งต่อได้อย่างเท่าเทียม และประสบปัญหา

การเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางสุภาพนั้น มาจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงท าให้จังหวัดยะลา

ขาดแคลนบุคคลกรทางสารธารณสุข การลงพื้นที่ในการท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน การเดินทางของ

ประชาชนเพื่อมารับบริการทางสุขภาพกับหน่วยงานของสาธารณสุข หน่วยบริการสารธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ไม่

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกมากถึงวันละ 1,500-

2,000 คน เกิดความแออัดท าให้การบริการไม่คล่องตัว ผู้รับบริการต้องรอพบแพทย์เป็นเวลานาน ซึ่งบางครั้งผู้ที่ไปรับ

บริการมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง อาการของโรคไม่ซับซ้อน สามารถรักษาที่สถานบริการส าธารณสุขใกล้บ้านได้ 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ การที่ต้องท างาน หรือไม่มีเวลาในการไปตรวจสุขภาพ หรือ พบแพทย์เพื่อรักษา

อาการต่างๆ จึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และร่างกายของตนได้ ซึ่งท าให้ผู้ที่เกิดอาการผิดปกติขึ้นนั้นต้องการทราบ

ว่า อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะท าให้ตนเองเป็นโรคอะไรได้บ้างจากปัญหาที่กล่าวมาผู้พัฒนาระบบเห็นว่าการดูแล

สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกปรารถนา การตรวจสุขภาพจะท าให้เราทราบถงึ

ความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกาย ทั้งยังสามารถค้นพบโรคระยะเริ่ มแรกที่อาจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เป็นการ

ป้องกันโรคลุกลาม ท าให้มีโอกาสรักษาในระยะเริ่มแรก และสามารถเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยผู้พัฒนา

ระบบได้ศึกษาพบว่าปัจจุบัน สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมีบทบาทมากขึ้นในการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และ โมบาย

แอปพลิเคชัน คือส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้งาน สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ตเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นยุคนี้มีแอพพลิเคช่ัน

มากมายที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตกันง่าย จากเทคโนโลยี สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต จะเห็นได้ว่าเราสามารถน าเทคโนโลยีนั้นมา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วย

วิธีการต่าง ๆ 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความประสงค์ทีจ่ะจัดสร้างโครงงานระบบทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเทคนิค

ต้นไมต้ัดสินใจ ผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน โดยน าหลักการวิชาการทางการแพทย์ ในการวินิจฉัยโรคมาประยุกต์ใช่

ร่วมกับระบบ DSS ในการตัดสินใจ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู และการหาค าตอบ เพื่อเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งในการช่วยคลายความรูส้ึกกังวล และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โรคจากอาการ การแนะน าข้อมูลยาสามญัในการ

รักษาโรค การแนะน าร้านขายยาในจังหวัดยะลา และการดูแลและปอ้งกันตนเอง ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยทางการแพทย์ 

ถ้าต้องรักษาทางการแพทย์จะมีการแนะน าหมอและคลีนิคเฉพาะทางในจังหวัดยะลา 

1.วัตถุประสงค์วิจัย 

1.1 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น 

1.2 เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น 

1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น 
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2.ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ผู้ดูแลระบบ 

  1) สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้ 

2) สามารถจัดการข้อมูลของโรคได้ 

3) สามารถจัดการข้อมูลร้านขายยา(เพิ่ม ลบ แก้ไข )ได้ 

4) สามารถจัดการข้อมูลคลินิกและสถานบริการทางสาธรณสุขในเมืองยะลาได้ 

2.2 ผู้ใช้ระบบ 

  1) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้ 

  2) สามารถสมัครสมาชิกได้ 

  3) สามารถดูข้อมูลอาการเบื้องต้นได้ 

  4) สามารถตรวจสอบและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ 

  5) สามารถค้นหาต าแหน่งคลินิกได้ 

  6) สามารถค้นหาต าแหน่งร้านขายยาได้ 

  7) สามารถค้นหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคได้ 

 3.เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ 

     1) คอมพิวเตอร์ CORE I5 RAM 4 

2) สมาร์ทโฟน ANDROID กับ IOS 

3) แท็บเล็ต 

    3.2 ด้านซอฟต์แวร์ 

1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป     

2) ภาษา PHP, HTMLในการพัฒนาระบบ 

3) MySQL ใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล 

4) Adobe Photoshop CS6ส าหรับโปรแกรมช่วยในการตกแต่งรูปภาพ 

5) Microsoft Office ส าหรับจัดท าเอกสาร 

6) Visual studio code 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ท าให้ผู้ใช้สามารถท่ีจะศึกษาอาการของโรคเบื้องต้นด้วยตนเองได้ 

4.2 เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยโรคและสามารถท าให้ผู้ใช้ได้รับรู้ถึงความเสี่ยงได้ในเบื้องต้น 
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4.3 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรักษาที่คลินิกเฉพาะทาง 

  วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.การศึกษาและการก าหนดปัญหา 

  ศึกษาระบบงาน 

ในการศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ผู้พัฒนาท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของ

แอปพลิเคชัน โดยศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน และต้องการความสะดวกในการใช้งาน 

แอปพลิเคชัน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ เพื่อรับรู้สาเหตุในการเจ็บป่วยและรักษาได้ถูกท่ี จาก

การที่ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน สามารถอธิบายการท างานของระบบได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 Flow Chart 

2.ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 

เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการท างานของระบบงานที่ต้องการพัฒนาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลต่างๆ 

ขอบข่ายงานและความสามารถในการท างานของระบบที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจะใข้ระบบงานมาน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 1.) คลินิก 

    1.1 ค่าใช้จ่าย 
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    1.2 คิวยาว 

2.) แพทย ์

    2.1 มีจ านวนไม่เพียงพอ 

3.) ผู้ใช้ 

    3.1ไปรักษาไม่ตรงกับอาการ 

    3.2 ไม่มีเวลาไปพบแพทย์ 

    3.3 ไม่รู้เส้นทางไปยังคลินิก 

ปัญหาดังกล่าวขั้นต้น สามารถอธิบายและเขียนเป็น Cause and Effect ของระบบปัจจุบันได้ดังภาพท่ี2 

 

ภาพที ่2 Cause and Effect Diagram ของระบบงาน 

 3.การศึกษาความเป็นไปได้ 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานและเจ้าของระบบ แต่ด้วยความ

รับผิดชอบของนักวิเคราะห์ระบบที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบ จึงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และ

วิเคราะห์ต้นทุนและก าไรของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้และเจ้าของระบบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะ

เกิดขึ้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น  ผู้พัฒนาได้ศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ 4 

ประการดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค (Technical Feasibility) 
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ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลรางวัลและผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะใช้

เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา PHP ในการเขียนสคริปต์ และฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคจึงเป็นไปได้สูง 

2. ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น กรณีศึกษา ผู้ใช้ระบบงานสามารถลดปัญหาของ

การใช้ระบบท่ียุ่งยาก เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ และยังสามารถช่วยลดปัญหาของการใช้ทรัพยากรการใช้กระดาษให้

น้อยลง ดังนั้นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจึงเป็นไปได้สูง 

3. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) 

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ได้ใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ใน

การพัฒนาระบบทุกอย่างน้ันสามารถหาได้ 

4. ความเป็นไปได้ด้านเวลา (Time Feasibility) 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น กรณีศึกษา ใช้เวลาในการพัฒนาระบบประมาณ  

6 เดือน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าระบบจะสามารถพัฒนาได้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

เมื่อศึกษาระบบงานปัจจุบัน และศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิมทั้งสภาพปัญหา และอุปสรรคของ

การท างานแบบเดิม ผู้พัฒนาจึงได้วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่เพื่อน าเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมทั้งหมดที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันสนับสนุนการปลูกพืชผักอายุสั้น 
(Let’s plant) ประกอบด้วย กระบวนการท างาน (Processes) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data) และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบ (BounDaries) ดังนี ้
 1.1 กระบวนการท างาน 
   1) จัดการข้อมูลสมาชิก 
   2) จัดการข้อมูลอาการ 
   3) จัดการข้อมูลร้านยา 
   4) จัดการข้อมูลคลินิก 
 1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(Data) 
   1) ข้อมูลสมาชิก 
   2) ข้อมูลอาการ 
   3) ข้อมูลคลินิก 
   4) ข้อมูลร้านยา 
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   5) ข้อมูลโรค 
 1.3 กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ 
   1) สมาชิก 
   2) ผู้ดูแล 
4  ขั้นตอนการออกแบบ 

ในการออกแบบระบบแอปพลิเคชันน าน าการรักษาโรคเบื้อต้นโดยผู้ออกแบบได้ใช้เครื่องมือช่วยในการ 

ออกแบบได้แก่ Adobe XD และ Photoshop cc เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ง่าย 

 4.1 การออกแบบโปรแกรม 

ในการออกแบบระบบผู้วิจัยได้มีการใช้แผนภาพการออกแบบหน้าจอในการช่วยแสดงให้เห็นถึงการออกแบบ 

หน้าจอของแต่ละหน้าจอท้ังหมด ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา หน้าจอ แอปพลิเคชันได้อย่างมีขั้นตอน 

                      

ภาพที่3 หน้าเข้าสู่ระบบ                  ภาพที่4 หน้าลงทะเบียน               ภาพที่5  หน้าหลักของระบบ 

2.การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

2.1แผนภาพรวบรวมของระบบงาน (Context Diagram)เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของขอบเขตงานในฐานะ
แหล่งข้อมูลและทางเดินข้อมูลในระบบ สามารถแสดงได้ดังภาพที่2 
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ภาพที่6 แผนภาพรวมของระบบงานใหม่ (Context Diagram)แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น 

จากภาพที่ 2 Context Diagram แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถอธิบายการท างานของแผนภาพ

กระแสข้อมูลของแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ านวน 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใช้  จากภาพท่ี 2โดยมีรายละเอียดการน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออกดังนี ้

1) ผู้ดูแลระบบ การน าข้อมูลเข้ามีดังนี้ เข้าสู่ระบบเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ลบข้อมูลข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ เพิ่ม
ข้อมูลคลินิก ลบข้อมูลคลินิก แก้ไขข้อมูลคลินิก เพิ่มข้อมูลร้านยา ลบข้อมูลร้านยา แก้ไขข้อมูลร้านยา เพิ่มข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้ 
ลบข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้ แก้ไขข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้และข้อมูลออกดังนี้ ผลการเข้าสู่ระบบ ผลการเพิ่มข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้ผลการลบข้อมูล
สิทธ์ิผู้ใช้ ผลการแก้ไขข้อมูลสิทธ์ิผู้ใช้ 

2) ผู้ใช้งาน การน าข้อมูลเข้าดังนี้ กรอกข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลอาการเบื้องต้น 

2.ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ใช้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ดังนี้ คือ 

1)  การศึกษาเอกสารต่างๆ 
ผู้พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งประกอบด้วยการศึกษาแผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

รูปแบบจอภาพที่ใช้บันทึกหรือแสดงข้อมูล (Screen Layouts) และรูปแบบรายงาน (Report Layouts) รวมทั้งเอกสารที่

เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ท าให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น 

 อ พลิเค        ำ
กำ   ก ำ  คเ ื  องต  

0

   ใ  

   ด  ล    

ข อม ลคลิ ิก
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 ำยล เอียด  ำ ยำ
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ยื ย  กำ เข ำส ่    
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อำกำ เ ื  องต  
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2)  การออกแบบโปรแกรม 
ในการออกแบบโปรแกรมผู้ศึกษาได้มีการใช้แผนภาพผังงานในการช่วยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกรท างานของโปรแกรม

โดยรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มความถูกต้องและมี

ความแม่นย าของระบบงานใหม่อีกด้วย 

3)  การเขียนโปรแกรม  
ในการพัฒนาโปรแกรมผู้พัฒนาใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งได้แก่ภาษา PHP ส่วนเครื่องมือท่ีใช้ช่วยในการ

จัดการฐานข้อมูลคือ MySQL 

  หน้าจอแสดงผลแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้อง 

                                         

   ภาพที่7 หน้าหลัก                              ภาพที่8 หน้าบอกอาการ                           ภาพที่9 ช่องทางเร่งด่วน 

6.  ขั้นตอนการทดสอบ 

ในขั้นตอนการทดสอบผู้พัฒนาเองได้จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Webserver) โดย

การติดตั้งโปรแกรม Xampp ในโปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยโปรแกรมย่อยๆ อยู่อีก 5 โปรแกรม คือ MySQL,VISUAL 

STUDIO CODE,IONIC FRAMWORK,PHOTOSHOP  และตัวแปรภาษา PHP เหตุผลที่เลือกใช้เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้

เป็นโปรแกรมฟรี ติดตั้งง่าย และใช้งานสะดวกในการติดตั้งระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  

6.1 ติดตั้งโปรแกรม Xampp 

6.2  ติดตั้งโปรแกรม VISUAL STUDIO CODE 

6.3  ติดตั้งโปรแกรม IONIC FRAMWORK 

7  การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพของ  แอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ทางผู้พัฒนาได้ก าหนด

ขอบเขตของการประเมินคุณภาพได้ดังนี้ 
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7.1 ขอบเขตของการประเมินจะท าการประเมินระบบ 2 ด้าน ด้วยกันคือ  

1)  กระบวนการท างาน 

2) การใช้บริการระบบงาน 

7.2 วิธีการประเมินจะด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1)  ให้ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน และแสดงความคิดเห็น 

2)  น าผลการประเมินค านวณหาค่าทางสถิติ 

3) การให้ระดับคะแนนในการพิจารณาคุณภาพของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการพิจารณาระดับ

คุณภาพการประเมินทั้ง 2 ด้านใช้เกณฑ์ดังท่ีกล่าวถึงในบทที่ 2 

7.3 การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ โดยในข้ันตอนท่ี 1 เป็นการ

ประเมินคุณภาพด้านกระบวนการท างานของระบบงาน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินคุณภาพด้านการใช้บริการระบบงาน 

และขั้นตอนท่ี 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งมีท้ังหมด 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ชุดที่ 1 แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2)  ชุดที่ 2 แบบประเมินคุณภาพระบบโดยเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งานระบบ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการพัฒนาตาม

ขั้นตอนและกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC ตั้งแต่การศึกษารูปแบบ

การด าเนินงานของระบบงานเดิมศึกษาปัญหาและความต้องการทั้งผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบ การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ การด าเนินการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบ การติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานจริง และการติดตามผลการท างาน 

อีกทั้งมีการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานระบบ 

1 สรุปผลการศึกษา 

การจัดท าแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น โดยน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างานส าหรับโปรแกรมที่

ใช้ในการพัฒนาระบบคือ MySQL, ภาษา PHP, XAMPP โปรแกรม ionic ซึ่งแอปพลิเคชันแนะน าการรักาโรคเบื้องต้น ตาม

วัตถุประสงค์3 ข้อ (1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเดิมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบงานใหม่ เป็นการอ านวยความ

สะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ ในการพัฒนาครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม ionic เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 

MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถกรอกอาการเบื้องต้นได้ สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถสมัครสมาชิกได้ 

สามารถดูข้อมูลอาการเบื้องต้นได้ สามารถตรวจสอบดูวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ (2) เพื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของแอป

พลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้นได้ ผลจากการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก 3) เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้นผลจากการประเมินคุณความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน

ระดับมาก 
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2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการริเริ่มจาการศึกษาข้อมูลต่างๆและท าการออกแบบและพัฒนาจัดท าแอปพลิเคชัน

แนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อาจเนื่องมาจากความประสบผลส าเร็จทางด้านการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีสามารถท าได้ดีและจากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งปรากฏผลเป็น

ที่น่าพอใจ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้ ท้ังนี้เนื่องมาจากระบบงานใหม่สามารถช่วยในการตอบโจทย์ และการแสดงผลลัพธ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบได้

ง่ายและรวดเร็วข้ึน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน 

3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการรักษาโรคเบื้องต้น ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ในตอนนี้และความต้องการใช้ระบบในอนาคตสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ระบบยังท างานได้ไม่สมบูรณ์ รอการปรับแก้ 

3.2 การออกแบบตัวอักษรกับพ้ืนหลังกลืนกันเกินไป ท าให้อ่านยาก 

3.3 การออกแบบควรใช้ข้อความที่อ่านง่าย ชัดเจน 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชายแดนใต้ 

Information System for Assignments and Tracking of Institute of Professional 

Development for Teachers and Educational Personnel in Southern Border Provinces 

of Thailand 

ยาสมีน เฮงปียา1*, โรสมีนี อากาปาแย2, อัจฉราพร ยกขุน3 

Yasmin Hengpeeya1*, Rosminee Akapayae2, Atcharaporn Yokkhun3 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงาน

และติดตามการด าเนินงานของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงการ

พัฒนาระบบ โดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เริ่มจากการศึกษาปัญหา วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

พัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP จากนั้นจึงท าการทดสอบและติดตั้งใช้งาน 

พร้อมกับประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตาม

การด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญ

ปรากฏว่าคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (X) = 3.93 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X) = 4.22 ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยสนับสนุนการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การด าเนินงานของสถาบันฯ ก็จะช่วยพัฒนาครูและบุคล

การทางการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดความสุขท่ียั่งยืน 

ค าส าคัญ: ระบบมอบหมายงาน, การมอบหมายงาน, การติดตามงาน, สถาบันพัฒนาครู 
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Abstract  
This research aims to analyze, design, and develop an information system for job assignments 

and tracking of Institute of Professional Development for Teachers and educational Personnel in 

Southern Border Provinces of Thailand. The research was considered as a system development research 

which employed the system development life cycle ( SDLC)  as a model for developing.  Problem 

reviewing, system analysis, and design were conducted.  The database system has been designed by 

applying MySQL and used PHP as a programming language. Afterward, the system was tested, installed, 

evaluated the quality and assessed the users’  satisfaction.  The quality of the system that has been 

evaluated by the experts was at the level of good (Mean = 3.93). And the users’ satisfaction toward the 

system was ranked at the level of high (Mean = 4.22). This system supports the activities of Institute of 

Professional Development for Teachers and educational Personnel in Thailand’ s Southern Border 

Provinces to enhance the efficiency.  Finally, the institute will develop teachers and educational 

personnel in order to create the sustainable development in  Southern Border Provinces of Thailand. 

Keywords: Assignment system, Assignment, Job Tracking, Teacher Development Institute 

บทน า  
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ เป็นสถาบันท่ีวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพครู ให้บริการในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้ังทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพ รวมทั้งบริการในลักษณะแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ หนังสือต ารา สื่อทรัพยากรการเรียนรู้ บริการการทดสอบ 

และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายและการเป็นกลไกประสาน ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การ

พัฒนาระบบการให้รางวัลและคัดเลือกครูต้นแบบครูแห่งชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู (สถาบันพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้, 2559). 

  ในปัจจุบันสถาบันพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ยังไม่มีระบบในการจัดการเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการงานบุคคลากร และการติดตามงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะการท างานเป็นแบบอัตโนมัติ การ

บริหารจัดการกระท าในรูปแบบของเอกสาร ท าให้เอกสารประกอบมีจ านวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบผลงานในการจัดงาน

ได้อย่างทั่วถึง และเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บงาน ซึ่งไม่มีมาตรฐานในการบันทึกที่แน่นอน โดยรูปแบบการก าหนดงาน

ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหางานที่มอบหมายนั้นมีความซ้ าซ้อน และเกิดปัญหาปริมาณงานล้นใน

บุคลากรบางท่าน  
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การพัฒนาระบบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานบุคคลากรส าหรับสถาบันพัฒนา

ครูและบุคคลากรชายแดนใต้ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการ

ท างานเป็นอย่างมาก อีกทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรเกิด

ประสิทธิภาพได้มากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา ระบบการบริหารจัดการงานและติดตามงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์

ภายใต้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยหัวหน้างานสามารถบริหารจัดการงาน ผ่านระบบ

ได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบการท างานของพนักงานได้ และ

จะเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการท างานอีกช่องทางหนึ่ง ซี่งจะช่วยให้การด าเนินงานของสถาบันฯ เกิด

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  

วัตถุประสงค์วิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

1.1) สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

1.2) สามารถจัดการข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

1.3) สามารถจัดการข้อมูลของงานท่ีมอบหมายได้ 

 2. ส่วนของหัวหน้างาน 

2.1) สามารถมอบหมายงานกับพนักงานได้ 

2.2) สามารถก าหนดตารางการท างานได้ 

2.3) สามารถติดตามการมอบหมายงานได้ 

2.4) สามารถตรวจสอบการท างานได้  

 3. ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

3.1) สามารถตรวจสอบตารางงานท่ีได้รับหมอบหมายงานได้ 

3.2) สามารถบันทึกการท างานได้ 

3.3) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

  4. ส่วนของบุคลทั่วไป 

4.1) สามารถดูรายงานโครงการได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการศึกษาและก าหนดปัญหา 

1.1  ศึกษาระบบงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงาน สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชายแดนใต้ ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ โดยการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการใช้ระบบงานให้กับผู้ใช้ รวมทั้งการลดภาระ

การใช้กระดาษแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานท่ีผู้ใช้ต้องการท าให้ช่วยรวดเร็วในการใช้งาน ประหยัดเวลาในการ

จัดการกับระบบงานและการใช้งานระบบ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษาระบบงานนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีข้อ

ค าถามที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเดิม กระบวนการท างาน ขั้นตอนการไหลของงาน สายงานการบังคับบัญชา และความ

ต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบท่ีจะพัฒนาขึ้น 

1.2 ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 

เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการท างานของระบบงานที่ต้องการพัฒนาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ 

ขอบข่ายงานและความสามารถในการท างานของระบบที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้ วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจะใช้ระบบงานมาน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.1 แผนภาพรวบรวมของระบบงาน (Context Diagram) จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของขอบเขตงานใน

ฐานะแหล่งข้อมูลและทางเดินข้อมูลในระบบแผนภาพคอนเท็กซ์หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึง

ขอบเขตของระบบงาน โดยจะไม่แสดงสัญลักษณ์แหล่งจัดเก็บข้อมูลหรือดาต้าสโตร์แต่อย่างใด  

2.2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (DFD-Level 0) เป็นแผนภาพที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์

ระหว่างขั้นตอนการท างานหลักทั้งหมดของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ หรือส่วนที่เป็นผู้ที่ให้และผู้รับข้อมูลของระบบ 

(Boundaries) กระบวนการท างาน (Process) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ (Data Store) ต่าง ๆ ในระบบท่ีผ่านการไหลของข้อมูล  

 2.3. แผนภาพ E-R Diagram เป็นผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 

3. ขั้นตอนการออกแบบหน้าจอ 

     ในขั้นตอนการออกแบบ ผู้พัฒนาได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ ออกแบบข้อมูล

น าเข้า (Input Design) และขั้นตอนการออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 

4. ขั้นตอนการพัฒนา ทดสอบ และติดต้ังระบบ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลของระบบใช้ MySQL  และใช้ ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่

เป็นที่นิยมในปัจจุบันอีกท้ังเหมาะสมกับการท างานในรูปแบบของ Web Application นอกจากน้ียังเป็นเทคโนโลยีที่มีความ
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พร้อมในการใช้งานตามที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการจัดท าเว็บไซต์จากมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้พัฒนา ทดสอบ 

และท าการติดตั้งบน server ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถจ าลองการใช้งานได้เท่าเทียมกับการน าไปใช้จริง 

5. การประเมินคุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณภาพระบบโดยใช้ทฤษฎี Blackbox ในการดูผลการท างานของระบบในภาพรวม โดย

การใช้แบบสอบถาม และประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ และ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบการท างานต่าง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้นแบบสอบถามเป็นประเด็น

ค าถามในรูปแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  จากนั้นจึงท าการหาค่าเฉลี่ย     ( ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนมีเกณฑ์ดังนี ้

 1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 

 1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 

 2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 

4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการงบประมาณโครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษาชายแดนใต้ ซึ่งผู้ใช้เป็นบุคลากรของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต ้เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่

แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ จ านวน   5 คน  โดยประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการท างานของระบบงาน

และด้านการตดิต่อกับระบบงาน ซึ่งเป็นการประเมินแบบ Black box เพื่อดูผลการใช้งานระบบในภาพรวม คะแนนการ

ประเมินเป็นรูปแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากน้ันจึงท าการหาค่าเฉลี่ย (

 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลคะแนนมีเกณฑ์ดังนี้ 

 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารของสถาบันฯ ผู้วิจัยได้ทราบถึงกระบวนการท างานหลัก และน า

กระบวนการท างานหลักเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงาน

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กระบวนการต่างๆ ประกอบไปด้วย  การจัดการโครงการ        
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การมอบหมายงาน จัดการข้อมูลบุคลากร จัดการข้อมูลสมาชิก โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการเข้าสู่ระบบและเลือกการท างานใน

กระบวนการต่างๆ สามารถแสดงได้เป็นผังงาน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 Flow Chart ของสถาบันพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาชายแดนใต ้

ผลการศึกษาปัญหา 

 ปัญหาในการด าเนินงานของสถาบันฯ พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากสองฝ่าย ได้แก่ จากฝ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ

งาน และจากหัวหน้างานผู้มอบหมายงาน โดยปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพเหตุและผล ดังแสดงใน รูปที่ 2 

ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสถาบันฯ ได้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect  Diagram) แสดงปัญหาของระบบงาน 

เจ ำห  ำ ่ี 
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ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จากการวิเคราะห์ระบบงานสามารถแสดงเป็น Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงาน

และติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการท างาน

ทั้งหมดและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบในการให้ข้อมูลและรับข้อมูล มีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบงานโดยตรง แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ บุคคลทั่วไป โดยมีรายะเอียดการน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก 

แสดงได้ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงาน

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต ้

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (DFD-Level 0) ของกระบวนการท างานหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงาน

และติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ประกอบไปด้วย 6 กระบวนการ ได้แก่  

จัดการข้อมูลบุคลากร จัดการข้อมูลโครงการ จัดการข้อมูลกิจกรรม มอบหมายงาน บันทึกการปฏิบัติงาน และรายงานการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งแผนภาพดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
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แผนภาพ E-R Diagramซึ่งเป็น ผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ  

เพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (Entity 

Relationship Diagram) สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงาน

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต ้

ในการออกแบบระบบผู้วิจัยได้มีการใช้แผนภาพการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในการช่วยแสดงให้เห็นถึงการออกแบบหน้า

เว็บไซต์ของแต่ละหน้าเว็บทั้งหมด ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาหน้าเว็บไซต์ได้อย่าง มีขั้นตอน โดยมีผลลัพธ์ของการ

ออกแบบและการเขียนโปรแกรม ดังรูปที่ 6-7 
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     รูปที่ 6 หน้าจอการจดัการการมอบหมายงาน                    รูปที ่7 หน้าจอการจัดการกิจกรรมในโครงการ 

 ผลการประเมินคุณภาพระบบ 

จากการประเมินคุณภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบการท างาน

ต่าง ๆ ของระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรุปผลได้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (การพัฒนาระบบ)  

รายการประเมินผล ระดับคุณภาพ 

 
 

S.D ระดับ 

1. ประมวลความรอบรู้ 

   1.1 ความรู้ในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ระบบงานท่ีพัฒนา โปรแกรมภาษา 4.33 0.47 ดี 

   1.2 ความรู้ในการออกแบบระบบรายงาน Input, Process, Output 4.00 0.00 ดี 

2. การพัฒนาระบบ 

   2.1 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบเช่น DFD, ER, DD 3.33 0.94 ปานกลาง 

   2.2 การท าตามหลักการพัฒนาระบบ เช่น ท าตามขอเขตท่ีก าหนด การมีมาตรฐาน

ในการออกแบบ 

3.66 1.24 ดี 

3. เอกสาร 

   3.1 การจัดรูปแบบเล่มรายงาน เช่น เว้นวรรค ล าดับหัวข้อ ภาษา การจัดเรีย ง

เอกสาร 

3.33 0.47 ปานกลาง 

   3.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงล าดับเนื้อหา และไฟล์เอกสาร 3.66 0.47 ดี 

4. การน าเสนอของผู้พัฒนาระบบ 

   4.1 การน าเสนอผลงาน  4.66 0.47 ดีมาก 

   4.2 การตอบค าถาม  4.33 0.47 ดี 

5. ความสมบูรณ์ของโครงงาน 





การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1596 

 
 

รายการประเมินผล ระดับคุณภาพ 

 
 

S.D ระดับ 

   5.1 เล่มรายงาน 3.33 0.94 ปานกลาง 

   5.2 ระบบ/โครงงานท่ีพัฒนา 4.66 0.47 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 0.59 ดี 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.93 คุณภาพของระบบ

สารสนเทศอยู่ในระดับดี โดยด้านที่ผู้เช่ียวชาญประเมินให้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้านการน าเสนอของผู้พัฒนาระบบ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี และ ด้านที่น้อยที่สุดได้แก่คุณภาพด้านการพัฒนาระบบ และด้านเอกสาร มีคะแนนเฉลี่ย 
3.50 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าค่าคะแนนสูงสุดที่ผู้เช่ียวชาญประเมินผล ได้แก่ การน าเสนอ
ผลงาน และระบบ/โครงงานที่พัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 4.66 อยู่ในระดับดีมาก และประเด็นที่น้อยที่สุดได้แก่ การ
จัดรูปแบบเล่มรายงาน เล่มรายงาน และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 3.33 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งาน  

ผู้พัฒนาระบบได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจระบบ โดยประเมินความพึงพอใจด้านต่อกระบวนการท างาน

ของระบบงานและด้านการติดต่อกับระบบงาน โดยผลการประเมินตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยผูใ้ช้งาน  

รายการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

ก. กระบวนการท างานของระบบงาน 

1. กระบวนการในการท างานเป็นไปตามล าดับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.20 0.44 มาก 

2. ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนและข้อผิดพลาดในการท างาน 4.20 0.44 มาก 

3. การรายงานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เหมาะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 4.20 0.44 มาก 

4. การค้นหาข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0.70 มาก 

5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 4.20 0.44 มาก 

ข. ด้านการติดต่อกับระบบงาน 

1. การป้อนข้อมูลและการค้นหาข้อมูล มีความสะดวก เข้าใจง่าย 4.00 0.70 มาก 

2. ค าอธิบายประกอบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ขนาดเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 

3. ปุ่มค าสั่ง มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.20 0.44 มาก 

4. ขั้นตอนการท างาน จัดตามล าดับอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.40 0.54 มาก 

5. คู่มือการใช้งาน เขียนอธิบายตามล าดับขั้นตอน เชื่อมโยงไปสู่ ระบบย่อยต่าง ๆ ได้ชัดเจน 4.40 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกระบวนการท างานของระบบงานอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเท่ากับ 4.22 โดยด้านท่ีผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการติดต่อกับระบบงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 4.28 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก และรองลงมาคือด้านกระบวนการท างานของระบบงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ท่ี 4.16 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
เมื่อพิจารณาประเด็นประเมินย่อย คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้าน         1) ค าอธิบายประกอบ ชัดเจน 
เข้าใจง่าย ขนาดเหมาะสม 2) ขั้นตอนการท างาน จัดตามล าดับอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเข้าใจง่าย และ 3) ด้านคู่มือการ
ใช้งาน เขียนอธิบายตามล าดับขั้นตอน เช่ือมโยงไปสู่ ระบบย่อยต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้ง 3 ด้าน
โดยมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 4.40 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่ การค้นหาข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 
และด้านการป้อนข้อมูลและการค้นหาข้อมูล มีความสะดวก เข้าใจง่ายโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ 

โดยระบบสารสนเทศท่ีได้เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้งานผ่านเว็บไซต์ มีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และใช้ภาษา php 

ในการเขียนโปรแกรม ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 กระบวนการ ได้แก่ จัดการข้อมูลบุคลากร จัดการข้อมูลโครงการ 

จัดการข้อมูลกิจกรรม มอบหมายงาน บันทึกปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ได้แก่ 

ผู้ดูแลระบบ หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ี และบุคคลทั่วไป ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย (

) = 3.93 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   ( ) = 4.22  

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการริเริ่มจากการศึกษาปัญหาและค้นคว้าความรู้และหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าการออกแบบ

และพัฒนาจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชายแดนใต้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อาจเนื่องมาจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบอย่างมี

ขั้นตอน และจากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจ คือ ระบบมีการพัฒนาที่ดี 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

เป็นอย่างดี  ส่วนผลประเมินการประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ใช้งานปรากฏว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการท างานของระบบในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบงานใหม่สามารถแสดงผลลัพธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน

ระบบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการมอบหมายและติดตามงานของสถาบันเป็นไปในทิศทางที่ดี

ขึ้น เช่นเดียวกับการวิจัยของ จิรันดรและสุพจน์ (2559) และ วิมลศิริ (2560) ซึ่งพบว่าการน าเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้

ในองค์กรช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรได้ นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญได้แนะน าการพัฒนาระบบ

โดยการใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยมากข้ึนอันจะส่งผลให้ระบบง่ายต่อการพัฒนาและบ ารุงรักษาในอนาคต และจากความนิยมใน
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การใช้งานระบบสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้พัฒนาระบบในรูปแบบแอปพลิเคชันบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ในล าดับต่อไป ระบบสารสนเทศเพื่อการมอบหมายงานและการติดตามการด าเนินงานสถาบันพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานขอ งสถาบัน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาในองค์กรซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การพัฒนาครูและบุคลากรที่จะเป็นผู้น าในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา ที่ช่วยให้ความรู้ ดูแล และติดตามการด าเนินการวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งให้การสนับสนุนการ

น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งน้ี 
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การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. : กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลบางทอง 

THE DEVELOPMENT OF DENTAL HEALTH COMMUNICATION MODEL WITH 3 CONCEPTS: 

CASE STUDY IN CHILD DEVELOPMENT CENTER, BANG THONG SUBDISTRIC. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) ซึ่ง

เป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลเด็กและนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) การศึกษานี้แบ่งเป็น 

2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือการพัฒนาสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) ด้วยการประเมินคุณภาพ

ของสื่อ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ และขั้นตอนท่ี 2 คือการประเมินรูแบบการสื่อสารด้าน

ทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. ด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางทองจ านวน 26 คน ผลจากการประเมิน

เครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญเพื่อหาคุณภาพสื่อตามความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) พบว่ามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 

และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความรู้ก่อนและหลังการได้รับสื่อมีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเท่ากับ 2.54 และ 3.04 

ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นแล้วการประเมินรูปแบบของสื่อยังพบว่าผู้ดูแลเด็กมี

ความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51-5.00 คะแนน) โดยสรุปพบว่ารูปแบบการสื่อสารทันต

สุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้กับผู้ดูแลเด็ก และควรมีการส่งเสริมให้มีการน าไปใช้กับกลุ่มผู้ดูแล

เด็กท่ียังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือในพ้ืนท่ีอื่นๆด้วย 

ค าส าคัญ: ทันตสุขภาพ, การสื่อสารทันตสุขภาพ, เด็กปฐมวัย, ผู้ดูแลเด็ก 
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Abstract 

The purpose of this study was to develop dental health communication model with 3 
concepts that increase communication channels between caregivers of children and public health 
technical officer ( Dental public health) .  The study was divided into two steps, the first step was the 
development of dental health communication model base on 3 concepts ( tooth- brushing skill, 
frequency and Asking) and then were to evaluated item objectives congruence (IOC) by 3 experts. The 
second steps was the evaluation with twenty six caregivers of children in the part of cognitive and opinion 
domain.  The results were found that the mean score of IOC was 0. 88 and the cognitive domain for 
caregivers of children between before and after were 2. 54 and 3. 04 respectively that were statistically 
significant increased ( p < 0 . 01) .  Moreover, the opinion domain had mean score 4. 62, that was at the 
highest level (score 4.51-5.00). In conclusion, the dental health communication model with 3 concepts 
is effective to caregivers of children and should be promoting to other caregivers of children or another 
place that cannot be approach dental health communication. 
Keywords: Dental health, Dental health communication, Early childhood, Caregivers of children 
 

บทน า 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากของเด็ก เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยสามารถเป็นโรคฟันผุได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรก และสถานการณ์ฟันผุของ
เด็กไทยในปัจจุบันพบว่าเด็กอายุ 3 ปีมีฟันผุมากถึงร้อยละ 52.00 เฉลี่ย 3 ซี่ต่อคน (ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, 2561) ซึ่งสาเหตุ
หลักของการเกิดโรคฟันผุในเด็กนั้นมาจากพฤติกรรมของผู้ปกครองที่ท าความสะอาดช่องปาก และการดูแลเรื่องการ
รับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยท่ีไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดโรคฟันผุที่รุนแรง เด็กจึงไม่อยากรับประทานอาหาร ท าให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลต่อพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย ดังนั้นผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กควรให้ความส าคัญต่อ
ทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างองค์รวม (ส านักทันตสาธารณสุข, 2555) 

ในปี 2560 ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย รายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการติดตามโรคฟันผุ ในช่วงอายุ 3 ปี ซึ่งมีฟันน้ านมขึ้นครบ 20 ซี่ พบว่ามีฟันผุระยะเริ่มต้นร้อยละ 31.10 มี
ความชุกในการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 52.90 และพบว่าเด็กมีการสูญเสียฟันในช่องปากร้อยละ 2.30 โดยพบปัญหาโรคฟันผุ
ในพื้นที่ภาคกลางสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 57.90 และรองลงคือมาภาคใต้ ร้อยละ 57.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามลักษณะชุมชน
พบว่าในเขตชนบท มีความชุกของการเกิดโรคฟันผุในสูงที่สุดพบร้อยละ 56.00 รองลงมาคือเขตเมืองพบร้อยละ 52.00 
และกรุงเทพฯพบร้อยละ 49.50 ในส่วนของกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี พบว่ามีฟันผุระยะเริ่มต้นร้อยละ 31.30 มีความชุกในการเกิด
โรคฟันผุร้อยละ 75.60 และพบการสูญเสียฟันในช่องปากร้อยละ 6.50 โดยพบปัญหาโรคฟันผุในภาคใต้สูงที่สุดร้อยละ 
82.00 และรองลงมาคือภาคเหนือคือพบร้อยละ 78.30 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามลักษณะชุมชนพบว่าในเขตชนบทมีความ
ชุกของการเกิดโรคฟันผุสูงที่สุดพบร้อยละ 80.60 รองลงมาคือเขตเมืองพบร้อยละ 70.00 และกรุงเทพฯพบร้อยละ 66.10 
ทั้งนี้จากข้อมูลความชุกของการเกิดโรคฟันผุของโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จากการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฟันในศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง ปี 2561 พบว่า นักเรียนทั้งหมด 79 คน มีปัญหาฟันผุจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84 
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าปัญหาโรคฟันผุยังเป็นปัญหาของพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทอง  

ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการสร้างชุดข้อมูลเพื่อสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปากท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ 
โดยกรมอนามัยได้แนะน าหลักการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก 3 เรื่อง คือ 1. การจัดอาหารและโภชนาการ
ให้เด็ก 2. การดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก และ 3. การตรวจสุขภาพฟันเด็ก โดยผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญใน
การดูแลส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็ก (ส านักทันตสาธารณสุข, 2555) นอกจากนั้นแล้วกรมอนามัยได้มีการสร้างรูปแบบการ
สื่อสารแนะน าให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบ 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ โดยเน้นช่วงก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และไม่กินขนม หรือ
อาหารหวานหลังแปรงฟัน 2 ช่ัวโมง (ส านักทันตสาธารณสุข, 2559) จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทางกรมอนามัยได้ด าเนินการให้
ข้อมูลและสร้างรูปแบบการสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเช่น สสส. หรือ
หน่วยงานทางสุขภาพอื่นๆ ได้น ารูปแบบดังกล่าวถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูลปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กยังพบว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของช่วงวัย ซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากที่เกิดในเด็ก ส่วน
หนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผู้ดูแลเด็กที่ขาดความรู้และมีพฤติกรรมการดูแลที่ไม่ถูกต้อง (ลักขณา อุ้ยจิรากุล และคณะ, 2556) 
ทั้งนี้กรมอนามัยได้ผลักดันให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง และเข้าใจข้อมูล 
รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางในการสอบถามข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจและน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สามารถแนะน าการดูแลสุขภาพให้กับบุคคลอื่นได้ (ขวัญเมือง แก้วด าเกิง, 2562)  

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลการสื่อสารทันตสุขภาพและแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาเป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถ่ี ถาม ปรามฟันผุ) โดย ถ.ที่ 1 หมายถึง ถู คือวิธีการแปรงฟันที่
เหมาะสมส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี โดยวิธีการถูไปถูมาให้ครบทุกซี่ทุกด้าน ถ.ที่ 2 หมายถึง ถี่ คือเด็กปฐมวัยควรได้รับการ
แปรงฟัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป/วัน (เช้า ก่อนนอน) หรือหลังการรับประทานอาหารทุกครั้ง และควรพบทันตบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ส่วน ถ.ที่ 3 หมายถึง ถาม คือช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลทันตสุขภาพระหว่างผู้ดูแล
เด็กและนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อในรูปแบบโปสเตอร์เรื่องทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) 
ส าหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้บริบทของการด าเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทอง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ น าไปสู่การมีความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งการเข้าถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเรื่องทันตสุขภาพระหว่างผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าท่ี เพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (ครูประจ าช้ันและผู้ปกครอง) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง อ าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา จ านวน 79 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (ครูประจ าช้ันและผู้ปกครอง) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง อ าเภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 26 คน  
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เคร่ืองมือ และวิธีการด าเนินการวิจัย   
การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) (2) 

การประเมินสื่อด้านทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) โดยพิจารณาองค์ประกอบและ

เนื้อหาที่มีความเหมาะสมส าหรับการจัดท าสื่อโปสเตอร์ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทันต
สุขภาพท่ีปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากคู่มือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ประตู...สู่สุขภาพท่ีดีในทุกช่วงวัย
ของชีวิต โดยผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็ก (ส านักทันตสาธารณสุข, 2555) 
และข้อมูลรูปแบบการสื่อสารการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบ 2-2-2 (ส านักทันตสาธารณสุข, 2559) รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง และเข้าใจข้อมูล รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางในการ
สอบถามข้อมูล (ส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ, 2560) ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดที่
กล่าวมาข้างต้นมาพัฒนาเป็นรูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพ คือ 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) ดังรูปที่ 1 โดยจัดท าใน
รูปแบบโปสเตอร์ขนาด A4 และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพของสื่อ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
ก าหนดระดับความเห็นของผู้เช่ียวชาญอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสื่อ (กษมา ปทุมสูติ และ
คณะ, 2561) 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ)  โดยการสร้างเครื่องมือแบบ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ.ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิผลด้านความรู้ 
และตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. โดยให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาง
ทองเป็นผู้ประเมิน และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบประสิทธิผลด้านความรู้ก่อนและหลังได้รับสื่อ รวมทั้ง
ประเมินรูปแบบสื่อ หลังจากการได้รับสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินประสิทธิผลด้านความรู้ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพสื่อตามความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จ านวน 3 ท่าน พบว่ามี

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 โดยมีเนื้อหาบางประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.67 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้
น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงเป็นสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 สื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. 

จากข้อมูลการประเมินสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงและเพศชายคิดเป็นร้อยละ 69.23 และร้อยละ 30.77 ตามล าดับ มีความสัมพันธ์กับเด็กในปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องเป็น บิดา-มารดา ปู่-ย่า/ตา-ยาย และคุณครูประจ าช้ัน คิดเป็นร้อยละ 46.15 26.92 และ 23.08 ตามล าดับ มีอายุ

 
 
 

3 ถ. ปรามฟันผุ 
 1. ถู คือ วิธีการแปรงฟันที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
คือวิธีการถูไปถูมา 

 2. ถี่ คือ เด็กปฐมวัยควรได้รับการแปรงฟัน อย่าง
น้อย 2 ครั้ งขึ้นไป/วัน ( เช้า  ก่อนนอน) หรือหลังการ
รับประทานอาหารทุกคร้ัง 
 3. ถาม คือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถาม
ข้อมูลระหว่ า ง ผู้ดู แล เด็กและเจ้ าหน้ าที่  นวก. (ทันต
สาธารณสุข) 
 
 

 

ต้นแบบก่อนปรับปรุง 
 

 
 

 

 
 
 

3 ถ. ปรามฟันผุ 
 1. ถู คือ วิธีการแปรงฟันที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 คือวิธีการถูไปถูมาให้ครบทุกซ่ีทุกด้าน 

 2. ถี่ คือ เด็กปฐมวัยควรได้รับการแปรงฟัน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า  ก่อนนอน) หรือหลังการรับประทาน
อาหารทุกคร้ังละควรพบทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 3. ถาม คือ ชอ่งทางการติดต่อสื่อสาร สอบถาม

ข้อมูลทันตสุขภาพระหวา่ง ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที ่นวก.

(ทันตสาธารณสุข) 

 

ต้นแบบหลังปรับปรุง 
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เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37.58 ปี  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n = 26) 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 8 30.77 
    หญิง 
ความสัมพันธ์กับเด็กในปกครอง 

18 69.23 

    บิดา-มารดา 12 46.15 
    ปู่-ยา/ตา-ยาย 7    26.92 
    ปู่-ยา/ตา-ยาย 7 26.92 
    ญาติ 1 3.85 
    คุณครูประจ าช้ัน 6 23.08 
    อื่นๆ 0 0 

จากการตอบแบบประเมินความรู้สื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. (ถู ถี่ ถามปรามฟันผุ) จ านวน 26 คน พบว่า
ความรู้ก่อนได้รับสื่อมีคะแนนรวมเฉลี่ย 2.54 และมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นหลังได้รับสื่อ เท่ากับ 3.04 ซึ่งคะแนนความรู้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการได้รับสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. โดย
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ประเด็นการประเมินความรู้ 

                _ 

                × + S.D. 

ก่อนได้รับสื่อ หลังได้รับสื่อ 
1. วิธีการแปรงฟันแบบถูไปถูมาซึง่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี 0.58 + 0.50 0.81 + 0.40** 

2. ควรแปรงฟันให้เด็กวันละ 1 ครัง้ในตอนเช้า 0.62 + 0.50 0.77 + 0.43* 

3. ควรพาเด็กไปพบทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสขุภาพ
ช่องปาก 

0.85 + 0.37 0.92 + 0.27 

4. ท่านสามารถสอบถามข้อมลูหรอืปรึกษาเรื่องทันตสุขภาพผ่านทาง
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางทองเท่านั้น 

0.50 + 0.51 0.54 + 0.51 

คะแนนรวมเฉลี่ย 2.54 + 0.95 3.04 + 0.92** 

*P<0.05, **P<0.01 
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จากการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสาร 3 ถ. (ถู ถี่ ถามปรามฟันผุ) จ านวน 26 คน พบว่าระดับ
ความคิดเห็นทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยขนาดตัวอักษรเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.69 และประเด็นการใช้สื่อและ
ภาพประกอบเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.58 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของการประเมินรูปแบบสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ.โดยผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จ านวน 26 คน 

รายการประเมิน 
_ 
× S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. จัดล าดับเนื้อหาสาระได้เหมาะสม 4.54 0.95 มากที่สุด 
2. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 4.69 0.62 มากที่สุด 
3. การใช้สื่อและภาพประกอบเหมาะสม 4.58 0.76 มากที่สุด 
4. รูปแบบ 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) ท า
ให้ท่านได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการดูแล
สขุภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย 

4.62 0.64 มากที่สุด 

5. รูปแบบ 3 ถ. (ถู ถี่ ถาม ปรามฟันผุ) 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

4.65 0.69 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.73 มากที่สุด 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายความว่า มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายความว่า น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายความว่า น้อยท่ีสุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการด าเนินการในการพัฒนาสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. โดยการศึกษาข้อมูลและองค์ประกอบเพื่อการ

สื่อสารทันตสุขภาพส าหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการประเมินเพื่อหาคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) และ
การประเมินประสิทธิผลของสื่อท้ังด้านความรู้และรูปแบบการสื่อสารโดยกลุ่มผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลบางทอง 
ผลการด าเนินการในด้านการพัฒนาสื่อ 3 ถ. ในประเด็นที่ 1 คือ ถ. ถู ที่ใช้ในการสื่อสารผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยว่าวิธีการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมส าหรับการดูแลสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในกลุ่มผู้ดูแลเด็กพบว่า
ประเด็นดังกล่าวผู้ดูแลเด็กยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง โดยก่อนการได้รับสื่อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.58 คะแนน หลังการ
ได้รับสื่อมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 0.81 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร
ประเด็น ถ. ถู ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นท าให้ผู้ดูแลเด็กได้รับข้อมูลวิธีการที่ถูกต้องมากขึ้น ประเด็นท่ี 2 ถ. ถี่ ผลการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญมีการปรับข้อความ คือการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพ่ิมเติม และจากการประเมินความรู้
ในประเด็นดังกล่าวของผู้ดูแลเด็ก พบว่าส่วนใหญ่ทราบว่าควรมีการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จึงท าให้
คะแนนความรู้ก่อนและหลังได้รับสื่อไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในส่วนประเด็นการแปรง
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ฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พบว่าผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า ก่อน
ได้รับสื่อผู้ดูแลเด็ก อาจไม่ให้ความส าคัญกับจ านวนครั้งหรือช่วงเวลาในการแปรงฟัน ท้ังนี้การได้รับสื่อจะเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ดูแลเด็กได้รับรู้และส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัยได้ (บุญเพ็ญ ติกคณารักษ์, 2551) ส่วน
ประเด็นที่ 3 ถ. ถาม ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ
เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ และการสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องจากสถานบริการโดยตรง ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการด าเนินการด้าน
สุขภาพของ (ส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ, 2560) โดยผู้เช่ียวชาญให้
ข้อคิดเห็นว่าในประเด็นที่ 3 ถ. ถาม นั้นสอดคล้องกับบริบทของการด าเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
ทองที่มีพันธกิจในการพัฒนาระบบบริการ เน้นให้บริการแบบองค์รวมเชิงรุกและสร้างระบบมาตรฐานให้กับประชาชนใน
พื้นที่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทอง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา, 2561) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผล
การประเมินความรู้ในกลุ่มผู้ดูแลเด็กพบว่า ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ดูแลเด็กยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่องทางการสื่อสารที่ผู้วิจัยได้สร้างช่องทางการติดต่อไว้ท้ัง
ทางเพจเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์หนูน้อยยิ้มสวย ห่างไกลฟันผุด้วยหลัก 3 ถ. ทั้งนี้ ภัทรสุดา รอดอัน และคณะ (2562) ได้พบว่าสื่อ
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหนึ่งที่มีผลต่อความรู้ และการรับรู้ความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยควร
มีการผลักดันให้ผู้ดูแลเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มสื่อสารออนไลน์ดังกล่าว และเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เช่ือถือข้อมูลที่
ได้จากบุคลากรทางวิชาชีพมากกว่าข้อมูลจากแหล่งอื่น (ปริญวิทย์ นุราช และคณะ, 2562) ดังนั้นการมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างทันตบุคลากรกับประชาชนผู้รับบริการทั้งทางตรงคือการเข้ามาติดต่อที่หน่วยงาน และทางอ้อมคือการใช้ช่องทาง
การสื่อสารอื่นๆจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการได้รับข้อมูลการดูแลทันตสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วเมื่อ
พิจารณารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. โดยการประเมินจากผู้ดูแลเด็ก พบว่า รูปแบบของสื่อนั้นมีความ
เหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะนารถ จันทราโชติวิทย์ 
และคณะ (2541) ซึ่งได้พัฒนาสื่อเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพส าหรับกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน มีกระบวนการจัดท าโดยค านึงถึง
องค์ประกอบทุกๆด้านอย่างเป็นระบบ ทั้งกลุ่มเป้าหมาย สื่อ เนื้อหา และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขท าให้สื่อนั้นมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ได้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีได้พัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลบางทอง ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก และการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวเป็นการประยุกต์จากแนวคิดของการดูแลทันต

สุขภาพท่ีมีการเผยแพร่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การสร้างสื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการรับรู้และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวได้ ดังนั้นควรมีการผลักดันให้ผู้ดูแลเด็กได้รับทราบข้อมูล และเข้าถึง

ช่องทางการสื่อสารเพื่อการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 
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ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. ในครั้งนี้เป็นต้นแบบส าหรับผู้ดูแลเด็ก ควรมีการพัฒนารูปแบบการ

สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยโดยตรง ท้ังนี้ในการพัฒนาสื่อควรค านึงถึงความสามารถในการเข้าใจความหมายของข้อความ ซึ่ง

ควรพิจารณารูปแบบสื่อท่ีมีรูปภาพหรือเป็นสื่อภาพ เคลื่อนไหวพร้อมเสียงแทนชุดข้อความ และควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กใน

พื้นที่ต าบลบางทองสามารถเข้าถึงสื่อทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. ได้อย่างครอบคลุม 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ. กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาง

ทอง ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง ครูผู้สอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางทอง ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกตลอดการวิจัย 

คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา  

Application of Geo-Informatics for Coastal Changes Detection Chalatat Beach, Songkhla Province 

ศักดิ์ชาย คงนคร1*, นูรรีสา มะลี2, อรุณี ยอดหนู2 

Sakchai Khongnakhorn1*, Nurareesa Malee2, Arunee Yodnoo2  

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เผชิญการกัดเซาะชายฝั่ง จึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ 

ระยะทาง 4.526 กม. โดยบันทึกข้อมูลแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 

พ.ศ.2561 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS 3.4 เพื่อค านวณพื้นท่ีและแสดงแผนท่ีของชายฝั่งชลาทัศน์

ในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 

เพื่อค านวณพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์และบริเวณชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าชายฝั่งชลาทัศน์ปี พ.ศ.2561 มีพื้นที่เฉลี่ย 

237,006.04 ตร.ม. มีแนวโน้มลดลงตามสมการเส้นตรง พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ พ.ศ.2561 = (-2,221.84) (จ านวนเดือน) + 

251,447.96 ตร.ม. หรือพื้นที่มีอัตราลดลง 2,221.84 ตร.ม./เดือน (ลดลง 5.89 ม./ปี) ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ชายฝั่งชลา

ทัศน์เฉลี่ยทั้งปี พ.ศ.2561 มีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.

2553 อยู่ 56,588.08 ตร.ม. หรือมีอัตราการลดลง 538.93 ตร.ม./เดือน (ลดลง 1.43 ม./ปี) จากสมการพื้นที่ชายฝั่งชลา

ทัศน์อีก 5 ปี (พ.ศ.2566) มีพื้นท่ีเท่ากับ 91,475.48 ตร.ม. และการกัดเซาะเกิดบริเวณตอนล่างมากกว่าตอนบนของชายฝั่ง 

ค าส าคัญ: ชายฝั่งชลาทัศน์; การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง; ภูมิสารสนเทศ 

Abstract   
Nowadays, the Chalatat coastal in Songkhla Province is facing the coastal erosion, this study aims to 

investigate the distance of 4.526 kilometers.  of the Changing Beach recording by GPS.  Between January to 

December 2018, the data were analyzed with Quantum GIS 3.4 to create maps and calculate the area of 

Chalatat beach.  Compared with Chalatat Beach area from aerial photographs taken in 2010 to find areas 

changes. Study Chalatat beach had an area of 237,006.04 Sq.m. The increased rate by a linear function was 

an area Chalatat =- -2,221.84 (month) + 251,447.96 Sq.m. or increased 2,221.84 Sq.m./month. (5.89 m./year) 

This is consistent with area erosion from Chalatat Beach from aerial photographs taken in 2010 was 56,588.08 

Sq.m.  or erosion 538.93 Sq.m. /month.  (1.43 m. /year) .  Forecast to 5 year ( 2023)  in Chalatat Beach add 

91,475.48 Sq.m. erosion occurred in the south, rather than north of the beach. 

Keywords: Chalatat Coastal, Coast change, Geo-Informatics 
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บทน า  
 ประเทศไทยมีชายฝั่งความยาวรวม 3,151.13 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย 17 

จังหวัด มีความยาวประมาณ 2,039.78 กม. ที่เหลือเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันชายฝั่งทะเลดังกล่าว ก าลัง

เผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล ที่เกิดขึ้นในรูปของการกัดเซาะและการสะสมตัว (กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) พบว่าเป็นพ้ืนท่ีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ 

มีความยาวประมาณ 704.44 กม. แบ่งเป็น 1) พื้นที่ชายฝั่งกัดเซาะที่ไม่ด าเนินการแก้ไข ระยะทาง 145.73 กม. 2) พื้นที่

ชายฝั่งกัดเซาะที่มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทาง 558.71 กม. และพื้นท่ีชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ ระยะทาง 2,446.69 

กม. แบ่งเป็น 1) พื้นที่ชายฝั่งสมดุล ระยะทาง 1,694.05 กม. 2) พ้ืนที่ชายฝั่งที่มีการสะสมตัวของตะกอน 23.96 กม. โดย

แบ่งเป็นพื้นท่ีที่มีการสะสมตะกอนมาก ระยะทาง 20.76 กม. และพื้นท่ีที่มีการสะสมตะกอนน้อย 3.20 กม. และ 3) พ้ืนที่

อื่น ๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้างรุกล่ าชายฝั่ง/ทะเล ระยะทาง 69.36 กม. พื้นที่หาดหิน/หน้าผา ระยะทาง 506.80 กม. พ้ืนท่ีปาก

แม่น้ า/ปากคลอง 152.52 กม. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561ก) 

 จังหวัดสงขลามีชายฝั่งความยาวรวม 158.53 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 28 ต าบล ใน 6 อ าเภอ แยกเป็น ชายฝั่งที่เป็น

หาดทราย 155.31 กม. เป็นหาดหิน 1.52 กม. เป็นปากแม่น้ า 1.70 กม. ในปี พ.ศ.2556 ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการกัดเซาะ จ านวน 7 พ้ืนท่ี ได้แก่ บ.หาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร, บ.เก้าเส้ง (หาดชลาทัศน์)-บ.บ่ออิฐ อ.เมือง, บ.บ่อ

โซน-บ.ปากบางสะกอม บ.คูน้ ารอบ-บ.ปากบาง อ.จะนะ, บ.ปากบางเทพา และ บ.คลองประดู่-บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา เป็น

ระยะทาง 23.4 กม. และเกิดการกัดเซาะในระดับรุนแรง จ านวน 4 พื้นที่ คือ บ.หาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร , บ.บ่อโซน-บ.

ปากบางสะกอม อ.จะนะ, บ.ปากบางเทพา และ บ.คลองประดู่-บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา คิดเป็นระยะทาง 4.7 กม. พ้ืนที่ที่

เหลือเกิดการกัดเซาะในระดับปานกลางและต่ า (จุมพล วิ เชียรศิลป์, 2558) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี พ.ศ.2545 ของกรมทรัพยากรธรณี (สิน สินสกุล และคณะ , 2545) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ

กับชายฝั่งสะสมตัวมีระยะทางลดลง และพื้นที่ชายฝั่งคงสภาพมีระยะทางเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกั ดเซาะมีพื้นที่

บริเวณบ้านเก้าเส้งหรือหาดชลาทัศน์รวมอยู่ด้วย โดยมีอัตราการกัดเซาะปานกลาง คือ อัตรา 4.41 ม./ปี (อดุลย์ เบ็ญนุ้ย , 

2551) และในปี พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , (2561ข) 

รายงานว่า ชายฝั่งในต าบลบ่อยาง (ชายฝั่งหาดชลาทัศน์) มีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบทับถมเฉลี่ย 0.36 ม./ปี โดยการ

เปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้มีลักษณะที่งอกเงยและถูกกัดเซาะสลับกันไป ส าหรับการกัดเซาะส่วนใหญ่จะเกิดทางด้านใต้ของ

ชายฝั่งเนื่องจากอิทธิพลของโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ส าหรับแนวทางและรูปแบบการจัดการชายฝั่งหาดสมิหลา-หาดชลา

ทัศน์ ให้ใช้การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้วิธีการเพิ่มพื้นท่ีชายฝั่งโดยการหมุนเวียนทราย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการติดตามเฝ้า

ระวัง สังเกตการณ์ และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่างใกล้ชิด  

 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย (สิตาวีร์ ธรีวิรุฬห์, 2558; Online) มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) สาเหตุจาก

กระบวนการตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมและพายุ ซึ่งท าให้มวลทรายที่ถูกพัดพาออกไปจากชายฝั่ง และมวลทรายที่ถูกพัด

พาเข้ามานั้นไม่สมดุลกันแต่กระบวนการธรรมชาติที่มีผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โลก เนื่องจากระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ท าให้น้ าทะเลรุกเข้าไปแผ่นดินมากขึ้น ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

รุนแรงขึ้น 2) สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลน การสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ าบริเวณต้นน้ า 

ท าให้การไหลของกระแสน้ าเกิดการชะลอตัว ตะกอนบางส่วนถูกกักไว้ที่บริเวณเหนือเขื่อน แต่การกระท าของมนุษย์ที่มี

ผลกระทบมากที่สุด คือ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลเป็นจ านวนมาก ไม่ค านึงถึงสภาพพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยาของชายฝั่ง ทรัพยากร และ

ระบบนิเวศในบริเวณนั้น ท าให้ขาดความสมดุล และน าไปสู่การเกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ง่าย  

 Tanavud Charlchai. , et al ( 2552) .  ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  Impacts of Shoreline Erosion on Coastal 

Ecosystems in Songkhla Province. โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ.2518-2549 ร่วมกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งที่ บ.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยอัตรา 5.30 ม./

ปี และชายฝั่งเกิดการทับถมที่บริเวณแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยอัตราทับถม 2.04 ม./ปี 

 ผู้วิจัยและคณะจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณหาดชลาทัศน์ (ภาพที่ 1) โดยบันทึกต าแหน่งแนวชายฝั่ง

ด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกัน (มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561) ในการ

บันทึกข้อมูลจะเลือกวันและเวลาที่มีระดับน้ าขึ้นสูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

Quantum GIS 3.4 เพื่อค านวณพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ หาค่าเฉลี่ยแต่ละเดือน และซ้อนทับกับพื้นที่ชายฝั่งหาดชลา

ทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 เพื่อท าแผนท่ีแสดงพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงไปจากชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในปี พ.ศ.2553  
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ภาพที่ 1 ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ พื้นที่ศึกษาและท าวิจัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาการเปลีย่นแปลงและเปรยีบเทียบสภาพชายฝั่งหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2561 

 2. สร้างแผนที่การเปลีย่นแปลงสภาพชายฝั่งหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลและความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการพัฒนาแนวชายฝั่ง โดยวิธีการภูมิ
สารสนเทศ เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจัดท าแผนที่ชายฝั่ง 
จากนั้นน าภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวมาท าการประมวลภายถ่ายทางอากาศ ด้วยกระบวนการ 
Digital image Processing เพื่อหาความแตกต่างของพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะกับพื้นที่ที่เกิดการทับถม โดยการก าหนดขอบเขต
เส้นชายฝั่งและซ้อนทับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในแต่ละช่วงเวลา ค านวณอัตราการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งจะ
ท าให้ทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะชายฝั่ง ซึ่งชายฝั่งมีการกัดเซาะรุนแรงจะมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 ม./ปี 
ชายฝั่งมีการกัดเซาะปานกลางจะมีอัตราการกัดเซาะอยู่ระหว่าง 1-5 ม./ปี และชายฝั่งมีการกัดเซาะน้อยจะมีการกัดเซาะ

หาดตอนบน 

หาดตอนล่าง 

หาดตอนกลาง 
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น้อยกว่า 1 ม./ปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561ข) 
ศักดิ์ชาย คงนคร และคณะ (2562) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงหาดชลาทัศน์ ระยะทาง 4.526 กม. โดยบันทึกข้อมูล

แนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2560 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรม Quantum GIS 2.18.24 เพื่อค านวณพื้นที่และแสดงแผนที่ของหาดชลาทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าว แล้ว

เปรียบเทียบกับพื้นที่หาดชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 เพื่อหาพื้นที่หาดชลาทัศน์

และบริเวณหาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พบว่าชายฝั่งหาดชลาทัศน์ปี พ.ศ.2560 มีพื้นที่เฉลี่ย 220,992.59 ตร.ม. มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสมการเส้นตรงพื้นที่หาดชลาทัศน์ พ.ศ.2560 = 1,385.28 (จ านวนเดือน) + 211,988.30 ตร.ม. หรือ

พื้นที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น 1,385.28 ตร.ม./เดือน (3.67 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีหาดชลาทัศน์เฉลี่ยทั้งปี พ.ศ.2560 มี

พื้นที่ลดลงจากพื้นที่หาดชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 อยู่ 72,601.52 ตร.ม. หรือมี

อัตราการลดลง 780.66 ตร.ม./เดือน (2.07 ม./ปี) และการกัดเซาะเกิดบริเวณตอนล่างมากกว่าตอนบนของหาด 

 กีรัตนา เรืองหนู และคณะ (2561) พบว่าชายฝั่งหาดชลาทัศน์ปี พ.ศ.2559 มีพื้นที่เฉลี่ย 240 ,607.51 ตร.ม. มี
แนวโน้มลดลงตามสมการเส้นตรงพื้นที่หาดชลาทัศน์ พ.ศ.2559 = -2,293.96 (จ านวนเดือน) + 255,518.25 ตร.ม. หรือ
พื้นที่มีอัตราการลดลง 2,293.96 ตร.ม./เดือน (6.08 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่หาดชลาทัศน์เฉลี่ยทั้งปี พ.ศ.2559 มี
พื้นที่ลดลงจากพ้ืนท่ีหาดชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 อยู่ 52,986.60 ตร.ม. หรือมี
อัตราการลดลง 654.16 ตร.ม./เดือน (1.73 ม./ปี) และการกัดเซาะเกิดบริเวณตอนล่างมากกว่าตอนบนของหาด 
 นัจมี เลเด็น และคณะ (2560) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.72 กม. โดย
การบันทึกข้อมูลแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลก (GPS) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึงธันวาคม พ.ศ.2559 
เป็นเวลา 24 เดือน (48 ครั้ง) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Quantum GIS 2.6.1 เพื่อค านวณพื้นที่และท าแผนที่
ของหาดสมิหลาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบกับพ้ืนที่หาดสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี 
พ.ศ.2553 เพื่อหาพ้ืนท่ีหาดสมิหลาและบริเวณหาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชายฝั่งหาดสมิหลา 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) มี
พื้นที่เฉลี่ย 1,075,772.60 ตร.ม. พื้นที่หาดสมิหลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสมการเส้นตรง คือ  พื้นที่หาดสมิหลา = 588.25 
(จ านวนเดือน) + 1,068,247.21 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเฉลี่ย 588.25 ตร.ม./เดือน (2.60 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
พื้นที่หาดสมิหลาเฉลี่ย 2 ปี มีพื้นที่เพ่ิมขึ้นจากพ้ืนท่ีหาดสมิหลาที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 
อยู่ 112,429.09 ตร.ม.  หรือมีอัตราการทับถม 1,388.01 ตร.ม./เดือน (6.12 ม./ปี) จากสมการข้างต้น เมื่อค านวณพื้นที่
หาดสมิหลาอีก 5 ปี (ใน พ.ศ.2564) หาดสมิหลาจะมีพื้นที่ ประมาณ 1,117,660.21 ตร.ม. (พื้นที่เพิ่มจากค่าเฉลี่ย 
41,887.61 ตร.ม.) และพื้นท่ีเกิดการทับถมบริเวณตอนบนและตอนกลางของหาดมากกว่าตอนล่าง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 1. ตารางน้ าขึ้นน้ าลงของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2561 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 2. ตารางปริมาณน้ าฝนของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2561 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 3. เครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนโลก ยี่ห้อ Garmin รุ่น etrex H  
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 4. ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 

 5. โปรแกรมการจัดการข้อมูลตาราง Microsoft Office Excel  

 6. โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ Quantum GIS 3.4 

 ขั้นตอนการวิจัย  

 ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ข้ันตอนหลัก (ภาพที่ 2) ดังนี้  

 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจพ้ืนท่ีชายฝั่งหาดชลาทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อก าหนดเส้นทางเก็บข้อมูลและบันทึก

ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลกในระบบพิกัดกริด (ภาพที่ 3) ตั้งแต่เขื่อนหินทิ้งกันคลื่น ไล่ขึ้นมาทาง

เหนือตามแนวชายฝั่งถึงรูปปั้นนางเงือกทองเป็นระยะทาง 4.526 กม. เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.

2561 ในการบันทึกข้อมูลได้เลือกวันและเวลาที่มีระดับน้ าขึ้นสูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลงของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก (กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2562ข) เพื่อจะได้ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในเดือนนั้น ๆ 

และเปรียบเทียบพื้นที่ชายฝั่งที่ได้กับปริมาณน้ าฝนรายเดือนใน ปี พ.ศ.2561 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับปริมาณน้ าฝน 

 
 

 

 

 

 

 

 

    (ก.)            (ข.)          (ค.) 

ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูล (ก.) จุดเริม่ต้น (เขื่อนหินท้ิง) (ข.) แนวหาดชลาทัศน์ (ค.) จุดสิ้นสุด (นางเงือกทอง) 

 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Excel และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ Quantum GIS 3.4 เพื่อจัดการข้อมูลต าแหน่ง (Point) เป็นข้อมูลเส้น 

(Lines) โดยใช้ค าสั่ง Points2One ใน Menu Plugins เพื่อแสดงแนวชายฝั่งชลาทัศน์ และจัดการข้อมูลต าแหน่ง (Point) 

 

แนวบันทึกข้อมูล 

ก. ข. ค. 
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เป็นข้อมูลพื้นที่ (Polygons) โดยใช้ค าสั่ง Points2One ใน Menu Plugins เพื่อค านวณพื้นท่ีชายฝั่งหาดชลาทัศน์ ในแต่ละ

ครั้งของการเก็บข้อมูล น ามาเฉลี่ยเป็นพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์แต่ละเดือน  

 ขั้นตอนท่ี 3 แปลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชายฝั่งหาดชลาทัศน์ท่ีถ่ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 (ภาพถ่าย

ทางอากาศ, 2558) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ Quantum GIS 3.4 ค านวณพื้นที่ชายฝั่งหาดชลา

ทัศน์  ณ  วั นที่ ถ่ ายภาพ (ภาพที่  4 )  น า ข้ อมู ลที่ ไ ด้ ทั้ งหมดมาซ้อนทับ  เพื่ อ วิ เ ค ราะห์หาพื้ นที่ ช ายฝั่ งหาด 

ชลาทัศน์และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ.2553 ค านวณพื้นที่ดังกล่าว (ตารางที่ 1) แสดงพ้ืนท่ีชายฝั่งหาดชลา

ทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงร่วมกับปริมาณน้ าฝนรายเดือนใน ปี พ.ศ.2561 (กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2562ก) ในแผนที่

แสดงแนวชายฝั่งหาดชลาทัศน์ จากข้อมูลวิเคราะห์หาเดือนที่มีพื้นท่ีชายฝั่งหาดชลาทัศน์ที่น้อยท่ีสุด (ภาพที่ 5) และเดือนที่

มีพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ท่ีมากท่ีสุด (ภาพท่ี 6) น าข้อมูลที่หมดมาซ้อนทับกัน (ภาพท่ี 7) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในช่วงเวลา 1 ปี สร้างแผนที่แสดงพื้นที่ดังกล่าว 

ตารางที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์กับปริมาณน้ าฝนในรอบ 12 เดือน ของปี พ.ศ.2561 และพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจาก

พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2553 (มีพื้นที ่293,594.11 ตร.ม.) 

ล าดับ ปี พ.ศ.2561 

พ้ืนที่ชายฝ่ังหาดชลาทัศน์ (ตร.ม.) 
ปริมาณน้ าฝน 

(ม.ม.) 
พ้ืนที่แต่ละเดือน 

ของปี พ.ศ.2561 

ผลต่างของพ้ืนที่ 

กับปี พ.ศ.2553 

1 มกราคม 241,920.07 -51,674.05 193.8 

2 กุมภาพันธ ์ 242,542.93 -51,051.18 99.9 

3 มีนาคม 243,819.85 -49,774.26 1.4 

4 เมษายน 222,839.20 -70,754.91 70.4 

5 พฤษภาคม 246,209.00 -47,385.11 151.2 

6 มิถุนายน 250,164.44 -43,429.67 181.7 

7 กรกฎาคม 253,600.49 -39,993.62 79.3 

8 สิงหาคม 258,685.52 -34,908.59 21.7 

9 กันยายน 249,226.33 -44,367.78 110.1 

10 ตุลาคม 201,250.10 -92,344.01 456.8 

11 พฤศจิกายน 219,105.11 -74,489.00 383.3 

12 ธันวาคม 214,709.38 -78,884.73 392.8 

ค่าเฉลี่ย 237,006.04 -56,588.08 178.53 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17,966.01 17,966.01 152.15 
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หาดตอนกลาง 

สรุปผลการวิจัย 
 ในตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์และปริมาณน้ าฝนรวมในรอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง

ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่าพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันกับปริมาณน้ าฝน คือ เดือนที่มีปริมาณ

น้ าฝนมากพ้ืนที่ชายฝั่งจะน้อยกว่าเดือนท่ีมีปริมาณน้ าฝนน้อยอย่างเห็นได้ชัด เช่น เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 จังหวัดสงขลามี

ปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบปี (456.8 มม.) ซึ่งสูงกว่าค่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี พ.ศ.2561 อยู่ 2.55 เท่า ส่งผลให้พื้นที่

ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในเดือนดังกล่าวและเดือนถัด ๆ มา มีพื้นที่ชายฝั่งลดลงจนมีพื้นที่น้อยที่สุดเช่นกัน สาเหตุที่ฝนตก

ปริมาณมากเพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท าให้ฝนตกหนักในช่วงเดือนตุลาคมถึง

เดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป ส่งผลให้ชายฝั่งชลาทัศน์มีพื้นที่เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2561 เท่ากับ 237,006.04 ตร.ม. มีพื้นที่น้อย

กว่าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 (ภาพที่ 4) ซึ่งแปลได้พื้นที่ เท่ากับ 

293,594.11 ตร.ม. อยู่ 56,588.08 ตร.ม. ลดลงถึง 19.27 เปอร์เซ็นต์ (ระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน) หรือชายฝั่งมีพื้นที่ลดลง 

538.93 ตร.ม./เดือน เป็นอัตราการกัดเซาะ 1.43 ม./ป ี

 โดยเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีพื้นที่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 201,250.10 ตร.ม. (ภาพท่ี 5) ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2561 ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีพื้นท่ีเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 258,685.52 ตร.ม. (ภาพที่ 6) เมื่อน าพ้ืนท่ีชายฝั่งหาดช

ลาทัศน์ในเดือนที่มีพื้นที่น้อยสุดมาซ้อนกับพื้นที่ในเดือนที่มีพื้นที่มากที่สุด (ภาพที่ 7) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งตอนบนมีการ

เปลี่ยนแปลงลดลงน้อยกว่าชายฝั่งตอนกลางและตอนล่างอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งหาดช

ลาทัศน์ส่วนใหญ่เกิดบริเวณเขื่อนหินท้ิงซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์จากการแปล      ภาพที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนตุลาคม 
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       ภาพถ่ายทางอากาศใน ปี พ.ศ.2553             มีพื้นท่ีที่น้อยท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 6 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนสิงหาคม      ภาพที่ 7 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนตุลาคมมีพื้นที ่

         มีพื้นท่ีที่มากท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2561       น้อยที่สุดและในเดือนสิงหาคมมีพื้นที่มากท่ีสดุ ปี พ.ศ.2561 

 จากตารางที่ 1 แสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ ปี พ.ศ.2561 (ตร.ม.) กับเวลา 

(เดือน) ได้สมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ พ.ศ.2561 = (-2,221.84) (จ านวนเดือน) + 251,447.96 ตร.ม. 

(สมการที่ 1 และภาพท่ี 8) พบว่า ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีพื้นท่ีลดลง 2,221.84 ตร.ม./เดือน หรือมีลดลง 26,661.72 ตร.ม./

ปี ชายฝั่งมีความยาว 4,526 ม. พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในปี พ.ศ.2561 จึงมีอัตราลดลง 5.89 ม./ปี โดยปกติทุกปีที่ผ่าน

มาชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่านี้ แต่ในปี พ.ศ.2560 มีกิจกรรมการถ่ายเททรา ย

จ านวนมากจากพ้ืนท่ีชายฝั่งหาดข้างเคียงที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบทับถม คือ น าทรายบริเวณชายฝั่งสมิหลามาถมเพิ่ม

จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามธรรมชาติที่เป็นแบบกัดเซาะจึงส่งผลให้ในปี พ.ศ.2560 พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเป็นการทับถม (ศักดิ์ชาย คงนคร และคณะ, 2562) ซึ่งต่างจากผลการศึกษาท่ีผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่แบบกัดเซาะ (กีรัตนา เรืองหนู และคณะ, 2561)  
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ภาพที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์กับเวลาในปี พ.ศ.2561 

 จากสมการเส้นตรงการลดลงของชายฝั่งหาดชลาทัศน์  (สมการที่ 1) เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ชายฝั่งหาด 

ชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 224,785.88 ตร.ม. ซึ่งน้อยกว่าพื้นที่หาดชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีพื้นที่ 237,006.04 ตร.

ม. อยู่ 12,220.16 ตร.ม. (5.16 เปอร์เซ็นต์) น ามาค านวณพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์อีก 5 ปี (ปี พ.ศ.2566) ชายฝั่งหาดชลา

ทัศน์จะมีพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 91,475.48 ตร.ม. (ตารางที่ 2) หรือมีพื้นที่หาดชลาทัศน์ลดลงอีก 145,530.56 ตร.ม. จาก

พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2561 

ตารางที่ 2 ผลการค านวณพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ 5 ปี (2561 ถึง 2566) 

ปีที ่ ปี พ.ศ. พ้ืนที่ชายฝ่ังจากสมการที่ 1 (ตร.ม.) ลดลงจากพ้ืนที่เฉลี่ยปี พ.ศ.2561 (ตร.ม.) 

0 2561 224,785.88 -12,220.16 

1 2562 198,123.80 -38,882.24 

2 2563 171,461.72 -65,544.32 

3 2564 144,799.64 -92,206.40 

4 2565 118,137.56 -118,868.48 

5 2566 91,475.48 -145,530.56 
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พื้นที่ชายฝ่ังหาดชลาทัศน์ปี พ.ศ.2561 = -2,221.84(จ านวนเดือน) + 251,447.96 ตารางเมตร สมการที่ 1
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(ตารางเมตร)

เวลา (จ านวนเดือน)

พื้นที่หาดชลาทัศน์ของปี พ.ศ.2561 ปริมาณน้ าฝนรายเดือนปี พ.ศ.2561 (ม.ม.) Linear (พื้นที่หาดชลาทัศน์ของปี พ.ศ.2561)
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย 

 1. พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษาปี พ.ศ.2561 มีพื้นที่เฉลี่ย 237,006.04 ตร.ม. พื้นที่มีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเกิดการกัดเซาะ โดยมีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีพื้นที่  

293,594.11 ตร.ม. อยู่ 56,588.07 ตร.ม. (ลดลง 19.27 เปอร์เซ็นต์) หรือชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีพื้นท่ีลดลง 538.93 ตร.ม./

เดือน (หรือมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 1.43 ม./ปี)  

 2. จากแผนที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษา พบว่าบริเวณชายฝั่งตอนบนเกิดการกัดเซาะน้อยกว่าบริเวณ

ชายฝั่งตอนกลางและชายฝั่งตอนล่างซึ่งเกิดการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างและต่อเนื่องกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษาปี พ.ศ.2561 พบว่าพื้นที่มีอัตรา

ลดลงตามสมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ พ.ศ.2561 = (-2,221.84) (จ านวนเดือน) + 251,447.96 ตร.ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีลดลง 2,221.84 ตร.ม./เดือน (มีอัตราการกัดเซาะเป็น 5.89 ม./ปี) 

4. ด้วยมาตรการควบคุมหรือดูแลชายฝั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีอัตราการลดลงตาม

สมการที่ 1 อีก 5 ปี (ธันวาคม พ.ศ.2566) ชายฝั่งหาดชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 91,475.48 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ชายฝั่งหาดชลา

ทัศน์ลดลงอีก 145,530.56 ตร.ม. จากพ้ืนท่ีหาดชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2561 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบลดลงอย่างต่อเนื่ อง 

เนื่องจากอิทธิพลและความรุนแรงของลมมรสุมประจ าปี รวมถึงโครงสร้างแข็งที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เช่น 

เขื่อนหินถม ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์  

พื้นที่ชายฝั่งหาดชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกัดเซาะอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของ

อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ (2551). พบว่ามีอัตราการกัดเซาะ 4.41 ม./ปี เป็นอัตราการกัดเซาะ 6.08 ม./ปี ในปี พ.ศ.2559 

จากการศึกษาของ กีรัตนา เรืองหนู, และคณะ (2561). แต่มีมาตรการปรับสภาพของชายหาดชลาทัศน์ของกรมเจ้าท่าและ

เทศบาลนครสงขลา โดยการดูดทรายจากชายฝั่งหาดสมิหลามาถมบนชายฝั่งหาดชลาทัศน์ตลอดแนวชายฝั่ง ท าให้ในปี 

พ.ศ.2561 ชายฝั่งหาดชลาทัศน์มีพื้นที่เพ่ิมขึ้นเป็น 220,992.59 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเป็น 3.67 ม./ปี จากการศึกษา

ของ ศักดิ์ชาย คงนคร, และคณะ (2562). แต่เมื่อการถมทรายในช่วงแรกเสร็จสิ้นชายฝั่งหาดชลาทัศน์ก็เกิดการกัดเซาะอีก

ครั้งตามผลการศึกษา คือ มีอัตราการกัดเซาะเป็น 5.89 ม./ป ี

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ.2562) กรมเจ้าท่าร่วมกับเทศบาลนครสงขลาได้ด าเนินโครงการเติมทรายให้กับหาดชลา

ทัศน์ควบคู่กับการรือถอนโครงสร้างแข็ง (เขื่อนหินทิ้ง ถุงทราย และสถานีสูบน้ าเสีย) ตามโครงการจะเติมทรายเสริม

ชายหาดกว้าง 50 ม. ในระยะทาง 5 กม. ตั้งแต่ปากคลองส าโรง จนถึงรูปปั้นนางเงือก เป็นเวลา 25 ปี ซึ่งได้ด าเนินการถม
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ไปแล้วเป็นระยะทางประมาณ 500 ม. จากโครงการดังกล่าวควรติดตามผลการด าเนินการ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่

ชายฝั่งหาดชลาทัศน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ให้ค าปรึกษาค าแนะน าต่าง ๆ ในการท าวิจัย และขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท่ีช่วยผลักดันโครงงานวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และสนับสนุนด้านการศึกษารวมทั้งพี่ น้อง และ

ญาติทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจในการท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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ในปลานิล 

Effects of Local Herb Extracts on Acetylcholinesterase Level and Lysozyme Activity 

in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

กอบกุล นงนุช1*และ ชุตมิา ถนอมสิทธิ2์ 

Khobkul Nongnutch 1* and Chutima Thanomsit2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการประเมินความปลอดภัยของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่มีต่อปลานิล(Oreochromis niloticus) 

โดยศึกษาผลกระทบของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นสองชนิดในความเข้มข้นระดับที่ไม่ท าให้ปลาตาย  (sub-chronic 

concentration) ต่อระดับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (AChE) และไลโซไซม์ซึ่งเป็นสารบ่งช้ีทางชีวภาพของระบบ

ประสาทและภูมิคุ้มกัน ตามล าดับ พบว่าระดับกิจกรรม AChE ทั้งจากสมองและซีรั่มของปลานิลที่ได้รับสารสกัดที่ระดับ

ความเข้มข้น 0.0864 และ 0.0432 mg/l เป็นเวลา 30 วัน ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ขณะที่กิจกรรมของเอนไซม์นี้ใน

ปลาที่ได้รับคาร์บาเมตซึ่งเป็นสารก าจัดแมลงสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 0.9408 และ 0.4707 mg/l ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติในวันท่ี 15 และ 30 ของการทดลอง (p< 0.05)  

ค าส าคญั : สารสกัดจากพืชท้องถิ่น, อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส, กิจกรรมไลโซไซม ์

ABSTRACT 

 This research was conducted to evaluate the safety of local herb extracts on Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus). The study impact to case on  sub-chronic concentrations on acetylcholinesterase 

(AChE) and lysozyme, the biomarkers for nervous system and immunity. It was found that AChE activity 

from brain and serum of fish exposed to extract at concentrations of 0.0864 and 0.0432 mg/l for 30 days 

was not different from controls while that of fish exposed to carbamate, a synthetic insecticide at 

concentrations of 0.9408 and 0.4707 mg/l was significantly decreased (p< 0.05).  

Keywords    Local Herb Extract, Acetylcholinesterase (AChE), Lysozyme 
-------------------------------------------------------- 
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บทน า 

ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากเห็นผลเร็ว ใช้ระยะเวลาสั้น แต่ข้อเสีย

ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ หากมีการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะท าให้ศัตรูพืชเกิดอาการดื้อยาจนต้อง

เพิ่มปริมาณสารเคมีให้สูงขึ้น ส่งผลให้พื้นท่ีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมักประสบปัญหาการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืช

ในผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณสูง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น อีกทั้ง

ยังส่งผลต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย โดยทั่วไปอาการผิดปกติที่พบบ่อยในคนที่ได้รับสารพิษเหล่านี้ เช่น ปวดศีรษะ 

วิงเวียน ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย หายใจติดขัด หัวใจเต้นผิดปกติ หากได้รับสารในปริมาณที่มากอาจท าให้หัวใจล้มเหลวถึงตาย

ได้ในที่สุด เนื่องจากสารพิษเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

หายใจ และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่ว

โลกให้ความสนใจและพยายามหาทางแก้ไขอยู่ในขณะนี้ ดังจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ต่างกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรพึงตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมี และแนะน าการเลือกซื้อพืชผักที่ปลอดสารพิษมา

รับประทาน ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเน้นหลักการ

ปรับปรุงดิน ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอก หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบวัชพืช 

ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนต่อสังคม และเศรษฐกิจ มาตรการการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์นั้น คือการใช้สารสกัดจาก

สมุนไพรเพื่อควบคุมศัตรูพืช เนื่องจากเช่ือว่าพืชสมุนไพรมีราคาถูกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตจึง

ปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในแปลงพืชผักและไม่ตกค้างในสภาพแวดล้อม 

พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในการก าจัดศัตรูพืชมีหลายชนิด เช่น สาบเสือ หนอนตายหยาก น้อยหน่า สะเดา ตะไคร้ ยาสูบ เป็น

ต้น ซึ่งสารสกัดจากสมุนไพรเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีการน ามาสกัดเพื่อน ามา

ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์กลุ่มต่างๆ เช่น ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท ออร์กาโนคลอรีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการน าพืช

สมุนไพรไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หรือน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายนั้นจ าเป็นจะต้องมีการทดสอบผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย (non-target species) ร่วมด้วย ถึงแม้จะมีรายงานว่าสารสกัดบางตัว เช่น หนอนตายหยากและ

สารภีไม่ก่อพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรและไม่มีผลกระทบต่อระดับสารชีวเคมีในเลือด (Pandee et al., 2003) แต่การ

ทดสอบผลกระทบในปลาซึ่งเป็นสัตว์ท่ีมีความส าคัญในสายใยอาหารและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่เคยมีรายงาน

มาก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือ และหนอนตายหยากที่มีต่อระดับเอนไซม์อะซิทิล

โคลีนเอสเทอเรสและกิจกรรมของเอนไซม์ไลโซไซม์ในปลานิลซึ่งเลือกเป็นตัวแทนสิ่งมีชีวิตในน้ า (aquatic organism) โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกับสารคาร์บาเมท (carbamate) ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงสังเคราะห์ที่มีความเป็นพิษต่อปลาค่อนข้างสูง หาก

สารสกัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิดนี้ก็จะเป็นข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรต่อ

สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการลดการสูญเสียเงินจากการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรพืชจากต่างประเทศและได้ผลิตผลทางการ

เกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง อีกทั้งสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อจ าหน่ายและสกัดสารเองเป็นการสร้าง

รายได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนน าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอย่างสารสกัดจากพืชท้องถิ่น 
น าพืชสมุนไพรทีต่้องการทดสอบ ได้แก่ สาบเสือและหนอนตายหยาก มาตากแห้ง บดเป็นผงละเอียด สกัดด้วย  

ตัวท าละลายเอทานอล 95% ระเหยสารสกัด น าสารสกัดหยาบแตล่ะชนิดมาในอัตราส่วน 1:1 โดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท า

ละลายให้ได้ความเข้มข้น 25% 

2. การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทดลอง  
สัตว์ทดลองที่ใช้คือ ปลานิล น าปลานิลที่มีขนาด 10-20 เซนติเมตร น้ าหนักตัว 5-10 กรัม มาเลีย้งปรบัสภาพ 

ในบ่อพลาสติกขนาด 1 ตัน ในน้ าท่ีปราศจากคลอรีนเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ โดยมีการเติมออกซิเจนตลอดเวลา เลีย้งด้วย

อาหารส าเร็จรูปในปริมาณ 3% ของน้ าหนักตัวต่อวัน เปลี่ยนถ่ายน้ าประมาณ 5% ทุกๆ วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพระบบ

การท างานต่างๆ ภายในตัวปลาใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปราศจากการปนเปือ้นจากสารพิษ 

3. การหาช่วงความเข้มข้นของสารสกัดจากสาบเสือ หนอนตายหยาก และสารฆา่แมลงคาร์บาเมท  
น าสัตว์ทดลองที่ผ่านการปรับสภาพเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษ และก่อนน ามาทดลองจะ

ท าการงดอาหารสัตว์ทดลอง 2 วัน น าปลามาแบ่งใส่กล่องพลาสติก ขนาด 90 ลิตร 10 ตัว/กล่อง เพื่อทดลองหาค่าความ
เข้มข้นของสารแตล่ะชนิดที่มคีวามเข้มข้นมากทีสุ่ดที่ไม่ท าให้ปลาตาย และค่าความเข้มข้นน้อยท่ีสุดที่ท าให้ปลาตาย 100% 
เพื่อน าช่วงความเข้มข้นท่ีได้มาค านวณหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (Median lethal concentration; LC50) ในเวลา 96 
ช่ัวโมง 

การหาค่า LC50 ของสารสกัดจากพืช สาบเสือ หนอนตายหยาก และสารฆ่าแมลงคาร์บาเมท 

เมื่อทราบช่วงความเข้มข้น (LC50) ของสารสกัดทั้ง 2 ชนิดแล้ว น ามาก าหนดความเข้มข้นอย่างน้อย 5 ระดับ เพื่อ

จะใช้หาความเข้มข้นของสารที่ท าให้ปลาตาย 50% (LC50) ในเวลา 96 ช่ัวโมง โดยในการทดลองจะใช้ปลากลุ่มละ 20 ตัว 

โดยเลี้ยงปลาในถังพลาสติกขนาด 90 ลิตร ที่บรรจุน้ า 40 ลิตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า ค่า LC50 ของสารแต่ละชนิดทีไ่ด้ในข้ันนี้

จะน าไปก าหนดความเข้มข้นท่ีจะใช้ในการศึกษาผลต่อระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและไลโซไซม์ของปลาต่อไป 

         4.  การทดสอบผลต่ออะซทิิลโคลีนเอสเทอเรสและไลโซไซม์ 

         4.1 แบ่งปลาออกเป็น 5 กล่มๆ ละ 3 ซ้ าๆ ละ 20 ตัวดังนี ้

กลุ่มที่ 1         กลุ่มควบคุม เลี้ยงในน้ าปกติ 

กลุ่มที่ 2-3     เลี้ยงในน้ าที่ผสมสารสกัด (แยกเป็นสารสกัดแต่ละชนิด) ตามความเข้มข้นที่ต่ ากว่าค่า 

LC50 2 ระดับ (เจือจางจากค่า LC50 5 และ 10 เท่า) 

กลุ่มที่ 4-5     เลี้ยงในน้ าที่ผสมคาร์บาเมทในความเข้มข้นที่ต่ ากว่าค่า LC50 2 ระดับ (เจือจางจากค่า 

LC50 5 และ 10 เท่า) 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1625 

 
 

         4.2 สุ่มตัวอย่างปลามาซ้ าละ 3 ตัวเพื่อตรวจหาระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสจากสมองและซีรั่มพร้อมทั้ง

ตรวจวัดกิจกรรมไลโซไซม์จากซีรัมในวันท่ี 0, 5, 15 และ 30 วัน 

         4.3 การเตรียมตัวอย่างสมอง ทุกขั้นตอนการเตรียมสมองได้ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ประมาณ 4 C เริ่ม

จากท าให้ปลาหมดความรู้สึกโดยวิธี single pit แล้วผ่าตัดน าสมองของปลา 20 mg มาบดใน 0.1 M Phosphate buffer 

solution (PBS) ปริมาตร 1 ml แล้วน าไปปั่นที่ความเร็ว 3500 rpm เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นเก็บของเหลวใส

ด้านบนไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 C เพื่อใช้ตรวจหาระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสต่อไป 

        4.4 การเตรียมตัวอย่างซีรั่ม เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดด าที่หาง (caudal vein) มา 1 ml โดยใช้เข็ม

แทงเข้าด้านข้างล าตัวบริเวณต่ ากว่าเส้นข้างตัว (lateral line) เล็กน้อย เมื่อรู้สึกว่ากระทบกับกระดูก vertebra ซึ่งเป็นส่วน

ที่ใกล้กับต าแหน่งของ caudal vein แล้วค่อยๆ ถอนเข็มกลับเล็กน้อยจะมีเลือดไหลออกมาตามเข็ม ขณะเลือดไหลไม่ควร

ขยับเข็มเพราะจะท าให้ปลายเข็มหลุดจากต าแหน่งของเส้นเลือดท าให้เลือดหยุดไหล หลังจากนั้นใส่เลือดในหลอดทดลอง

แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เลือดแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ 4C ประมาณ 1 คืน น าไปปั่นที่ความเร็ว 3500 rpm เป็นเวลา 10 นาที เก็บซีรั่มที่

เป็นส่วนใสไว้ท่ีอุณหภูมิ -20C เพื่อใช้ตรวจหาระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและไลโซไซม์ต่อไป 

         4.5 การตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส ใช้ตัวอย่างที่สกัดจากสมอง หรือซีรั่ม 

ปริมาตร 130 l มาตรวจหาเอนไซม์โดยดัดแปลงจากวิธีของ Ellman et al. (1964) และ Ferrari et al. (2010) วัด

ระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสโดยอ่านค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้ ELISA reader ที่ความยาวคลื่น 405-412 nm 

       4.6 การตรวจวัดกิจกรรมไลโซไซม์ โดยตรวจสอบความสามารถในการย่อยสลายผนังเซลล์แบคทีเรีย 

Micrococcus lysodeikticus โดยใช้วิธีของ Koskela et al. (2004) ดังนี้ เตรียมสารละลายแบคทีเรียความเข้มข้น 3 

mg/ml (แบคทีเรีย 3 mg ใน PBS 0.05 M, pH 6.0 ปริมาตร 1 ml) ปริมาตร 100 ul ใน 1 หลุมของไมโครเพลทหลังจาก

นั้นเติมซีรั่มลงไป 25 ul น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้ ELISA reader ที่ความยาวคลื่น 450 nm โดยวัดทุก 2 นาที 

แล้วค านวณกิจกรรมของไลโซไซม์ต่อนาที 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ค่า Median lethal concentration (LC50) ของสารสกัดจากสาบเสือ หนอนตายหยาก เปรียบเทียบ 
กับคาร์บาเมทในปลานิล 

 ผลจากการทดลองพบว่า ค่า LC50 เท่ากับ 0.432 mg/l ขณะที่ค่า LC50 ของคาร์บาเมทเท่ากับ 4.704 mg/l  

2. การทดสอบผลของสารสกดัจากพชืท้องถิ่นและคาร์บาเมทต่อระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสจากซรีัม 
และสมองในปลานิล 
 ผลที่ได้พบว่า ระดับกิจกรรมของ AChE ในซีรั่มของปลาทุกกลุ่มการทดลอง ณ วันที่ 0 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.186-

0.208 mole/min/ml ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในวันท่ี 15 และ 30 ของการทดลอง พบว่ากลุ่มที่ได้รับคาร์



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1626 

 
 

บาเมทท้ัง 2 ระดับความเข้มข้นที่มีระดับกิจกรรมของ AChE ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วน

กลุ่มที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ระดับความเข้มข้นไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 ระดบักิจกรรมของอะซิทลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) ในซรีัม่ของปลานลิที่ได้รบัสารสกัดจากพืชท้องถิ่นและคาร์บาเมท 

 เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์ในซีรั่มของปลากลุ่มต่างๆ เป็นร้อยละของกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มที่ได้รับ

คาร์บาเมททั้ง 2 ระดับความเข้มข้นมีการท างานของเอนไซม์ AChE ที่ต่ ามาก คือ ส่วนกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากพืชท้องถิ่น

ทั้ง 2 ระดับความเข้มข้น พบว่าทั้งในวันที่ 15 และ 30 ของการทดลองค่ากิจกรรมเอนไซม์ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที ่2 เปอร์เซ็นต์กิจกรรมของเอนไซม์อะซิทลิโคลีนเอสเทอเรสในซีรั่มปลานิลของกลุม่ต่างๆ 
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 เมื่อพิจารณาระดับของกิจกรรมของ AChE จากสมองในทุกกลุ่มการทดลอง ณ วันท่ี 0 พบว่าไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ ขณะในวันที่ 15 และ 30 ของการทดลองกลุ่มที่ได้รับคาร์บาเมทที่ความเข้มข้น 0.9408 mg/l มีค่ากิจกรรม

ของเอนไซม์ต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังภาพท่ี 3 และเมื่อเปรียบเทียบในปลากลุ่มต่างๆ โดย

เทียบเป็นร้อยละกับกลุ่มควบคุมพบว่ามีเฉพาะกลุ่มที่ได้รับคาร์บาเมท0.9408 mg/l ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์เป็น 41%(ใน

วันท่ี 15) และ 32% (ในวันที่ 30) ของกลุ่มควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ภาพที ่3  กิจกรรมอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (AChE) ในสมองของปลานิลที่ไดร้ับสารสกัดจากพืชท้องถิ่นและคาร์บาเมท 

 

ภาพที ่4 เปอร์เซ็นต์กิจกรรมของเอนไซม์อะซิทลิโคลีนเอสเทอเรสในสมองปลานลิในช่วงเวลาต่างๆ 
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   3. การทดสอบผลของสารสกดัจากพืชท้องถิ่นและคาร์บาเมทต่อกิจกรรมไลโซไซม์จากซรีัมในปลานิล 

 จากการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับสารสกัดจากพืชท้องถิ่นทั้ง 2 ระดับ และคาร์บาเมททั้ง 2 ระดับ ไม่มีผลต่อ

กิจกรรมของเอนไซม์ไลโซไซม์ในทางสถิติ   ณ วันที่ 0, 15 และ 30 ของการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 กิจกรรมของเอนไซม์ไลโซไซม์ในซีรั่มของปลานิลทีไ่ด้รบัสารสกัดจากพืชท้องถิ่นและคาร์บาเมท 

สรุปผลการวิจัย 

 สารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่ผลิตจากพืชทั้ง 2 ชนิดมีค่า LC50 96 ช่ัวโมงต่อปลานิลต่ ากว่าค่า LC50 96 ช่ัวโมงจาก 

สารเคมีก าจัดแมลง ประมาณ 10 เท่า ซึ่งจากการทดลองพบว่าไม่มีผลยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในสมองและ

ซีรั่ม และเมื่อท าการทดสอบด้วยความเข้มข้นที่ไม่ท าให้ปลาตาย (sub-lethal concentration) พบว่าผลของคาร์บาเมท

แสดงผลยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 15 ของการได้รับสาร ส่วนผลการทดสอบกิจกรรม

ของไลโซไซม์ในซีรั่มพบว่าสารสกัดจากพืชท้องถิ่นทั้งสองชนิดและคาร์บาเมทไม่มีผลยับยั้งเอนไซม์ชนิดดังกล่าว แต่จาก

การศึกษาพฤติกรรมของปลาที่ได้สัมผัสกับคาร์บาเมทพบว่า ปลาแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การว่ายน้ าผิดรูปแบบ 

เปิด-ปิดเหงือกผิดจังหวะ สีล าตัวเข้มขึ้น เซื่องซึม อยู่นิ่งๆ ที่ก้นบ่อ และกินอาหารหมดช้ากว่าปกติ ซึ่งแตกต่างจาก

พฤติกรรมของปลาที่ได้สัมผัสกับสารสกัดจากพืชท้องถิ่นทั้งสองชนิด ซึ่งสอดคล้องกับผลของ Panase et al (2008) ที่ใช้

สารสกัดผสมจากหนอนตายยากและสารภีเปรียบเทียบกับสารก าจัดแมลงเมทโธมิลทดสอบในปลานิลที่ระดับความเข้มข้น

ต่ ากว่า LC50 (96 ช่ัวโมง) 5 และ 10 เท่า เป็นเวลา 75 วัน พบว่าเซลล์ต่างๆ ของปลาที่สัมผัสกับสารก าจัดแมลงเมทโธมิลบ

ริเวณเหงือก รวมถึงเยื่อบุรอบๆ ซี่เหงือกถูกท าลายซึ่งจะน าไปสู่การหายใจที่ผิดปกติและก่อให้เกิดการตายของปลา ดังนั้น

0

5

10

15

20

25

30

35

0 15 30

A
ct

iv
it

y 
(U

n
it

/ 
m

l)

Days

 ดุคว คมุ ห อ ตำยยำก 0.0432 mg/l สำ เสอื 0.0864 mg/l

คำ ์ ำเม  0.4707 mg/l คำ ์ ำเม  0.9408 mg/l



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1629 

 
 

แสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่นในความเข้มข้นต่ ามีความปลอดภัยต่อการท างานของสารสื่อประสาทและการ

ท างานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ และไม่เป็นอันตรายต่องสิ่งมีชีวิตในน้ า 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
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การผลิตเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  

Curry Paste Production Adhering to Food Safety Standardization by Farm Women Groups in  

Tham Phannara District of Nakhon Si Thammarat Province 

กนกอร  ตรีไวย1*, สุนันท์  สีสังข2์ , สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง3 

Kanokon Treewai 1*, Sunan Seesang 2 , Supatcha Kubglomsong3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

กระบวนการผลิตเครื่องแกงตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) การผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้า

เกษตร การปฏิบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ปัญหาและความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการส่งเสริมและการ

พัฒนาการผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกงในอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่ า ใน

ภาพรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น ทุกข้อและทุกครั้ง การผลิตเครื่องแกงให้ได้ตาม

มาตรฐานสินค้าเกษตร คุณลักษณะที่ต้องการและการบรรจุ ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง เครื่องหมายและฉลากไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน  การปฏิบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง ปัญหาและความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิต

เครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย คือ ด้านการตลาด สรุปผลการวิจัยพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3 กลุ่ม จาก 

8 กลุ่ม ปรับปรุงการผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เฉพาะหัวข้อย่อยเครื่องหมายและฉลาก เพื่อขอรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ค าส าคัญ: เครื่องแกง, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, จังหวัดนครศรีธรรมราช, มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
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Abstract 
This research aimed to study basic socio-economic background of farm women group members, 

curry paste production process adhering to Primary GMP, curry paste production adhering to 

standardization of agricultural product, the packaging adhering to standardization, problems and needs 

of farm women group in an extension and development of curry paste production adhering to food 

safety standardization. The population in this study were farm women groups in Tham Phannara District, 

Nakhon Si Thammarat Province,  by a interviewed questionnaire.  The research results were found that 

overview the farm women group had practiced in curry paste production adhering to every items of 

Primary GMP at every times of production.  In curry paste production adhering to standardization of 

agricultural product, desired quality and package were done at every times, but mark and label were 

non- compliance.  They practiced adhering to packaging standardization at every times.   They had 

problems and development needs in curry production adhering to food safety standardization were 

maeketing.   To summarize, the research findings revealed that three out of eight farm women groups 

slightly improved curry paste production adhering to standardization of agricultural product sub-

headings, marks and labels were qualified for approval of food safety standardization. 

Keywords: Curry paste, Farm women group, Nakhon Si Thammarat Province, Food Safety 
Standardization  

 
บทน า 

กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ให้เกษตรกร

อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน โดยมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่แน่นอน แต่ปัจจุบันเกษตรกรอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แม้มีผลผลิตหลักทางการเกษตรคือยางพาราแต่ไม่ได้แสดงถึงการมีรายได้ที่แน่นอน เพราะมีผลกระทบจากภายนอก เช่น 

กลไกตลาด ภัยธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ในชุมชนยังมี

การซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หรือซื้ออาหารส าเร็จรูปรับประทาน ผลิตเพื่อรับประทานเองเพียงส่วนหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นจะต้อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่

จะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอในการตอบสนองต่อความ

ต้องการด้านโภชนาการ เพราะความมั่นคงด้านอาหาร คือ การที่ประชาชนมี "ปริมาณ" อาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ มี

ความ "หลากหลาย" ของประเภท อาหารที่ได้รับ (food availability) และอาหารนั้น "มีคุณภาพ" หมายถึง มีคุณค่าทาง

โภชนาการและความ สะอาดปลอดภัย (food utilization) รวมทั้งประชาชนสามารถ "เข้าถึง" อาหาร อันเกิดจากระบบ

การกระจายอย่างทั่วถึง (food access) อย่างมีความเป็น “เสถียรภาพ” (food stability) องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
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สหประชาชาติ (FAO, 2006 อ้างถึงใน ศยามล  เจริญรัตน์, 2557)  ทั้งนี้การที่จะเกิดความมั่นคงทางอาหารได้นั้น จะต้องมี

การผลิตอาหารหรือเป็นเจ้าของปัจจัยเหล่านั้นด้วย แต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารกลับอยู่ในภาวะที่วิกฤติ

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเชิงเศรษฐกิจ จากการเกษตรพอเพียงไปสู่การเกษตรหรือผลิตเพื่อการค้าที่พ่ึงพิงปัจจัย

การผลิตจากภายนอกมากกกว่าในอดีต  เกษตรกรจึงต้องปรับตัว นอกจากนี้การผลิตอาหารเองยังลดรายจ่ายในการซื้อ

อาหาร และเมื่อผลิตเหลือจากบริโภคและแบ่งปันแล้ว สามารถน าไปขายเพื่อเป็นรายได้  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอถ้ าพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกอบอาชีพ
และการแปรรูปอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารจึงได้มีการรวมตัวขึ้นเพื่อแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในชุมชนเป็นกลุ่มแปร
รูปเครื่องแกง  ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด สู่ความมั่นคงทางอาชีพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรแปรรูปเครื่องแกง อ าเภอ ถ้ า

พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กลุม่ตัวอย่างในการวิจยัโดยค านวณจากสตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 อ้าง
ถึงใน เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, 2561) จ านวน 136 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ตอนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

1. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.98  ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพภาคการเกษตรด้วยการปลูกพืช พ้ืนที่

ท าการเกษตรเฉลี่ย 14.57 ไร่/ครัวเรือน รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ย 124,436.24 บาท/ปี/ครัวเรือน  

รายจ่ายในการผลิตทางการเกษตร เฉลี่ย 8,742.65 บาท/ปี/ครัวเรือน ระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเฉลี่ย 

4.48 ปี รายได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เฉลี่ย 1,902.54 บาท/ปี/ราย สมาชิกได้รับความรู้ผ่านการอบรม

เกี่ยวกับวิธีการผลิตเครื่องแกงและมาตรฐานการผลิตขั้นต้น นอกจากน้ี ยังได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ

จากข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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2. กระบวนการผลิตเคร่ืองแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) 

 จากหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เรื่อง 

วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  (กระทรวง

สาธารณสุข, 2555) พบว่า 

2.1 สถานที่ต้ังและอาคารผลิต ในภาพรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 83.5 

และในแต่ละหัวข้อย่อยปฏิบัติ ดังนี้  

1) สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และที่ใกล้เคียง พบว่า ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ ไม่มี

วัตถุอันตราย ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานเลี้ยงสัตว์ ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก ท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคารเพื่อระบาย

น้ าท้ิง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว   

2) อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต พบว่า มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัยและ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ แสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบี ยบ 

และไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ยกเว้น ไม่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารและบริเวณผลิต หรือ สัมผัสอาหาร 

สอดคล้องกับ ชมพูนุช  โสมาลีย์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา

เครื่องแกงปักษ์ใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม 

พบว่า สถานท่ีผลิตเครื่องแกง ควรปรับปรุงสุขาภิบาลสถานท่ีผลิต เนื่องจากอาคารผลิตไม่มีมุ้งลวดกันแมลง และสอดคล้อง

กับ นริศา  เหละดุวิ (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตน้ าพริกแกงกลุ่มแม่บ้านปากคู อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีช่องว่างระหว่างหลังคากับสังกะสี บริเวณพื้นมีช่องว่างให้หนูผ่านเข้าออก 

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พบว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 90.3 และในแต่ละ

หัวข้อย่อย ปฏิบัติดังนี้ การติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดง่าย พื้นผิวหรือโต๊ะปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารท าด้วย

วัสดุเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน และสูงจากพื้นหรือมีมาตรการอื่นตามความเหมาะสม และท าด้วย

วัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน สภาพสะอาด 

2.3 การควบคุมกระบวนการผลิต พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 75.2 และในแต่

ละหัวข้อย่อย ปฏิบัติดังนี ้

1) วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง คือ มีการคัดเลือก มีการล้างท า

ความสะอาดอย่างเหมาะสมในบางประเภทที่จ าเป็น มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายก าหนด (กระทรวง

สาธารณสุข, 2559) และการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม  

2) กระบวนการผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐานบางครั้ง คือ ในระหว่างการผลิตอาหารมีการด าเนินการขนย้าย

วัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน สอดคล้องกับ ชมพูนุช  โสมาลีย์ 

และคณะ (2551) พบว่า ในระหว่างการผลิตอาหารมีการวางวัตถุดิบและขนย้ายบนพื้นในบางขั้นตอนการผลิต 
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3) การควบคุมกระบวนการผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง คือ มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่าง

เหมาะสม  

4) น้ าสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต ในภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง คือ มีการขนย้าย การ

เก็บรักษา การน าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบางหัวข้อ คือ มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไป

ตามมาตรฐาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2524)  

5) น้ าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต ในภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง คือ มีการขน

ย้าย การเก็บรักษา การน าไปใช้ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบางหัวข้อ คือ มีคุณภาพหรือมาตรฐาน

เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2527, 2534) 

สอดคล้องกับ ชมพูนุช  โสมาลีย์ และคณะ (2551) คือ ทางกลุ่มไม่ได้มีการส่งน้ าและน้ าแข็งตรวจสอบ

คุณภาพกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

6) ผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง คือ มีการคัดแยกหรือท าลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม และมี

การเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและการขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสลาย 

2.4 การสุขาภิบาล พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 65.0 และในแต่ละหัวข้อย่อย 

ปฏิบัติดังนี ้ 

1) น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิต เป็นน้ าสะอาด มีการจัดการการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก มีภาชนะ

ส าหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดและตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม  

2) ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม ห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง มี

จ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์

ท าให้มือแห้ง อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ สะอาด และมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน  

3) อ่างล้างมือบริเวณผลิต มีสบู่หรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ และสะอาด มีจ านวนเพียงพอ

กับผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม พบว่าโดยรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้งแต่อยู่ในร้อยละเพียง   43.40 

สอดคล้องกับ วสาวี  พิชัย และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ในโรงงานแปร

รูป ปลาร้า กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบ้องสมุนไพรครูแหวว  พบว่า บางกลุ่มไม่มีอ่างล้างมือบริเวณผลิต ไม่มีสบู่หรือน้ ายา

ฆ่าเช้ือโรค อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน  มีจ านวนไม่เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ในต าแหน่งทีไ่ม่เหมาะสม 

2.5 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด พบว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 79.9 และในแต่ละ

หัวข้อย่อย ปฏิบัติดังนี ้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและอยู่ในสภาพท่ีใช้

งานได้ มีวิธีการหรือมาตรการดูแลท าความสะอาดอาคารผลิตอย่างสม่ าเสมอ และมีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือ

สารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ และมีป้ายแสดงช่ือแยกให้เป็นสัดส่วนและปลอดภัย  

2.6 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 65.9 

และในแต่ละหัวข้อย่อย ปฏิบัติดังนี้  
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1) ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหาร ไม่มีบาดแผล ไม่เป็นโรค หรือพาหะของโรค (โรคเรื้อน วัณโรคใน

ระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ)  

2) ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผม มือและเล็บต้องสะอาด 

แต่งกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนสะอาด ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ไม่สวมใส่เครื่องประดับ และ

มาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลิต และพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบางหัวข้อ คือ มีการแสดงค าเตือนห้ามมิให้

บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานท่ีผลิต มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องทีเ่ข้าไปในบริเวณผลิต 

 3. การผลิตเคร่ืองแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.129/2556 น้ าพริกแกง (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์, 2556) พบว่า 

3.1 คุณลักษณะที่ต้องการ พบว่า ในภาพรวมปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 69.8 และในแต่ละหัวข้อ

ย่อย ปฏิบัติดังนี้ ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ วัตถุเจือปนอาหาร ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด  วัตถุ

เจือปนอาหาร หากมีการใช้วัตถุกันเสียและวัตถุกันหืน ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายก าหนด ต้องมีสีและกลิ่น

ตามธรรมชาติของเครื่องแกง ส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นอื่นท่ีไม่พึงประสงค์ แต่พบว่ามีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบางหัวข้อ 

คือ มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเคมี และทางจุลินทรีย์ และพบไม่เกินปริมาณที่ก าหนด สอดคล้องกับ ชมพูนุช  โสมาลีย์ 

และคณะ (2551) พบว่า ทางกลุ่มไม่ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ทางเคมี กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3.2 การบรรจุ พบว่า ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 100.0 คือ ภาชนะบรรจุสะอาด ปิดสนิท ป้องกัน

สิ่งปนเปื้อนได้ และน้ าหนักสุทธิไม่น้อยกว่าที่ระบุในฉลาก 

3.3 เคร่ืองหมายและฉลาก พบว่า ในภาพรวมไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ร้อยละ 53.0 และในแต่ละหัวข้อย่อย 

ปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ได้แก่ ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามด้วยช่ือแกง และช่ือผู้ท า

หรือสถานท่ีท า พร้อมสถานท่ีตั้งหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่ท า และ 

หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) ” วิธีท าเพื่อรับประทาน เลขสารบบอาหาร น้ าหนักสุทธิ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ สอดคล้องกับชมพูนุช  โสมาลีย์ และคณะ (2551) คือ น้ าหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่ส าคัญ และช่ือ

ผู้ท าหรือสถานท่ีท า พร้อมสถานท่ีตั้งหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ต้องระบุข้อความในฉลากแก่ผู้บริโภค 

 4. การปฏิบัติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เคร่ืองแกง 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่องก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ

บรรจุที่ท าจากพลาสติก พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทุกครั้ง ร้อยละ 88.9 คือ สะอาด ไม่มีสารอื่นออกมา

ปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร 

แต่พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบางหัวข้อ คือ มีผลการวิเคราะห์คุณภาพภาชนะบรรจุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2548) 
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 5. การปฎิบัตใินการผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  

  การปฎิบัติในการผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พบว่า กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร 3 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม ปรับปรุงการผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เฉพาะหัวข้อย่อย

เครื่องหมายและฉลาก เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่วนอีก 5 กลุ่มต้องปรับปรุงมาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

การผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ก่อนขอการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ความพร้อมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย    

กลุ่ม 

 ร้อยละการปฏิบตัิตามมาตรฐาน (มากทีสุด) 

มาตรฐาน

อาหาร 

Primary 

GMP 

มาตรฐาน 

สินค้า 

มาตรฐาน 

บรรจุภัณฑ์ 
สรุปผล 

ปลอดภยั     

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สามัคคีธรรมบ้านนาแยะใต้ 

90.0 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุงเล็กน้อย 

- เครื่องหมายและฉลาก 

2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

รักษ์คลองเส 

90.0 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุงเล็กน้อย 

- เครื่องหมายและฉลาก 

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านทรายเพชร 

70.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุง 

- การสุขาภิบาล บุคลากรและ

สขุลักษณะผู้ปฏิบัต ิ

- เครื่องหมายและฉลาก 

4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านเกาะขวัญ 

75.1 

ทุกครั้ง 

76.2 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุง 

- การสุขาภิบาล 

- เครื่องหมายและฉลาก 

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านคลองเล 

60.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

33.4 

บางครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุง 

- การสุขาภิบาล บุคลากรและ

สุขลักษณะผู้ปฏิบัต ิ

- เครื่องหมายและฉลาก 

6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านทุ่งหนองควาย 

70.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุง 

- การสุขาภิบาล บุคลากรและ

สุขลักษณะผู้ปฏิบัต ิ

- เครื่องหมายและฉลาก 
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กลุ่ม 

 ร้อยละการปฏิบตัิตามมาตรฐาน (มากทีสุด) 

มาตรฐาน

อาหาร 

Primary 

GMP 

มาตรฐาน 

สินค้า 

มาตรฐาน 

บรรจุภัณฑ์ 
สรุปผล 

ปลอดภยั     

7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านควนจ าปา 

60.0 

ทุกครั้ง 

50.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุง 

- การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษา

และการท าความสะอาด บุคลากร

และสุขลักษณะผู้ปฏิบัต ิ

- เครื่องหมายและฉลาก 

8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านแหลมดิน 

90.0 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

66.7 

ทุกครั้ง 

100.0 

ทุกครั้ง 

ปรับปรุงเล็กน้อย 

- เครื่องหมายและฉลาก 

 6. ปัญหาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

6.1 มาตรฐานการผลิตขั้นต้น พบว่า ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.67) และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน มีความรุนแรงของปัญหาระดับปานกลาง จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ การสุขาภิบาล การควบคุมกระบวนการผลิต 

การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และสถานที่ตั้งและอาคารผลิต ระดับน้อย จ านวน 2 หัวข้อ คือ เครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 

6.2 การผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า ปัญหาในภาพรวมระดับปานกลาง ( X =   

3.00) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีความรุนแรงของปัญหาระดับปานกลาง จ านวนทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่ คุณลักษณะที่

ต้องการ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

6.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ พบว่า ปัญหาในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 2.62) และเมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้าน มีความรุนแรงของปัญหาระดับปานกลาง คือ คุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุ 

6.4 ด้านอื่นๆ พบว่า ปัญหาในภาพรวมระดับน้อย ( X =2.43) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีความรุนแรง

ของปัญหาระดับมาก ได้แก่ การตลาดและเงินทุน ระดับปานกลาง ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ระดับน้อย ได้แก่ มี

การบันทึกและเก็บข้อมูล ความรู้ และการบริหารจัดการ และระดับน้อยที่สุด คือ แรงงาน ส่วนอ่ืนๆ ไม่มี 

 7. ความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตาม

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

7.1 มาตรฐานการผลิตขั้นต้น พบว่า ความต้องการการพัฒนาในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 3.15) และ

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีความต้องการในการพัฒนาระดับมาก จ านวน 2 หัวข้อ คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิต และสถานที่ตั้งและอาคาร ระดับปานกลาง จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่ การสุขาภิบาล การควบคุมกระบวนการผลิต 

บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
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7.2 การผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พบว่า ความต้องการการพัฒนาในภาพรวมระดับ

มาก ( X = 3.79) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีความต้องการการพัฒนาระดับปานมาก 2 หัวข้อ คือ คุณลักษณะที่

ต้องการ และการบรรจุ ระดับปานกลาง จ านวน 1 หัวข้อ คือ เครื่องหมายและฉลาก 

7.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 3.30) และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน มีความต้องการการพัฒนาระดับปานกลาง คือ คุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุ 

7.4 ด้านอื่นๆ พบว่า ในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 2.85) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีความต้องการ

การพัฒนาระดับมากท่ีสุด คือ การตลาด ระดับมาก คือ เงินทุน และวัสดุ อุปกรณ์  ระดับปานกลาง คือ การบันทึกและเก็บ

ข้อมูล วัตถุดิบ ความรู้ และการบริหารจัดการ ระดับน้อย คือ แรงงาน ส่วนอ่ืนๆ ไม่มี 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปความพร้อมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการเสนอขอรับรองการผลิตเครื่องแกงตาม

มาตรฐานอาหารปลอดภัย คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม ปรับปรุงการผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร เฉพาะหัวข้อย่อยเครื่องหมายและฉลาก เพื่อขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย คือ กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรสามัคคีธรรมบ้านนาแยะใต้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์คลองเส และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมดิน ส่วนอีก 

5 กลุ่มต้องปรับปรุงมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หัวข้อ การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด บุคลากรและ

สุขลักษณะผู้ปฏิบัติ การผลิตเครื่องแกงให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หัวข้อคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก 

และตรวจประเมินอีกครั้งก่อนขอการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  

การอภิปรายผล 

1. กระบวนการผลิตเคร่ืองแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น โดยภาพรวมปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทุกครั้ง แสดงว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปรับปรุงข้อบกพร่องย่องบางหัวข้อ เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขอ

การรับรองมาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

2. การผลิตเคร่ืองแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ต้องปรับปรุง คือ การ

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเคมี และจุลินทรีย์กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เครื่องหมายและฉลาก เรื่อง 

น้ าหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่ส าคัญ วัน เดือน ปี ที่ท า และหมดอายุ วิธีท าเพื่อรับประทาน และเลขสารบบอาหาร  ดังนั้น 

ต้องตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยพร้อมระบุในฉลาก 

3 การปฏิบัติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ

บรรจุที่ท าจากพลาสติก ไม่มีการส่งวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกทางเคมี เนื่องจาก

ระยะทางในการขนส่งไกลและต้นทุนในการวิเคราะห์ 

4. ปัญหาและความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเคร่ืองแกงให้ได้ตาม

มาตรฐานอาหารปลอดภัย คือ การตลาด เงินทุน ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านตลาด และการจัดหาแหล่งทุน 
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5. ความพร้อมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการเสนอขอรับรองการผลิตเคร่ืองแกงตามมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจ านวน 3 กลุ่ม มีการปฏิบัติที่ดีและปรับปรุงบางหัวข้อย่อย หน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องควรด าเนินการสนับสนุนเพื่อเสนอขอการรับรองการผลิตเครื่องแกงที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่วนอีก 5 กลุ่ม

ที่ยังมีปัญหาบางประการ จะต้องมีการปรับปรุงการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจประเมินอีกครั้งก่อนขอการรับรองต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

1.1 ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเคร่ืองแกง 

1) ควรปรับปรุงสถานที่ตั้งและอาคารผลิต ให้เป็นระบบปิด มีประตูป้องกันสัตว์ มีตาข่ายป้องกันแมลง การ

สขุาภิบาล ติดตั้งอ่างล้างมือบริเวณผลิตพร้อมสบู่และน้ ายาฆ่าเช้ือโรคก่อนเข้าบริเวณผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต ขน

ย้ายและวางวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์บนโต๊ะ หรือที่รอง ไม่วางบนพ้ืน 

2) ควรจัดท าป้ายแสดงค าเตือนห้ามมิให้บุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจในสถานท่ีผลิตอาหาร จัดท า

ป้ายค าแนะน า วิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต 

3) จะต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าแข็ง ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก ทางเคมีและ

ทางจุลินทรีย์กับห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายก าหนด 

4) จะต้องแสดงข้อมูลบนฉลากให้ครบถ้วนตามที่มาตรฐานก าหนด เพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภค และ

ประชาสัมพันธ์สินค้า 

5) ควรมีการระดมทุนจากสมาชิกในกลุ่ม หรือรวมกลุ่มเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการก่อตั้งกลุ่มจัดสร้าง

อาคารผลิต วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบการผลิต ปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นทุนตั้งต้นของกลุ่ม 

6) ควรให้ความส าคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากจากแหล่งต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคม

ออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อมูลการผลิตตามมาตรฐาน เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน 

 

 

 1.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยแก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป 

2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรในชุมชนปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตเครื่องแกง เพื่อให้มีรายได้เสริมและควบคุมให้ผลิตวัตถุดิบอย่างปลอดภัย 

3) กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ควรมีการวางแผนการตลาด ส่งเสริมและให้ความรู้การ

ประชาสัมพันธ์ การตลาดสินค้าเกษตร 
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4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ควรมีสนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งกลุ่ม 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาในเรื่องการส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้า การตลาดของผลิตภัณฑ์

แปรรูปของชุมชน 

2.2 ควรศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อเป็น

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และมีผลพลอยได้คือการประชาสัมพันธ์กลุ่ม และยอดขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

2.3 ควรศึกษาแนวส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพร ท่ีเป็นวัตถุดิบของกลุ่มแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อท าให้ได้

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และส่งเสริมรายได้ทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง 
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การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

The Study of Influence Factors Which Effect to Salacca Farming  

at Yarang Distric, Pattani Province 

นูรีนา แยนา1,  รวยดา ยาลอ1 และปัทมา พิศภักด์ิ1* 

Nureena Yaena1, Ruada Yalo1 and Pattama Pisapak1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโด โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

และน้ าจากสวนสละอินโด 3 สวน ได้แก่ สวนท่ี 1 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สวนท่ี 2  และสวนที่ 3 ต าบลปิ

ตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยทั้ง 3 สวน พบว่า มีปริมาณความช้ืนในดินเฉลี่ย 29.84% , 27.23% และ 

23.50% ตามล าดับ อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่ระดับความลึก 7 เซนติเมตร เท่ากับ 26.2 oC,26 oC และ 26.9 oC ตามล าดับ ความ

ถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 2.33, 1.98 และ 1.83 ตามล าดับ ปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.09%, 0.11% และ 0.08% ตามล าดับ 

ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 217 ppm, 7 ppm และ 64 ppm ปริมาณธาตุโพแทสซียม 127 ppm, 44 ppm และ 66 ppm 

ตามล าดับ ความเป็นกรด-ด่างของดินเฉลี่ย 5.48, 3.86 และ 4.63 ตามล าดับ และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าเฉลี่ย 6.9, 

7.03 และ 6.9ตามล าดับ เมื่อเทียบกับค่าความเหมาะสมของการปลูกสละอินโด พบว่า สวนที่ 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

และเมื่อพิจารณาความคุ้มทุนในการปลูก พบว่า เกษตรกรมีรายได้ผลก าไรต่อปีในสวนที่ 1 สูงสุด สอดคล้องกับปัจจัยทาง

กายภาพที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดเช่นกัน 

ค าส าคัญ: ปัจจัยทางกายภาพ, สละอินโด, ดิน, น้ า 
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ABSTRACT  

The purpose of this research is to study a physical factors on Salacca farming by using analysis 

of soil samples and water samples in 3 farming, Pitumudee, Yarang Pattani were study. The results shown 

that soil moistures of all farms are 29.84%, 27.23% and 23.50%, respectively. Soil temperatures are 26.2 
oC,  26 oC and 26.9 oC, respectively. Specific gravities are 2.33, 1.98 and 1.83, respectively. Moreover, the 

acidity- alkalinity of soil is 5. 48, 3. 86 and 4. 63, respectively and the acidity- alkalinity of water is is  6. 9, 

7.03 and 6.97, respectively. Nitrogens are 0.09%, 0.11% and 0.08% 1.42%, respectively. Phosphorus are 

217 ppm, 7 ppm and 64 ppm, respectively. Potassiums are 127 ppm, 44 ppm and 66 ppm, respectively. 

When compared with the appropriateness for the Salacca growth finding is farming 1 are the most 

appropriate for Salacca growth. Considering of the cost effectiveness of farming finding is agriculturist has 

the highest profit per year in the farming 1 consistent with the most suitable physical factors. 

Keywords: physical factors, salacca, soil, water 

บทน า 

สละอินโดชื่อวิทยาศาสตร์ Salacca magnifica J.P.Mogea เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย  และมีการ

ปลูกทั่วประเทศ เป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ตลาดในประเทศไทยมีความต้องการสูงในปัจจุบัน ขายได้ราคาและดูแลง่าย 

ปลูก 2 ปี ก็ให้ผลผลิต มีการส่งเสริมให้ปลูกเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าส่งออกของประเทศ ประมาณปี พ.ศ. 2512 มีการน าเมล็ด

พันธุ์สละอินโดเข้ามายังประเทศไทยโดยคนไทย และปลูกในพื้นที่ภาคใต้   ต่อมาให้ผลผลิตดีและเป็นท่ีนิยมบริโภคของคน

ไทย จึงมีการขยายพันธุ์และปลูกกันอย่างกว้างขวางและเพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นมายังภาคใต้ตอนบนและภาคกลางของประเทศ

และก าลังเข้าสู่พื้นที่ของภาคอีสาน โดยการปลูกแซมในสวนยางพารา ซึ่งสละชอบสภาพอากาศและความชุ่มช้ืนเช่นนั้น [1] 

สละอินโดเป็นผลไม้มีประโยชน์มากมาย เช่น เพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

บ ารุงสมอง เสริมสร้างความจ า ช่วยในการบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยบ ารุงและลดความเสี่ยง  ของการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด [2] 

ในปัจจุบันเกษตรกรไทยสละอินโดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้หลกัของเกษตรกรผู้ปลูกในบางจังหวัด ซึ่งใน

จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรไีหลผ่านอยูสู่งกว่าระดับน้ าทะเล

โดยเฉลี่ยระหว่าง 100-200 เมตร สภาพและลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดมสมบรูณเ์หมาะสมส าหรับการ

เพาะปลูกท าการเกษตรกรรม [3] 

ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตสละอินโดในช่วงนี้ได้ก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเจริญเติบโตของสละอินโดที่จะส่งผลต่อการออกดอกและการติดผลของสละอินโดจะมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก 

เช่น ความชื้นในดิน อุณหภูมิของดิน ความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ าในการปลูกสละอินโด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ
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ที่จะศึกษาสภาพทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกสละอินโด เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกสละอินโดอย่างมีประสิทธิภาพ

และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสวนสละอินโดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโดอ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี ซึ่งได้แก่ ความชื้น

ในดิน อุณหภูมิของดิน ความถ่วงจ าเพาะของดิน ความเป็นกรด-ดา่ง(pH) ของดิน ความเป็นกรด-ดา่ง(pH) ของน้ า และธาตุ

อาหารหลักในดิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คือ 

  1. การเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกสละอินโดโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนและรายได้จากการปลูก

สละอินโด  

  2. การเก็บตัวอย่างภาคสนาม 

2.1 การเก็บตัวอย่างดิน  

   2.1.1 เตรียมเครื่องมือส าหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน ได้แก่ จอบและเสียม ส่วนภาชนะที่ใส่ดิน ได้แก่ ถุงซิปล็อค 

    2.1.2 เก็บโดยการสุ่มตัวอย่างดินสวนละ 3 จุดโดยระยะห่างระหว่างจุดเก็บตัวอย่างกับต้นสละอินโดห่างกัน           

2 เมตร 

  2.1.3 เก็บตัวอย่างดินสวนละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม โดยก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า กวาดเศษพืช

หรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน แล้วใช้จอบหรือเสียมขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่ง ประมาณ 15 เซนติเมตร แล้ว

แซะเอาดินด้านหนึ่งเป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากปากหลุมถึงก้นหลุมใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 

  2.1.4 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่าง 

2.2 การเก็บตัวอย่างน้ า  

   2.2.1 เตรียมขวดพลาสติก ส าหรับใส่ตัวอย่างน้ า 

   2.2.2 เก็บตัวอย่างน้ าใส่ลงในขวดพลาสติก แล้วบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างน้ าของแต่ละตัวอย่าง 

  3. การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสละอินโด โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ า 

3.1 การหาความชื้นในดิน มีวิธีการ [4] ดังน้ี  

   3.1.1 เตรียมตัวอย่างดิน 100 กรัม แล้วน าถ้วยกระดาษชานอ้อยไปชั่งน้ าหนัก 

  3.1.2 บรรจุตัวอย่างดินลงในถ้วยกระดาษชานอ้อย 3 ตัวอย่างแล้วน าไปช่ังน้ าหนัก จากนั้นน าถ้วยกระดาษชาน

อ้อยที่เก็บตัวอย่างดินเข้าตู้อบ โดยใช้อุณหภูมิในการอบที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
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  3.1.3 น าถ้วยกระดาษชานอ้อยที่เก็บตัวอย่างดินออกจากตู้อบ จึงน ามาช่ังน้ าหนัก แล้วบันทึกผลน้ าหนัก           

ถ้วยกระดาษชานอ้อยกับน้ าหนักดินแห้งที่ได้ และน าค่าที่ได้จากการช่ังดินก่อนเข้าตู้อบและหลังออกจากตู้อบไปค านวณหา

ค่าปริมาณความช้ืนในดินซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการ (1) 

 

      (1) 

เมื่อ  คือ  ร้อยละโดยน้ าหนัก (%) 

     คือ  น้ าหนักน้ าในดิน (g) 

     คือ  น้ าหนักดินอบแห้ง (g) 

3.2 การหาอุณหภมูิของดิน โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอณุหภมูิที่ระดับความลึก 7 เซนตเิมตรซึ่งอุณหภูมขิองดินที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของสละอินโด ซึ่งพืชวงศ์ Palmae สามารถเจริญเติบโตไดด้ีเกือบทุกสภาพพื้นที่แต่อุณหภมูิที่

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงอุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซยีส [2] 

3.3 การหาความถ่วงจ าเพาะของดิน มีวิธีการ [4] ดังนี้  

  3.3.1 น าดินใส่ในขวดรูปชมพู่ 50 กรัม และใส่น้ า 500 มิลลิลติร แล้วไล่ฟองอากาศโดยน าไปตม้ 10 นาที  

  3.3.2 เติมน้ ากลั่นให้ระดับท้องน้ าอยู่ท่ีขีด 500 มิลลิลติรพอดี แล้วตั้งท้ิงไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งอุณหภูมิ

ของน้ าในขวดรูปชมพู่เท่ากับอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิที่ต้องการ  

  3.3.3 น าขวดรูปชมพู่ไปช่ัง จะได้เป็นน้ าหนักของขวดรูปชมพู่ + น้ า + ดิน แล้วจึงวัดอุณหภูมิจนกระทั่ง

อุณหภูมคิงที่ แล้วจึงบันทึกค่าอุณหภูมินี้ไว้ หลังจากนั้นน าไปเทใส่ภาชนะโดยต้องเทดินออกให้หมด จนกระทั่งขวดรูปชมพู่

สะอาด เสรจ็แล้วจึงน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส โดยทิ้งไว้ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

3.3.4 น าดินที่อบแห้งไปช่ัง แล้วบันทึกค่า เมื่อลดน้ าหนักจากภาชนะออก จะไดเ้ป็นน้ าหนักของดินแห้ง น าค่าที่

ได้มาค านวณได้จากสมการ (2) [4]
  

        (2) 

เมื่อ    คือ     ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินท่ีอุณหภูมิน้ า 20 oC 

      คือ     น้ าหนักของตัวอย่างดินที่อบแห้ง 

100
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    คือ     น้ าหนักของขวดวัดปริมาตร + น้ า ท่ีอุณหภมูิหนึ่ง 

คือ     น้ าหนกัของขวดวัดปริมาตร + น้ า + ดินแห้ง ท่ีอุณหภูมิเท่ากับ  

 คือ     เป็นค่าตัวแปรปรับแก้เนื่องจากอุณหภมู ิ

3.4 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของดิน โดยใช้พีเอชมิเตอร์(pH meter) [5] 

  3.4.1 ใช้ดินต่อน้ า 1 : 1 โดยชั่งดิน 20 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 

  3.4.2 เติมน้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนให้ดินและน้ าเข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ในขณะทิ้งไว้ให้คน

ดินเป็นครั้งคราว แล้วใช้พีเอชมิเตอร์ (pH meter) ท าการวัดตัวอย่างดิน ซึ่งความเป็นกรด-ด่างของสสารวัดกันด้วยหน่วย 

pH ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ท่ี 0-14 ดังนัน้หากในดินมีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่าง   เป็นกลาง แต่ถ้ามีค่า 

pH ต่ ากว่า 7 ก็แสดงว่าดินมีความเป็นกรดมาก กลับกันหากดิน มีค่า pH สูงกว่า 7 ก็แสดงว่า มีความเป็นด่างสูง ซึ่ง

โดยทั่วไปแล้วดินมักจะมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 3 และมีค่าความเป็นด่างอยู่ที่ 10  โดยมีปัจจัยแวดล้อมอย่างสารอาหาร

ที่ดินได้รับ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งดินท่ีมีค่า pH ประมาณ 6.5 จะเป็นดินที่ปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด 

เพราะมีค่าค่อนข้างเป็นกลาง  

3.5 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของน้ า โดยใช้พีเอชมิเตอร์ (pH meter) 

  เก็บตัวอย่างน้ าใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วน าตัวอย่างน้ าท่ีได้ใส่ลงในบีกเกอร์  ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร จากนั้นน าพีเอชมิเตอร์ (pH Meter) จุ่มลงไปในน้ า แช่ทิ้งไว้นาน 20 วินาที โดยท าการวัดตัวอย่างละ 3 ครั้ง อ่าน

ค่าที่ได้และบันทึกผล ท าซ้ าจนครบทุกตัวอย่าง แล้วน าค่าท่ีได้ของแต่ละสวนมาหาค่าเฉลี่ย 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของน้ าในการปลูกพืช ค่า pH คือค่าความเป็นเกรดเป็นเบส โดยค่า pH มีอยู่  1-14 

โดยค่ากลางคือ 7 หากค่าที่วัดได้ต่ ากว่า 7 คือเกรด สูงกว่า 7 คือเบส การปลูกพืชนั้นค่า pH ของน้ าที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-7.0 

ซึ่งการที่ค่าน้ าเป็นเกรดจะส่งผลดีต่อพืชเพราะน้ าที่เป็นเกรดจะท าให้ธาตุอาหารพืชละลายน้ าได้ดี ดังนั้นค่าที่ดีทีสุดต่อการ

ละลายสารอาหารของธาตุอาหารพืชคือ 5.8-6.3   

3.6 การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน  

  การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน โดยวิธี Kjeldahl method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส โดยวิธี Bray II           

และวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม ด้วยเครื่อง flame spectrophotometer โดยการส่งตัวอย่างดินไปตรวจที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 

สวนสละอินโด 3 สวน ได้แก่ สวนที่ 1 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สวนที่ 2 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัด

ปัตตานี และสวนท่ี 3 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการวิเคราะห์นั้นได้แสดงในตารางที่ 1  

FWW

FWSW FWW
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ตารางที่ 1 : ผลเฉลี่ยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าสวนสละอินโดทั้ง 3 สวน 

ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อการท าสวนสละอนิโด 

ผลเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับค่าท่ีเหมาะสมใน
การปลูกสละอินโด สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที ่3 

ความช้ืนในดิน (%) 29.84±2.39 27.23±3.13 23.50±4.02     60-70            [2] 
อุณหภูมิของดิน (oC)  26.2±1.30     26±0.85 26.19±0.92      20-40            [2] 
ความถ่วงจ าเพาะของดิน  2.33±0.26 1.98±0.60  1.83±0.25     2.60-2.80       [4] 
ความเป็นกรด-ด่างของดิน  5.48±1.62  3.86±0.27  4.63±0.59     5.0-6.0          [5] 
ความเป็นกรด-ด่างของน้ า   6.9±0.10  7.03±0.06  6.97±0.06      5.5-7.0         [10] 
ไนโตรเจน (%)         0.09          0.11         0.08      1-5               [6] 
ฟอสฟอรัส (ppm)         217            7           64      45                [7] 
โพแทสเซียม (ppm)         127           44           66      30-120          [5] 

จากข้อมูลตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการท าสวนสละอินโด ได้แก่ 

1. ความชื้นในดิน จากการวิเคราะห์ความชื้นในดินพบว่า ดินสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 มีปริมาณความชื้น

เฉลี่ย 29.84, 27.23 และ 23.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความชื้นในดินทั้ง 3 สวน ค่าความชื้นในดินเฉลี่ยที่ได้

อยู่ในระดับต่ า ไม่ได้อยู่ในระดับค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกสละอินโด ซึ่งโดยทั่วไป ค่าความช้ืนในดินจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60-

70% ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศ สภาพดินและการให้น้ าที่แตกต่างกันในแต่ละสวน [2] ซึ่งความช้ืนเป็นตัวช่วยให้

สภาพแวดล้อมของดินเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช หากความช้ืนไม่เพียงพอส่งผลให้พืชชะงักการเจริญเติบโต 

เนื่องจากรากพืชไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุอาหารไปใช้ได้ 

2. อุณหภูมิของดิน จากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิของดินสัปดาห์ละครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2562 

พบว่าอุณหภูมิดินเฉลี่ยที่ระดับความลึก 7 เซนติเมตร ของสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26.2, 26 และ 

26.19 องศาเซลเซียส ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของดินทั้ง 3 สวน พบว่าอยู่ในช่วงอุณหภูมิ   ที่เหมาะสมต่อการปลูก

สละอินโด คือ มีค่าอยู่ในช่วง 20-40 องศาเซลเซียส [2] โดยอุณหภูมิที่ดีท าให้การเคลื่อนย้ายอาหารภายในต้นพืช ได้เร็ว ซึ่ง

มีผลกับการดูดน้ าและธาตุอาหารของพืช       

3. ความถ่วงจ าเพาะของดิน จากการวิเคราะห์ค่าความถ่วงจ าเพาะของดินพบว่า ดินสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวน

ที่ 3 มีค่าความถ่วงจ าเพาะเฉลี่ย 2.33, 1.98 และ 1.83 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความถ่วงจ าเพาะของดินท้ัง 3 สวน พบว่า

ไม่อยู่ในช่วงความถ่วงจ าเพาะของดินที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปค่าความถ่วงจ าเพาะของดินจะมี    ค่าอยู่ในช่วง 2.60–2.80 

ถ้าค่าต่ ากว่านี้เนื่องจากมีพวกอินทรีย์สารหรือธาตุเบาต่างๆปะปนอยู่ [8]  

4. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของดิน ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินพบว่า ดินสวนที่ 1 สวนที่ 2 

และสวนที่ 3 มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.48, 3.86 และ 4.63 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพของดิน  พบว่า ดินสวนที่ 2 
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และสวนที่ 3 ไม่อยู่ในช่วงของค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมในการปลูกสละอินโด

จะมีค่าอยู่ในช่วง 5.5–6.0 [5] ซึ่งระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สวนท่ี 2 และสวนที่ 3 เป็นกรดจัดไม่เหมาะสมต่อการ

ปลูกสละอินโด ส่งผลให้ธาตุอาหารในดินละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ท าให้ธาตุบางชนิด

ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช [9] 

5. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของน้ า การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าพบว่า สวนที่ 1 สวนที่ 2 และ

สวนที่ 3 น้ ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.9, 7.03 และ 6.97 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพของน้ าทั้ง 3 สวน พบว่า น้ าทั้ง 

3 สวน อยู่ในเกณฑ์ของน้ าที่ดี คือ มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-7.0 [10] และสวนที่ดินจะเป็นกรดรุนแรงถึงกรด

อ่อน มีวิธีการแกไ้ขดินกรดโดยเติมปูนขาว หินปูนบดหรือใส่น้ าท่วมขังบริเวณที่เป็นกรด 

6. ธาตุอาหารหลักในดิน  

 - ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจน พบว่า สวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีปริมาณธาตุไนโตรเจน 

0.09, 0.11 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 สวน อยู่ในระดับต่ ามาก ไม่ได้อยู่ในระดับค่าที่

เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีปริมาณไนโตรเจนประมาณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ [6] 

-  ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส พบว่า สวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 

217 ppm, 7 ppm และ 64 ppm ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์สวนที่ 3 อยู่ในระดับค่าที่เหมาะสม สวนที่ 1 อยู่ใน

ระดับสูงมาก และสวนที่ 2 อยู่ในระดับต่ ามาก เมื่อพิจารณาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชควรมีปริมาณ

ฟอสฟอรัสตั้งแต่ 45 ppm ขึ้นไป [7]  

-  ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุโพแทสเซียม พบว่า สวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม 

127 ppm, 44 ppm และ 66 ppm ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์สวนที่ 2 และสวนท่ี 3 อยู่ในระดับค่าที่เหมาะสม และ

สวนท่ี 1 อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมทั้งหมดในดิน ควรมีปริมาณโพแทสเซียม 30-120 

ppm [5] 

ตารางที ่2 : รายละเอียดต้นทุนและรายได้ของการผลิตสละอินโด 

รายการ 
การผลิตสละอินโด (บาท/ไร่/ปี) 

สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3 
รายได้จากการผลิตสละอินโด 50,000 30,000 40,000 
หัก-ต้นทุนผันแปร 19,000 12,500 16,000 
-ต้นทุนคงที ่ 7,000 3,000 6,000 
รวมต้นทุนท้ังหมด 26,000 15,500 22,000 
ก าไรสุทธิ 24,000 14,500 18,000 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยทางกายภาพในสวนสละอินโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อันได้แก่ ความช้ืนในดิน อุณหภูมิ

ของดิน ความถ่วงจ าเพาะของดิน ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของดิน ความเป็นกรด-ด่าง(pH) ของน้ า และธาตุอาหารหลักใน

ดิน พบว่า สวนสละอินโด สวนที่ 1 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีความเหมะสมทางกายภาพมากที่สุด 

รองลงมาคือ สวนท่ี 3 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และสวนท่ี 2 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อ

พิจารณาด้านความคุ้มทุนและรายได้ต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนสละอินโดทั้ง 3 สวนตัวอย่าง พบว่า 

เกษตรกรมีระบบการจัดการดูแลสวน โดยใช้แรงงานในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุน และส่งผลเกิดความคุ้มทุนในการปลูกสละ

อินโด ช่วงอายุให้ผลผลิต 3 ปี และพบว่าเจ้าของสวนสละอินโดที่มีผลก าไรต่อปีมากที่สุด คือ สวนท่ี 1 ต าบลยะรัง อ าเภอ

ยะรัง จังหวัดปัตตานี รองลงมาคือ สวนท่ี 3 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และสวนท่ี 2 ต าบลปิตูมูดี อ าเภอยะ

รัง จังหวัดปัตตานี ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับความเหมาะสมทางกายภาพที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษามา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรได้น าผลการศึกษาไปเผยแพร่กับเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงสวนต่อไป 

 2. ควรให้ความส าคัญกับการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน โดยจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการและศึกษา หา

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเก็บตัวอย่างเป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหาในการเก็บตัวอย่าง 

 3. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการท าสวนสละอินโดและแนวโน้มในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์หาธาตุอาหารหลักในดินและขอบ

คุณนายซายูตี มะหะ และนางอีเส๊าะ มานิ เจ้าของสวนสละอินโด ที่ท าให้ความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่และได้แนะน า

ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Spotted Scat (Scatophagus argus) บริเวณปาก

คลองอู่ตะเภาและปากคลองนาทับในจังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ บริเวณคลองอู่ตะเภา และ

คลองนาทับ ที่มีการรายงานพบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ า โดยเก็บตัวอย่างแบบเจาะจงจากชาวประมงพื้นบ้าน ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 น าตัวอย่างเนื้อเยื่อตับมาผ่านกระบวนการทางด้านมิญชวิทยา ผลการศึกษาพบว่าเนื้อเยื่อตับมี
การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยลักษณะเนื้อเยื่อตับปกติที่พบประกอบด้วยเซลล์ตับท่ีมีรูปร่างหลายเหลี่ยม การเรียงตัวเป็น
แนวไม่ชัดเจน มีนิวเคลียสกลมติดสีชมพู เส้นเลือดฝอยไซนูซอยด์แทรกกระจายอยู่ระหว่างเซลล์ตับ เซลล์เม็ดเลือดกระจาย
อยู่ในหลอดเลือด การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับที่พบ ได้แก่ การสะสมของเมลาโนมาโครฟาจเซนเตอร์มากที่สุดบริเวณ
เนื้อเยื่อตับและหลอดเลือด รองลงมาคือ การเพิ่มขนาดของเซลล์ การเสื่อมแบบแวคิวโอล และการฝ่อลีบของเซลล์ จาก
การศึกษาช้ีให้เห็นว่าอาการเหล่านี้มีส่วนเช่ือมโยงต่อการท างานของเนื้อเยื่ อตับที่อาจส่งผลต่อสุขภาวะของปลาตะกรับ
บริเวณคลองอู่ตะเภาและคลองนาทับ 
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Abstract  
The objective of this research was to study the liver histological changes in liver tissue of Spotted 

scat ( Scatophagus argus)  from U- Taphao and Na- Tap canals where were reported the water 
contamination.  The fish samples were specific collected from the local fisheries between June and 
August 2019.  Then liver tissues were examined by using standard histological techniques.  The results 
showed that there were some changes in liver tissues.  The characteristics of normal liver tissue were 
polygonal in shape, line arrangement is not clear with a pink nucleus attached, capillary sinusoids, which 
is widely distributed between the liver cells with red blood cells and white blood cells dispersing in the 
blood vessels.  Whereas, there were some changes of liver tissues.  The accumulation of 
melanomacrophages was the highest abnormal symptom, followed by the increased cell size, vacuola 
degeneration and atrophy of cells.  Liver tissue studies have shown that these symptoms are linked to 
liver tissue function and may affect the health of the fish in the U-Tapao and Na Tap canals. 

Keywords: Scatophagus argus, hepatic histopathology, U-Taphao canal, Na Tap canal 

บทน า  
ปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) มีช่ือท้องถิ่นว่าปลาขี้ตัง หรือปลาขี้เกง เป็นปลาน้ ากร่อย

ขนาดกลาง ล าตัวป้อมสั้น เกล็ดเล็ก ครีบหลังยาว มีจุดสีด าเทากลม กระจายอยู่ทั่วล าตัวคล้ายเสือดาว อยู่ในวงศ์ 

Scatophagidae มีชื่อสามัญว่า Spotted scat เป็นปลาที่ได้รับความนิยมทั้งในตลาดปลาสวยงามและตลาดปลาเนื้อทั้งใน

และต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทยสามารถพบปลาตะกรับได้ตลอดทั้งปีทั้งในเขตอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมถึง

บริเวณทะเลสาบสงขลา (จิระยุทธ รื่นศิริกุล, 2552 อ้างถึงใน มาวิทย์ อัศวรีย์, 2560) ปลาชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วง

ความเค็มกว้าง จึงพบได้ในแหล่งน้ ากร่อยและน้ าเค็ม เช่น ปากแม่น้ า และชายฝั่งทะเล คนไทยนิยมบริโภคปลาชนิดนี้มาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคใต้ สามารถขายได้ราคาดีเพราะตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากปลาตะกรับที่น ามาขายใน

ตลาดส่วนใหญ่เป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติเกือบท้ังหมด (อภิฤดี สงสุข และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุน, 2558) ปลาชนิดนี้มีนิสัย

การกินอาหารบริเวณผิวดิน จากการศึกษาพบว่าอาหารในกระเพาะปลาตะกรับ ประกอบด้วยอาหาร 4 กลุ่ม คือ สาหร่าย 

อาร์โธพอด ปลา และแอนนิลิด (วลีรัตน์ มุสิกสังข์ และคณะ, 2558)  

คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญสายหนึ่งที่ไหลผ่านใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และไหลลงสู่

ทะเลสาบสงขลาที่ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความส าคัญส าหรับประชาชนมาอย่างยาวนาน ชุมชนได้ใช้

ประโยชน์ในการเพาะปลูก การประมง การอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะบริเวณปากคลองอู่ตะเภาเป็นที่ตั้งถิ่นฐานอย่าง

หนาแน่นของชุมชนประมง บ้านเรือน สะพานปลา และโรงงานอุตสาหกรรม (เบญจมาศ นาคหลง , 2558) จึงเป็นแหล่ง

รองรับการปล่อยน้ าเสียเหล่านี้ในปริมาณมากขึ้นทุกปี และอาจมีการสะสมของสารพิษที่หลากหลาย ปัจจุบันปรากฏว่าน้ า

ในคลองอู่ตะเภาก าลังประสบปัญหาภาวะมลพิษสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการระบายน้ าทิ้ง และสิ่งปฎิกูลต่างๆลงไปในคลอง
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อย่างขาดจิตส านึก ท าให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง เช่น น้ าเน่าเสีย มีขยะจ านวนมากทิ้งมาตามท่อระบายน้ าลงสู่คลองอู่ตะเภา

ที่จุดระบายน้ ารวมบริเวณสะพานหาดใหญ่ ท าให้สะพานคลองตื้นเขิน น้ ามีลักษณะเป็นสีด าสกปรกจนเกิดเป็นน้ าเน่าเสีย 

และก่อให้เกิดโรคระบาดเป็นต้น (เบญจมาศ นาคหลง , 2558) ส่วนคลองนาทับเป็นคลองที่ส าคัญของต าบล นาทับ และ

ต าบลใกล้เคียง ปากคลองเปิดออกสู่อ่าวไทย คลองนาทับเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะปากแม่น้ า

ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แต่ในสภาพปัจจุบันมีโรงงานไฟฟ้ารวมทั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิต

อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ห้องเย็น น้ าเสียที่เกิดจากโรงงานเหล่านี้จะเกิดในระหว่างการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ คือ การฟอก การล้างสัตว์ทะเล รวมทั้งการใช้น้ าในกระบวนการผลิตอาหารทะเล และน้ าหล่อเย็น โดยทั่วไป

พบว่าไม่มีการน าน้ ามาหมุนเวียนหรือกลับมาใช้ใหม่อีก ดังนั้นในแต่ละวันโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจึงก่อให้เกิดน้ า

เสียปริมาณมากปล่อยลงสู่แหล่งน้ าซึ่งรองรับน้ าเสียจากโรงงานต่างๆ ที่อาจมีโลหะหนักหลายชนิดที่มีความคงทนและ

สลายตัวได้ช้า และเกิดตะกอนตามแหล่งน้ า ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 

แคดเมียม ทองแดง เป็นต้น และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะตะกั่ว (ประดิษฐ์ มีสุข และเสาวณี โพชนุกุล, 2536) ซึ่งน้ า

จากทะเลสาบสงขลาจะไหลลงสู่อ่าวไทย ท าให้น้ าในอ่าวไทยมีการปนเปื้อนเช่นเดียวกัน (Cheevaporn and Menasveta, 

2003) สัตว์น้ าจึงมีโอกาสได้รับสารพิษเข้าทางเหงือกหรือได้รับสารปนเปื้อนในอาหารที่สัตว์กินท าให้เกิดการสะสมใน

ร่างกายและก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งทางพฤติกรรม การเจริญเติบโตและลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยา (ชุติมา ถนอมสิทธิ์ 

และคณะ, 2559) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปลาที่อยู่บริเวณปากแม่น้ าที่รองรับน้ าเสียจากชุมชน และบริเวณแหล่งน้ าที่

มีสารปนเปื้อนมีลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับที่มีความผิดปกติของเซลล์ในระดับท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษา

โครงสร้างเนื้อเยื่อตับและประเมินสุขภาวะของปลาตะกรับ S. argus ช่วงวัยรุ่น จากปากแม่น้ าปราณบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง

รองรับการปล่อยน้ าเสีย และอาจมีการสะสมของสารพิษหลากหลายชนิด พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลพยาธิของเซลล์

ตับ พบการเสื่อมแบบแวคูโอลา การเสื่อมแบบไฮยาลีน การหดตัวของนิวเคลียส และการสลายของนิวเคลียสของเซลล์ 

นอกจากน้ียังพบการสะสมของเมลาโนมาโครฟาจเซนเตอร์ในบางบริเวณของเนื้อเยื่อตับและหลอดเลือด (ศิลปชัย เสนารัตน์ 

และคณะ, 2559) เช่นเดียวกับลักษณะจุลกายพยาธิของปลาน้ าดอกไม้ Sphyraena obtusata ช่วงระยะวัยรุ่น บริเวณ

ปากแม่น้ าปราณบุรี ที่พบการเสื่อมของเนื้อเยื่อตับและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับ (ปิยากร บุญยัง และคณะ , 2559) 

นอกจากนี้ยังพบว่าปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างที่รับน้ าจากคลองอู่ตะเภาและพื้นที่

โดยรอบเริ่มปรากฏการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ (ขวัญนภา เจ๊ะสัน และคณะ, 2561) ปลาตะกรับที่อาศัยบริเวณปากคลองอู่

ตะเภา และคลองนาทับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีรายงานพบการ

สะสมของโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ในสัตว์น้ าและแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัด

สงขลา แม้จะอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคแต่ควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง (สมชาย วิบุญพันธ์ 

และคณะ, 2558)   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของ

เนื้อเยื่อตับ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลักในการท าลายและก าจัดสารพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ จากการได้รับสาร
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ปนเปื้อนในแหล่งน้ าที่สามารถสะสมในเนื้อเยื่อตับของปลาได้ และเพื่อเปรียบเทียบลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

บริเวณคลองอู่ตะเภากับคลองนาทับซึ่งบอกถึงสุขภาวะเบื้องต้นของปลาในแต่ละแหล่ง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือก

บริโภค และข้อมูลประกอบการหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งอาศัยของปลาตะกรับได้  

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บตัวอย่างปลาตะกรับ  

การศึกษาครั้งน้ีท าการศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับในทะเลสาบโดยเก็บตัวอยา่งปลาตะกรับตัว

เต็มวัยที่มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จ านวน 20 ตัว จุดละ 10 ตัว จากท่าเรือประมงพ้ืนบ้าน 2 จุด ได้แก่ คลองอู่

ตะเภา (7°08'13"N, 100°30'21"E) และคลองนาทับ (7°04'20"N, 100°41'52"E)  ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นช่วงนอกฤดูมรสุมของภาคใตฝ้ั่งตะวันออก จากน้ันน าปลามาช่ังน้ าหนัก (กรัม) และวัดขนาดตัวอย่างปลา 

(เซนติเมตร) เพื่อให้ได้ตัวอย่างปลาตัวเต็มวยัที่มีขนาดใกลเ้คียงกันมากท่ีสุด แล้วน าไปแช่ในน้ าแข็ง  

2. การเตรยีมเนื้อเยื่อตับปลาตะกรับเพื่อศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยา  

ใช้กรรไกรผ่าตดัเปิดช่องท้องตัดสว่นของตับมาดองในน้ ายาบูแองและแอลกอฮอล์ความเขม้ข้น 70 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดับ ขั้นตอนละ 3 วันเพ่ือน ามาผ่านกระบวนการทางด้านมิญชวิทยาตามวิธีมาตรฐานของ paraffin method 

(Humason, 1979) จากนั้นตัดเนือ้เยื่อเป็นแผ่นบางที่ความหนา 5 ไมโครเมตร ด้วยเครื่องไมโครโตม (Leica Microtome 

RM 2145) แล้วน าไปลอยในอ่างน้ าอุ่นที่อุณหภูม ิ45-50 องศาเซลเซียสใช้แผ่นสไลด์ช้อนตัวอย่างแล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 

45 องศาเซลเซียสนานข้ามคืนเพื่อให้ตัวอย่างยึดตดิแผ่นสไลดไ์ด้ดีแลว้น ามาย้อมสฮีีมาทอกซีลิน และอีโอซิน  

3. ศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  

ตรวจสอบลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับปลาตะกรับโดยบันทึกประเภทและลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับที่พบได้แก่ ลักษณะของเซลลต์ับ รูปร่าง ขนาดลักษณะของนิวเคลียส ไซโตพลาซึม ลักษณะ
เส้นเลือดที่แทรกในเนื้อเยื่อตับ การกระจายของเซลล์เมด็เลือดขาว การบวม การฝ่อของเซลล์ตับ และเมลาโนมาโครฟาจ 
เซนเตอร์ เป็นต้น 

4. วิเคราะห์ข้อมลู 
ประเมินเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับโดยการสุ่มถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์จากตัวอย่างสไลด์

เนื้อเยื่อตับของปลาทีไ่ด้จากคลองอู่ตะเภาและคลองนาทับท้ัง 20 ตวั จ านวน 40 ภาพ มานับจ านวนเซลลต์ับที่ผิดปกติต่อ
จ านวนเซลล์ตับท้ังหมดในภาพเนือ้เยื่อนั้นแล้วน าเสนอค่าเป็นเปอร์เซ็นต์  
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับ 

จากการศึกษาการแปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับซึ่งเก็บตัวอย่างปลาตัวเต็มวัยจากท่าเรือประมง
พื้นบ้านบริเวณคลองอู่ตะเภา และคลองนาทับ ผลการศึกษาพบว่าปลาทุกตัวทั้ง  2 พื้นที่โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เนื้อเยื่อตับไม่มากนัก โดยมีลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาดังนี้ 
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1.1 ลักษณะเนื้อเยื่อตับปกต ิ
   ลักษณะเนื้อเยื่อตับปกติที่พบจากสไลด์ตัวอย่างเมื่อย้อมสีด้วยสีฮีมาทอกซีลิน และอีโอซิน พบว่า

โครงสร้างตับถูกห่อหุ้มด้วยช้ันแคปซูล (Capsule) ในขณะที่ภายในประกอบด้วยเซลล์ตับ (Hepatocytes) ที่พบมีรูปร่าง

หลายเหลี่ยม (Polygonal cell) การเรียงตัวเป็นแนวไม่ชัดเจนสังเกตเห็นนิวเคลียสกลมติดสีน้ าเงินม่วงอยู่ตรงกลางหรือ

ขอบเซลล์ ล้อมรอบด้วย ไซโทพลาซึมติดสีชมพู (Eosinophilic cytoplasm) พบเส้นเลือดฝอยไซนูซอยด์ (sinusoid) แทรก

กระจายอยู่ระหว่างเซลล์ตับตรงกลางระหว่างของเซลล์ตับถูกแยกออกด้วยช่องแอ่งเลือด (Hepatic sinusoid) ที่บรรจุด้วย

เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood cell) และเม็ดเลือดขาว (White Blood cell) ซึ่งเป็นโครงสร้างทางเนื้อเยื่อวิทยาทั่วไป

ของตับปลา ซึ่งคล้ายคลึงกับปลาชนิดอื่น เช่น ปลากดหัวแข็ง (ขวัญนภา เจ๊ะสัน และคณะ, 2561) ปลาตะเพียน (ศิโรรัตน์ 

ศรีบาลแจ่ม และคณะ, 2560) และปลาดุกบิ๊กอุย (นูรีฮัน เปาะสู และ บรอเฮง เจะเงาะ, 2557) (ภาพท่ี 1)  

 

    ภาพที่ 1 ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับปลาตะกรับประกอบดว้ยโครงสร้างหลัก (H&E stained, 40x) 

ได้แก ่

           Hc = Normal Hepatocyte cell, S = Sinusoid, CV = Central vein, RBC = Normal Red blood  

           cell, WBC = Normal White blood cell 
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1.2 ลักษณะเนื้อเยื่อตับท่ีผิดปกติ 

   การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับที่พบ ได้แก่ เซลล์ตับมีการขยายตัว (Hydropic swelling) เนื่องจากการ

เพิ่มขนาดของเซลล์ หรือการบวมน้ า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเซลล์ที่พบเป็นอันดับแรกๆ ภายหลังการ

ได้รับบาดเจ็บของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์แบบมีแวคิวโอล  (Vacuolar degeneration) เนื่องจากเซลล์ตับมีการ

เสื่อมสภาพ และอาจเป็นผลมาจาก Hydropic swelling กล่าวคือ เมื่อน้ าเข้าไปสะสมในเซลล์มากขึ้น จะท าให้เกิดช่องใสๆ 

(Vacuoles) จ านวนมาก และท าให้มองเห็นเป็นช่องว่างในไซโทพลาซึม เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศิลปชัย เสนารัตน์ และ

คณะ (2559) บางเซลล์เกิดการฝ่อลีบ (Atrophy) เป็นความผิดปกติของเซลล์ที่มี ลักษณะการฝ่อและการเหี่ยวของเซลล์ 

ส่งผลให้เซลล์มีขนาดลดลง และพบเมลาโนมาโคฟาจ  เซนเตอร์ แสดงถึงการตอบสนองต่อการอักเสบเรื้อรังทางด้าน

ภูมิคุ้มกันหลังได้รับสารพิษเพื่อเก็บท าลายเซลล์ที่ตาย (ปิยากร บุญยัง และคณะ, 2559) (ภาพท่ี 2 และ 3)   

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเปลีย่นแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับจากคลองอู่ตะเภา (H&E stained, 40x)   

           SW = Hydropic swelling, Hc = Normal Hepatocyte, A = Atrophy MMC = Melanomacrophage  

           centers 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเปลีย่นแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับจากคลองนาทับ (H&E stained, 40x) 

           A = Atrophy, SW = Hydropic swelling, VD = Vacuolar degeneration, Hc = Normal  

           Hepatocyte, MMC = Melanomacrophage centers 

ลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับที่พบในการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกับการศึกษาลักษณะโครงสร้างและ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ โดยศิลปชัย เสนารัตน์ และคณะ (2559) ที่เก็บตัวอย่างปลาจากบริเวณปาก

แม่น้ าปราณบุรีซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนในพื้นที่ในลักษณะเดียวกับพื้นที่ปากคลองอู่ตะเภา 

และคลองนาทับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ปิยากร บุญยัง และคณะ (2559) ที่พบอาการความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับปลา

น้ าดอกไม้อย่างชัดเจน ได้แก่ การเสื่อมแบบแวคิวโอลา การหดตัวของนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสของเซลล์ การ

แทรกตัวของเม็ดเลือดขาว และการสะสมของเมลาโนมาโคฟาจเซนเตอร์  

2. ปริมาณความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับปลาตะกรับจากคลองอู่ตะเภาและคลองนาทับ 

 จากการเปรียบเทียบลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณคลองอู่ตะเภาและคลองนาทับ พบว่าเปอร์เซ็นต์

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อแต่ละลักษณะของทั้งสองพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยพบ

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อคล้ายคลึงกัน โดยอาการความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับที่พบมากที่สุดในปลาจากคลองอู่ตะเภา 

ได้แก่ การสะสมของเมลาโนมาโคฟาจเซนเตอร์ คิดเป็น 4.82 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ การเพิ่มขนาดของเซลล์ คิดเป็น 

1.48 เปอร์เซ็นต์ การเสื่อมแบบแวคิวโอล คิดเป็น 1.33 เปอร์เซ็นต์ และการฝ่อลีบของเซลล์ 1.01 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
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นอกจากนี้ยังพบการหดตัวของนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสของเซลล์ และการแทรกตัวของเม็ดเลือดขาวในเนื้อเยื่อ

ตับบางส่วน เนื่องจากคลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งรองรับการปล่อยน้ าเสียในปริมาณมากขึ้นทุกปีและอาจมีการสะสมของ

สารพิษหลายชนิด ปัจจุบันปรากฏว่า น้ าในคลองอู่ตะเภาก าลังประสบปัญหาภาวะมลพิษสูงข้ึนเรื่อยๆเพราะมีการระบายน้ า

ทิ้ง และสิ่งปฎิกูลต่างๆลงไปในคลองท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย (เบญจมาศ นาคหลง, 2558) ปริมาณความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับ

น้อยกว่าการศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อตับของตะกรับที่จับได้จากปากแม่น้ าปราณบุรี (ศิลปชัย เสนารัตน์ และคณะ, 2559) 

และเปรียบเทียบกับปลากดหัวแข็งที่จับได้จากบริเวณเดียวกับปลาตะกรับในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีความผิดปกติของเซลล์

น้อยกว่า 5.00 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน (ขวัญนภา เจ๊ะสัน และคณะ, 2561) 

 ส่วนปลาจากคลองนาทับ พบอาการความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปลาตะกรับจากคลองอู่

ตะเภา ลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่พบได้มากที่สุด ได้แก่  ได้แก่ การสะสมของเมลาโนมาโคฟาจเซนเตอร์ คิดเป็น 

3.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นการเพิ่มขนาดของซลล์ คิดเป็น 2.40 เปอร์เซ็นต์ การเสื่อมแบบแวคิวโอล 1.83 เปอร์เซ็นต์ 

และการฝ่อลีบของเซลล์ 0.79 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ส่วนความผิดปกติอื่นๆที่พบได้น้อยกว่า ได้แก่ การหดตัวของ

นิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสของเซลล์ และการแทรกตัวของเม็ดเลือดขาว เนื่องจากมีโรงงานไฟฟ้า โรงงานแปรรูป

สัตว์น้ า ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ห้องเย็น น้ าเสียที่เกิดจากโรงงานเหล่านี้

จะเกิดในระหว่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเล รวมทั้งการใช้น้ าในกระบวนการผลิตอาหารทะเล น้ าหล่อเย็น ซึ่ง

พบว่าไม่มีการน าน้ ามาหมุนเวียนหรือกลับมาใช้ใหม่อีก ดังนั้นในแต่ละวันโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจึงก่อให้เกิดน้ า

เสียปริมาณมาก (ชุติมา ถนอมสิทธิ์ และคณะ, 2559) คลองนาทับจึงเป็นแหล่งรองรับน้ าเสียจากโรงงานต่างๆ แต่ปากคลอง

นาทับเปิดออกสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นทะเลเปิดจึงอาจมีการสะสมสารปนเปื้อนในมวลน้ าและตะกอนดินได้น้อยกว่าบริเวณปาก

คลองอู่ตะเภาที่ไหลลงทะเลสาบสงขลาที่มีลักษณะเป็นลากูน ปริมาณความผิดปกติจึงพบได้น้อยกว่าเล็กน้อย ต้อง

ตรวจสอบคุณภาพน้ าและตะกอนเพิ่มเติม 

 จากอาการการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อท่ีพบทั้งหมดเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาวะเสี่ยงต่ออันตรายในเนื้อเยื่อตับ และอาจ

เป็นการตอบสนองของปลาตะกรับเมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีที่มีการปนเปื้อนหรือมาจากพฤติกรรมการกินอาหาร ซึ่งการปนเปื้อนของ

สารแต่ละประเภทหรือปริมาณการปนเปื้อนที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อระดับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับแตกต่าง

กัน เช่น ในปลาตะเพียนขาว พบการเปลี่ยนแปลงระยะแรกของตับเมื่อได้รับสารพิษ คือ การบวมของเซลล์ตับ และการเพิ่ม

ขนาดของเซลล์ตับ และจะมีความรุนแรงขึ้นเมื่อได้รับสารพิษมากขึ้น ท าให้เซลล์ตับมีการเสื่อมสลายแบบมีแวคิวโอล 

(ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม และคณะ, 2560) เช่นเดียวกับการศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของปลานิลที่ได้รับโลหะหนักที่

ปนเปื้อนในน้ า ยิ่งมีปริมาณการปนเปื้อนสูงขึ้นยิ่ งท าให้เกิดความผิดปกติที่รุนแรงขึ้น (Figueiredo-Fernandes et al., 

2007) สอดคล้องกับปลาอินซีเน็ตยักษ์ prochilodus lineatus และปลาตาเดียว Pleuronectes americanus ที่อาศัยใน

พื้นที่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมและมีการปล่อยน้ าเสีย พบอาการคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การเสื่อมและการสลายของเนื้อเยื่อตับ 

(Marina and Claudia, 2006) นอกจากน้ียังมีการเข้ามาของเมลาโนมาโคฟาจเซนเตอร์ที่ในบริเวณของเนื้อเยื่อตับแสดงถึง

การตอบสนองต่อการอักเสบเรื้อรังทางด้านภูมิคุ้มกันหลังได้รับสารพิษเพื่อเก็บท าลายเซลล์ที่ตาย (Kumar et al., 2004) 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1659 

 
 

หรือความผิดปกติของเนื้อเยื่ออาจมาจากพื้นที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีบางประเภท เช่น การศึกษาความผิดปกติของ

เนื้อเยื่อในปลา P.ameircanus ที่อาศัยในพื้นที่ท่ีมีการปนเปื้อนของ Polycyclic aromatic hydrocarbons บริเวณแหล่ง

อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา (Chang et al., 1998)  ซึ่งลักษณะความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับที่พบในการศึกษาครั้งนี้

เกิดขึ้นคล้ายคลึงกับการศึกษาลักษณะโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ โดยศิลปชัย เสนารัตน์ 

และคณะ (2559) ที่เก็บตัวอย่างปลาจากบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ าท้ิงจากกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ในพื้นที่เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีปากคลองอู่ตะเภา  

 ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับ  

 ความผิดปกต ิ ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติเฉลี่ยของเนื้อเยื่อตับ (ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด) 
คลองอู่ตะเภา คลองนาทับ 

Melanomacrophage centers             4.82 (2.30-7.14)                                      3.70 (2.44-5.21) 

Hydropic swelling                           1.48 (0.47-1.87) 2.40 (1.52-2.99) 

Vacuole degeneration                     1.33 (0.92-1.83) 1.83 (0.90-2.22) 

Atrophy    1.01 (0.51-1.52) 0.79 (0.44-1.32) 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้พบความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับในปริมาณน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ การสะสมของ   เมลาโน

มาโครฟาจเซนเตอร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ การเพิ่มขนาดของเซลล์ การเสื่อมแบบแวคิวโอล และการฝ่อลีบของเซลล์ ทั้ง

ปลาที่จับได้จากปากคลองอู่ตะเภา และคลองนาทับ แต่การปรากฏการสะสมของเมลาโนมาโคฟาจเซนเตอร์ในตับของปลา

ตะกรับช้ีให้เห็นว่าสุขภาวะของปลาตะกรับอาจลดลงเนื่องจากการด ารงชีวิตในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

และรองรับน้ าท้ิงจากชุมชนโดยรอบเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ การสะสมสิ่งปนเปื้อน

ในสิ่งมีชีวิตจึงเกิดสะสมไปเรื่อยๆไม่แสดงออกอย่างฉับพลัน อย่างไรก็ตามควรมีการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ า สารปนเปื้อนใน

ตะกอนดิน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้สามารถระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ หรือความผิดปกติของ

เนื้อเยื่อตับปลาตะกรับได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบริโภคปลาและการจัดการแหล่งอาศัยของปลาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

การผลิตมังคุดของเกษตรกร 3) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมังคุดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 4) 

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตมังคุดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ประชากร 

คือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการเพาะปลูก 2561/2562 จ านวน 287 ราย ก าหนดการสุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 167 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ ผลการวิจัย

พบว่า 1) เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.69 ปี มีประสบการณ์ในการปลูกมังคุดเฉลี่ย 18.52 ปี มีพ้ืนท่ีปลูก

มังคุดเฉลี่ย 5.45 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.35 คน มีรายได้จากการขายมังคุด เฉลี่ย 91 ,421.55 บาท มีรายได้รวม

เฉลี่ย 225,092.22 บาทต่อปี 2) เกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมังคุดน้อย มีการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว

ร้อยละ 53.9 ระบบการให้น้ าแบบสายยางร้อยละ 32.3  3) มีความรู้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านพืช เกษตรกรมี

การจัดท าแผนการปฏิบัติและจัดการตามแผนควบคุมการผลิตแต่ละขั้นตอนครบถ้วน ปฏิบัติร้อยละ 25.1 และการบันทึก

ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพร้อยละ 15.0 4) เกษตรกรมีปัญหาด้านความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชและโรค

มังคุด ด้านแหล่งน้ า ด้านการจ าหน่ายผลผลิต เกษตรกรต้องการให้มีนักส่งเสริมการเกษตร การจัดฝึกอบรม การศึกษาดู

งาน มีเกษตรกรต้นแบบ แปลงตัวอย่างและมีการจัดการเรื่องตลาดภายในและต่างประเทศ 
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Abstract  
The objective of this study were to study ( 1)  socio- economic condition ; ( 2)  thecknology of 

quality mangosteen production (3) knowledge of Standard of Good Agricultural Practice of Mangosteen 

and ( 4)  the problems and suggestions on Standard of Good Agricultural Practice of extention for 

mangosteen production. The population of 287 inclued farmer of mangosteen production in Thung song 

District, Nakhon Si Thammarat Province who registered as economic crop producer in the production 

year of  2018/ 19 with the Department of Agricultural extension.  The sample size comprised 167 persons 

was determined by using Yamane formula with 0. 05 variation.  Structured interview was used for data 

collection. Statistics used were frequency, percentage, average, minimum, maximum, standard deviation and 

ranking.  The results revealed the following: 1) Most of farmers were female with the average age of 53.69 

years while the average experience of mangosteen production was 18.52 years. The production land of 

mangosteen average 5. 45 rai.   The average of household workers was 2. 35 person.   The average 

household income in agriculture was 91,421.55 baht per year.  Total Income average 225,092.22 baht 

per year.  2).Farmer use little technology to produce mangosteen. 53.9 percent of farmer were pruned 

of trees after harvest, and 32. 3 percent of farmer used water from rubber.  3)  25. 1 percent of farmers 

have implemented and managed according to the production control plan in each step completely and 

data recording relating to staety and quality 15.0 percent 4) Farmers have knowledge problems on pest 

management source of water and Distribution  of mangosteen farmer want Agricultural extension with 

training Study trip There are prototype farmers With sample plots And managing domestic and 

international markets. 

Keywords: Extension of Quality Mangosteen Production  

บทน า  
 มังคุดเป็นผลไม้เมืองร้อนท่ีได้รับความนิยมมาก มีรูปร่างของผลที่สวยและมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวได้รับฉายาว่า 

“Queen of fruit” มังคุดเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดสูง ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ  ในปี 2561 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกมังคุด 419,919ไร่ ผลผลิตเท่ากับ 184,583 ตัน ผลผลิตจากภาคตะวันออกรวม 54 ,073 ตัน 

ภาคใต้รวม 110,364 ตัน  การบริโภคมังคุดปี 2561 บริโภคภายในประเทศ 7 ,039 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของผลผลิต 

ส่งออกต่างประเทศจ านวน 186,975 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.90 ของผลผลิต โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง 

เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นต้น (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562)  
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 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกมังคุด 222,528 ไร่ แหล่งปลูกมังคุดที่ส าคัญ คือจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และ

จังหวัดระนอง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561)  การผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 มีเนื้อที่ปลูก 

92,674 ไร่ ผลผลิต 40,240 ตัน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีการปลูกมังคุดจ านวนมาก มีพ้ืนที่

ปลูกมังคุด 5,374 ไร่ พื้นที่ให้ผล 4,735ไร่ (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562)  แม้อ าเภอทุ่งสง

จะมีการปลูกมังคุดมานานแต่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในอ าเภอทุ่งสง ยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตมังคุดน้อยและยังขาดความรู้

ในการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางด้านพืช ท าให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานการส่งออก มีปัญหาใน

การจ าหน่าย ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ การศึกษาการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพในอ าเภอทุ่ง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้วีธีการส่งเสริมเกษตรกร อันน าไปสู่การผลิตมังคุดที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหามังคุดราคา

ตกต่ าที่ยั่งยืนต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ประชากรที่ศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในอ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 จ านวน 287 ครัวเรือน โดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane 

(1973, น. 725-727) อ้างถึงใน เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ (2561, น. 38) ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 

167 ครัวเรือน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ตอน คือ 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) เทคโนโลยีการผลิตมังคุดของ

เกษตรกร 3) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมังคุดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 4) ปัญหาและความ

ต้องการในการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของเกษตรกร การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

แบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการทดสอบกับเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย ใช้ค าถามในตอนท่ี 4 ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพตาม

มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของเกษตรกร ไปทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง ( reliability consistency) ตามวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟา (coefficient of alpha หรือ Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลที่ได้ เท่ากับ 0.94 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 

และเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินหลังจากน าคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ย แล้วจัดระดับปัญหา ความต้องการและความ

คิดเห็น ดังนี้  

      คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีระดับน้อยที่สุด 

      คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง  มีระดบัน้อย 

      คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีระดบัปานกลาง 

      คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีระดบัมาก 

      คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง  มีระดบัมากที่สดุ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดร้อยละ 65.9 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 53.69 ปี ร้อยละ 47.9 จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 82.6 มีสถานภาพสมรส เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อจึงประกอบอาชีพเกษตรกรที่สืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นหลักและเด็กรุ่นใหม่จะเลือกท างานในโรงงานหรืองานอื่น ๆ ในเขตเมืองเมื่อเกษียณจึงกลับมา

ท างานเกษตร เกษตรกรจึงเป็นกลุ่มที่สูงอายุมีประสบการณ์ในการปลูกมังคุดเฉลี่ย 18.52 ปี ร้อยละ 67.7 มีความรู้ในการ

ผลิตมังคุดจากญาติ/เพื่อนบ้าน ที่ได้เรียนรู้ต่อ ๆ กันมา ขาดความรู้ทางหลักวิชาการ และขาดทักษะในการค้นคว้าจากสื่อ

ออนไลน์ มีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 18.79 ไร่ พื้นที่ปลูกมังคุดเฉลี่ย 5.45 ไร่  โดยเกษตรกรถือครองพื้นที่ปลูกมังคุด

เป็นของตนเองทั้งหมด  เกษตรกรร้อยละ 78.4 เป็นสมาชิกกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. ซึ่งต้องใช้เป็นแหล่ง

เงินทุนในการประกอบอาชีพ มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.35 คน และแรงงานจ้าง 2.02 คน โดยแรงานในครัวเรือนจะ

เพียงพอส าหรับการผลิตมังคุดที่มีพื้นที่ปลูกไม่มาก แต่จะใช้แรงงานจ้างในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งมังคุดจะสุกพร้อม ๆ กัน 

มีรายได้จากการขายมังคุดในปี 2561/2562 เฉลี่ย 91,421.55 บาทต่อปี (16,774.59 บาทต่อไร่) มีรายจ่ายจากการผลิต

มังคุดเฉลี่ย 25,493.77 บาทต่อปี (4,677.75 บาทต่อไร่) ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต ร้อยละ 53.3 มีหนี้สินเฉลี่ย 

295,011.24 บาท ร้อยละ 37.5 มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องผลการศึกษาของภัคศจี  

ด ากิ่ง (2558, น. 52-54) ที่ศึกษาการผลิตและการตลาดมังคุดคุณภาพของเกษตรอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่พบว่า 

เกษตรกรมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 52.37 ปี ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนมากจบการศึกษาระดับช้ัน

ประถมศึกษา สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกส่วนใหญ่มีที่ดินท ากินเป็นของ

ตนเอง มีประสบการณ์ในการปลูกมังคุดเฉลี่ย 19.74 ปี แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 1.91 คน รายได้เฉลี่ย 15 ,508.26 บาท

ต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 6,602.92 บาทต่อไร่  

เทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกร 

 เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดร้อยละ 55.7 พ้ืนท่ีปลูกเป็นพ้ืนท่ีดอน ร้อยละ 50.3 เป็นดินร่วน ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกไม้
ผลส่วนใหญ่ของอ าเภอทุ่งสงเป็นพื้นที่ชายเขาและเป็นแหล่งต้นน้ า ในต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลนาหลวงเสน ต าบลน้ าตก 
เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ดังกล่าวเพราะไม้ผลเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากมีแหล่งน้ า มีความชื้นและดินมีความอุดมสมบูรณ์
จากป่าธรรมชาติ  ร้อยละ 65.9 ลักษณะการปลูกเป็นสวนผสม โดยปลูกร่วมในสวนทุเรียน ลองกอง ร้อยละ 35.9 มีระยะ
ปลูก 8x8 เมตร ร้อยละ 53.9 มีแหล่งน้ าทางการเกษตร ร้อยละ 49.7 ไม่มีระบบการให้น้ า เนื่องจากอ าเภอทุ่งสงมีฝนตกชุก
ตลอดทั้งปี หากปีใดฝนทิ้งช่วงเกษตรกรจะใช้วิธีการให้น้ าโดยใช้สายยาง ซึ่งได้ไม่ทั่วถึงท าให้ปีไหนเกิดแล้งจัดในช่วงไม้ผล
ติดผลจะท าผลผลิตลดลงและคุณภาพต่ า ร้อยละ 89.2 มีการใส่ปุ๋ยโดยเกษตรกรร้อยละ 59.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เฉลี่ย 17.59 
กระสอบต่อปี(3.22 กระสอบต่อไร่) เกษตรกรร้อยละ 58.7 ใส่ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 5.21 กระสอบต่อปี (0.95 กระสอบต่อไร่) ซึ่ง
จะเห็นว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบกับ ข้อมูลการให้ปุ๋ยของ นฤมล  มานิพพาน (2549, น. 20) ที่ให้
หลักการให้ปุ๋ยไว้ว่า โดยรวมแล้วในแต่ละฤดูกาลใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 6.50 กิโลกรัมต่อต้น (2.60 กระสอบ
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ต่อไร่) ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ (12 กระสอบต่อไร่) ร้อยละ 82.6 ไม่ใช้สารเคมีในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ าหากมีการระบาดของศัตรูและโรคพืช  เกษตรกร ร้อยละ 88.6 ใช้เครื่องยนต์
ในการจัดการวัชพืช โดยใช้เครื่องยนต์เฉลี่ย 1.97 ครั้งต่อปี ร้อยละ 80.8 ไม่ได้คัดแยกคุณภาพก่อนการจ าหน่าย โดย
เกษตรกรให้ความเห็นว่าไม่มีเวลาในการคัดเพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเก็บเกี่ยว หากเก็บเกี่ยวไม่ทันท าให้ผลผลิตสุก
ขายไม่ได้ราคา และมองว่าการขายคละได้ราคาที่ดีกว่าเพราะผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ า ร้อยละ 91.0 จ าหน่ายโดยขาย
ส่งพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 53.9 มีการตัดแต่งกิ่งมังคุดหลังเก็บเกี่ยว โดยแตกต่างกับการศึกษาของภัคศจี  ด ากิ่ง (2558, น. 
74) ที่ศึกษาการผลิตและการตลาดมังคุดคุณภาพของเกษตรอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในประเด็นการใช้สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช 5.51 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต และมีการคัดแยกคุณภาพตามขนาดและลักษณะผล  

 

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 
 

จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับมังคุด (GAP) ใน 5 ประเด็น โดยในประเด็น
แหล่งน้ าและพื้นที่ปลูกนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่ชายเขา เกษตรกรร้อยละ 100.0 แหล่งน้ าที่ใช้ไม่มีการ
ปนเปื้อนสารพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ไม่อยู่ใกล้หรือผ่านชุมชน คอกสัตว์ โรงเก็บสารเคมี โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรร้อยละ 97.0 พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงเก็บสารเคมี โรงพยาบาล โรงงาน
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อุตสาหกรรม โรงเก็บสารเคมี คอกสัตว์หรือที่เก็บขยะมาก่อน การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เกษตรกรที่มีการใช้
สารเคมีในการป้องกันและก าจัดโรคมังคุดจะเป็นกลุ่มที่มีการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยเกษตรกรร้อยละ 85.0 มีการจัดเก็บ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแยกจากท่ีพักอาศัย หรือประกอบอาหารมีการระบายอากาศท่ีดี ร้อยละ 95.2 ใช้สารเคมีที่ข้ึนทะเบียน
ถูกต้อง โดยอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้ช่วงเวลาและปริมาณที่แนะน าไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 100.0 ไม่ซื้อ
สารเคมีที่ร้านแบ่งขายหรือไม่ติดฉลาก ร้อยละ 98.8 สารเคมีต้องบรรจุในขวด/ภาชนะบรรจุที่ปิดฝาขวด/กล่องเรียบร้อยไม่
ฉีกขาด ร้อยละ 100.0 ไม่ใช้หรือเก็บสารเคมีที่ราชการห้ามใช้ ร้อยละ 100.0 ป้องกันตนเองขณะฉีดพ่นสารเคมี อาบน้ าสระ
ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ร้อยละ 100.0 หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุ
ในฉลาก ร้อยละ 88.0 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วน ามาฝังดินให้ลึกห่างจากแหล่งน้ า ไม่น ามาใช้ใหม่ ไม่เผาท าลาย  
ในประเด็นการเก็บเกี่ยว การขนย้าย นั้นเกษตรกรจะได้รับความรู้มาจากผู้ซื้อซึ่งท าให้เกษตรกรร้อยละ 94.6 เก็บเกี่ยว
ผลผลิตในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต มีการเก็บผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี ร้อยละ 98.8 การเก็บรักษา
และขนย้ายผลผลิตภายในแปลงท าด้วยความระมัดระวัง  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรที่มีการปฏิบัติน้อย 3 
ประเด็น คือ เกษตรกรร้อยละ 25.1 มีการจัดท าแผนควบคุมการผลิต ร้อยละ 36.5 มีการส ารวจการเข้าท าลายของศัตรูพืช 
(เพลี้ยไฟ ไรขาว เพลี้ยแป้ง หนอนกินยอดอ่อน) และป้องกันก าจัดอย่างถูกวิธี เมื่อศัตรูพืชมีปริมาณมากที่ท าให้ผลผลิต
เสียหาย. ร้อยละ 15.0 มีการบันทึกข้อมูล ซึ่งแตกต่างกับการวิจัยของภัคศจี  ด ากิ่ง (2558, น. 78-79) ที่ศึกษาการผลิตและ
การตลาดมังคุดคุณภาพของเกษตรอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ท่ีพบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีการผลิตตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP  มังคุด  

ปัญหาและความต้องการในการผลิตมังคุดของเกษตรกร  

 

ภาพประกอบท่ี 2 ปัญหาและความต้องการด้านความรู้ในการผลิตมงัคุดของเกษตรกร 
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ปัญหาและความต้องการในการผลิตมังคุดของเกษตรกร พบว่าปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการผลิต

มังคุดไปในทางเดียวกันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ปัญหาและความต้องการด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ใน

การจัดการศัตรูและโรคมังคุด ความรู้ในการจัดการมังคุดตามหลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ความรู้เรื่องตลาดออนไลน์ 

ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่ง ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและความรู้ในการจัดการระบบน้ า ปัญหาด้านการจ าหน่ายผลผลิต 

ราคาผลผลิตต่ าไม่แน่นอน ปัญหาด้านการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว คือแหล่งน้ าด้านการเกษตร จากการวิจัยพบว่าเกษตรกร

มีปํญหาด้านความรู้สูงที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาด้านการจ าหน่ายผลผลิต และมีปัญหาด้านการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

น้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมานพ โปษยานนท์(2555 , น. 90) ที่พบว่าปัญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพของเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มเข้าร่วมโครงการประสบปัญหาศัตรูของมังคุดและวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือการบันทึกข้อมูล สารเคมีบางชนิดราคาแพง ขาดแรงงานในการพ่นสารเคมี ปุ๋ยเคมี

ที่แนะน ามีราคาแพง ขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยว ขาดแรงงานในการคัดแยกคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลติมังคุดของเกษตรกร  

 

 

  

 

 

ภาพประกอบท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตมังคดุของเกษตรกร 

ส่งเสริมการผลติมังคุด 

 - จัดเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมให้เพียงพอ 

 - ส่งเสริมแปลงเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี 

 - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  

 - สนับสนุนอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 - ส่งเสริมด้านตลาด  

ขาดความรู้ในการผลิต 

 - สร้างเกษตรกรต้นแบบ 

 - ปรึกษาเจ้าหน้าที ่

 - เรียนรู้จากสื่อออนไลน ์

 - ศึกษาจากแปลงตัวอย่าง 

 - จัดท าแผนการผลิตประจ าป ี

 - รวมกลุ่มผลิตและจ าหน่าย    ถ่ายทอดความรู ้

 - เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
ด้านการผลติ 

 - จัดอบรมในพื้นที ่

 -  การศึกษาดูงาน 

 - เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการกลุม่ 
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เกษตรกรได้ให้ความเห็นแยกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดยังขาดความรู้ในการผลิต

มังคุด จึงต้องหาความรู้เพื่อการผลิตเพิ่มเติมจากแปลงตัวอย่าง จากเกษตรกรต้นแบบผู้มีความรู้ในพื้นที่ที่มีลักษณะทาง

กายภาพ ที่เหมือนกันจึงจะสามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้ดีกว่าการให้ความรู้โดยวิธีการอื่น จากเจ้าหน้าที่หรือข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ต จัดท าแผนควบคุมคุมคุณภาพในการผลิตและมีการปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง และหันมารวมกลุ่มเพื่อการ

ผลิตและจ าหน่ายเพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 2) ด้านเจ้าหน้าที่ เกษตรกรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่

เข้าไปให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในแต่ละกระบวนการผลิต เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มและแก้ปัญหาร่วมกับ

เกษตรกร  3) ด้านหน่วยงาน ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเกษตรกร ส่งเสริมให้มีแปลงตัวอย่างในการผลิตมังคุดคุณภาพ

ในพื้นที่ให้เกษตรกรได้ใช้เรียนรู้ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นเช่นอุปกรณ์ในการ

จัดท าแปลงตัวอย่าง อุปกรณ์ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการจ าหน่ายผลผลิต และหน่วยงานภาครัฐ พาณิชย์จังหวัดควรเข้าไป

ดูแลเรื่องการตลาดล่วงหน้าในแต่ละฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ าเป็นต้น  

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดสครศรีธรรมราช 

ได้ดังนี้ 

 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 4 แสดงวิธีการส่งเสริมการผลิตมังคุดคณุภาพในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มังคุด

คุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1 จากการวิจัยสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมาก 

มีแหล่งความรู้จากญาติ/เพื่อนบ้านซึ่งเป็นความรู้มาจากประสบการณ์ หากได้เพิ่มเติมความรู้ตามหลักวิชาการจะ ท าให้
เกษตรกรเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากการเกษตรกรอายุมากจึงมีความจ าเป็นในการให้ความรู้โดยการ
ส่งเสริมแบบรายบุคคล นั่นคือการเยี่ยมแปลง จัดท าแปลงเรียนรู้ สร้างเกษตรกรต้นแบบ สวนมังคุดต้นแบบ เป็นต้น ส่วน
การส่งเสริมแบบกลุ่มโดยการจัดศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์น าไปปฏิบัติในสวนมังคุดของตนเองและ
พัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพต่อไป  

2 จากการวิจัยการผลิตมังคุดของเกษตรกร พบว่าพื้นที่ปลูกมังคุดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน มีลักษณะการปลูก
เป็นสวนผสมระหว่างมังคุด ทุเรียน ลองกอง และปลูกแซมในสวนยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 มีแหล่งน้ าทาง
การเกษตร แต่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบน้ าเนื่องจากเกษตรกรมองว่าฝนตกตลอดทั้งปี เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืชน้อย ท าให้เมื่อมีผลกระทบจากสภาวะอากาศ การระบาดของศัตรูพืชผลผลิตมังคุดที่ได้จึงมีคุณภาพต่ าและไม่
สม่ าเสมอ จึงมีความจ าเป็นในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรในการจัดท าแผนคุณภาพเพื่อควบคุมการผลิตใน
การรองรับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ควบคุมผลผลิตมังคุดให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ ได้แก่การให้ความรู้ในการดูแลโรคและ
ศัตรูพืช การให้ความรู้ในการให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง การจัดการระบบน้ า  เป็นต้น และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้สนใจการผลิตมังคุดคุณภาพต่อไป  

3 จากการวิจัยการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร พบว่าเกษตรส่วนใหญ่ขาดการบันทึก
ข้อมูลการผลิตในแต่ละขั้นตอนท าให้การสืบค้นหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนไม่สามารถท าได้ การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการให้มีการบันทึกข้อมูลการผลิต สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการรับรู้การเข้าสู่
ระบบการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมส าหรับมังคุด (GAP) เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม
การผลิตมังคุดคุณภาพสร้างความพร้อมในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ  

4 จากการวิจัยความต้องการการผลิตมังคุดคุณภาพ ด้านความรู้  ด้านการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวและดา้น
การจ าหน่าย พบว่าเกษตรกรต้องการให้มีนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีบทบาทในการให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในการ
ผลิตมังคุดในแตล่ะระยะในแต่ละฤดูกาล และเป็นตัวกลางในการจ าหน่ายผลผลิตให้มากขึ้น 

5 จากการวิจัย เร่ืองความต้องการในการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในอ าเภอทุ่งสงส่วนใหญ่มีความ
ต้องการในการรวมกลุ่ม โดยมีความต้องการให้ได้ราคาจ าหน่ายมังคุดที่สูงขึ้น แต่ที่ยังรวมกลุ่มไม่ได้เนื่องจากขาดผู้น าที่มี
ความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร จึงควรมีการส่งเสริมในกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการในการรวมกลุ่มจริงๆ
ก่อน โดยส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตมังคุด ที่นอกเหนือจากการจ าหน่ายผลผลิตอย่างเดี่ยวด้วย เช่น การผลิต
ปุ๋ยใช้เอง การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การท าตลาดออนไลน์เป็นต้น  

6 จากการวิจัยข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพนั้นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
มังคุดคุณภาพต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันท้ังตัวของเกษตรกรเอง เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน โดยต้องสร้างความพร้อมในการผลิต
มังคุดคุณภาพให้แก่เกษตรกร ด้านความรู้ในการผลิต ด้านการจัดการกระบวนการผลิต ด้านการจัดการแปลง การสร้าง
แปลงในการเรียนรู้ ให้การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการจ าหน่าย หน่วยงานเข้าไปแก้ปัญหา
กรณีราคามังคุดตกต่ าอย่างทันท่วงที 
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ความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

Species Richness of Sarcodina Protozoa from Water Resource 

at Songkhla Rajabhat University 

ภัทรวดี เขียวจันทร์1, ธ ามรงค์ จิตภีกดี1, สุธินีหีมยิ2* 

Pattarawadee Khaiewchan1, Tammarong Jitphakdee1, Sutinee Himyi2* 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัว และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ   

ในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจ านวน 7 จุด แบ่งเป็นแหล่งน้ าปิด 3 จุด และแหล่งน้ าเปิด 4 จุด ผลการศึกษาพบ  

ซาร์โคดินาโปรโตซัวท้ังหมด 37 ชนิด โดยในแหล่งน้ าปิดพบทั้งหมด 19 ชนิด ได้แก่ ซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ า 5 ชนิด และ     

ในเศษวัตถุอินทรีย์ 16 ชนิด ส่วนในแหล่งน้ าเปิด พบทั้งหมด 37 ชนิด ได้แก่ ซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ า 35 ชนิด และ         

ในเศษวัตถุอินทรีย์ 31 ชนิด โดย Amoeba sp. และ Arcella vulgaris เป็นชนิดที่พบได้ทุกแหล่งน้ า ส่วนชนิดที่พบได้

เฉพาะในแหล่งน้ าเปิด คือ Arcella gibbosa และ Jungia sundanensis ชนิดที่พบเฉพาะในน้ า คือ Chaos illinoisensis, 

Pelomyxa palustris, Arcella polypora และ Lagenodifflugia vas ในขณะที่ Diffugia sp. 2 และ Centrotyxis 

hemisphaerica พบได้เฉพาะในเศษวัตถุอินทรีย์ ทั้งนี้พบว่าความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ ามีความสัมพันธ์

กับพีเอช และอุณหภูมิในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนซาร์โคดินาโปรโตซัวในเศษวัตถุอินทรีย์

มีความสัมพันธ์กับความขุ่น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.01) 

ค าส าคัญ : ซาร์โคดินาโปรโตซัว, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, แหล่งน้ า 
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Abstract  
The aim of this study was to determine the species richness of sarcodina protozoa and some 

environmental factors in water source at SongkhlaRajabhat University.  The samples were collected at 

the 7 stations, included 3 stations of closed water sources and 4 stations of opened water sources.  A 

total of 37 species of sarcodina protozoa were of 19 species in closed water sources (5 species in water 

and 16 species on organic materials)  and 37 species in opened water sources ( 35 species in water and 

31 species on organic materials) .  Amoeba sp.  and Arcella vulgaris were found in all water sources, 

Arcella gibbosa and Jungia sundanensis were found only in opened water sources.  Chaos illinoisensis, 

Pelomyxa palustris, A.  polypora and Lagenodifflugia vas were found only in the water, while Diffugia 

sp. 2 and Centrotyxis hemisphaerica were found only in materials.  In addition, the species richness of 

sarcodina protozoa in the water had a significantly related to pH and the temperature in the negative 

correlation (p<0.01) and sarcodina protozoa on organic materials had a significantly related to turbidity 

and dissolved oxygen in the water in the negative correlation (p<0.01). 

Keywords : sarcodina protozoa, environmental factors, water source 
 

บทน า 
ซาร์โคดินาโปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถพบการแพร่กระจายอย่าง

แพร่หลาย พบได้ทั้งในแหล่งน้ าจืด น้ ากร่อย น้ าเค็ม และน้ าพุร้อน แต่มีความหลากหลายมากที่สุดในแหล่งน้ าจืด       

(ธงชัย วงษ์สมบูรณ์, 2542) ซาร์โคดินาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศแหล่งน้ า โดยมีบทบาทเป็นผู้บริโภคซึ่งกิน

แบคทีเรียและสารอินทรีย์ที่ได้จากการกระบวนการของผู้ย่อยสลายอินทรียสาร จึงมีบทบาทควบคุมปริ มาณแบคทีเรีย

ส่วนเกิน ท าให้การบ าบัดมีประสิทธิภาพ คืนสภาพของน้ าเสียในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ (บพิธ จารุพันธ์ และนันทพร         

จารุพันธ์, 2545) รวมถึงใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของแหล่งน้ า เนื่องจากบางชนิดทนต่อสภาพน้ าเสียที่เกิดจากปริมาณ

สารอินทรีย์ในแหล่งน้ า เช่น Arcella dentata, A. vulgaris, Diffugia constricta, Diffugia urceolata, Naegleria     

ซึ่งพบมากในเขตที่มีการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว เป็นน้ าที่มีปริมาณออกซิเจนปานกลางไม่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีปริมาณ    

แบคเรียอาศัยอยู่มาก ในขณะที่ Amoeba proteus พบมากในน้ าท่ีมีออกซิเจนสูงกว่า ส่วนกลุ่ม Mayorella จะพบมากใน

น้ าท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าสูง มีแบคทีเรียน้อยหรือในเขตน้ าที่สะอาด ทั้งนี้อาจมีการแพร่กระจายหรือเคลื่อนย้ายอยู่

ในน้ าสภาพอ่ืนๆ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของสารอาหาร (บพิธ จารุพันธ์ และนันทพร จารุพันธ,์ 2549) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีแหล่งน้ ากระจายอยู่ทั่ว ประกอบด้วยแหล่งน้ าปิด ได้แก่ สระน้ าบริเวณเกาะลอย 

สระน้ าหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ สระสนานใจ สระน้ าบริเวณข้างสนามกีฬา และสระน้ าอาคารสัตวบาล สภาพน้ ามีสีเขียว

เนื่องด้วยสาหร่ายและพืชน้ าเกิดการบลูม ส่วนแหล่งน้ าเปิด ได้แก่ คูระบายน้ าบริเวณรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ คูระบายน้ า
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หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ คูระบายน้ าบริเวณสงขลาพาเลซ คูระบายน้ าหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ       

คูระบายน้ าบริเวณบ้านพักอาจารย์ใกล้หอพักหญิงสบันงา เป็นแหล่งน้ าที่มีการระบายออกบางช่วงได้รับผลกระทบจากการ

ระบายน้ าเสียจากอาคารต่างๆ รวมถึงเศษวัตถุอินทรีย์จมอยู่ใต้น้ า อุดท่อระบายน้ าท าให้น้ าไม่สามารถระบายออกสู่

ภายนอกได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ า การศึกษาที่ผ่านมามีเพียงการศึกษา

ความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินและสาหร่ายสีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบสาหร่ายสีเขียวแกม

น้ าเงิน 51 ชนิด และสาหร่ายสีเขียวพบ 16 ชนิด (เสาวนิตย์ ชอบบุญ และพัชรี หลุ่งหม่าน , 2553) แต่ยังไม่มีรายงาน

การศึกษากลุ่มซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัว ทั้งในแหล่งน้ าและเศษวัตถุอินทรีย์ที่จมอยู่ใต้น้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นข้อมูลในการช้ีวัดคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 
 ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างซาร์โคดินาโปรโตซัวบริเวณแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ภาพท่ี 1) จ านวน  7 จุด 
ประกอบด้วยแหล่งน้ าปิด 3 จุด และแหล่งน้ าเปิด 4 จุด ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยา่งน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Maxar Technologies, 2019) 
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ตารางที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างบริเวณแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดเก็บตัวอย่าง ละติจูด ลองจิจูด 

แหล่งน้ าปิด   

 1. สระน้ าบริเวณเกาะลอย (FI) N 7º10 ́14.79˝ E 100º36 ́48.26˝ 
 2. สระสนานใจ (SJ) N 7º10 ́08.87˝ E 100º36 ́44.42˝ 
 3. สระน้ าโรงยิม (G) N 7º09 ́54.40˝ E 100º36 ́38.49˝ 

แหล่งน้ าเปิด   

 4. คูระบายน้ าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (CLP) N 7º10 ́02.21˝ E 100º36 ́38.51˝ 
 5. คูระบายน้ ารอบศูนย์วิทยาศาสตร์ (SCC)  N 7º0.9 ́57.93˝ E 100º36 ́43.00˝ 
 6. คูระบายน้ าหนา้ตึกคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (SCI) N 7º09 ́57.06˝ E 100º36 ́47.86˝ 
  7. คูระบายน้ าหนา้กองพัฒนานักศึกษา (DSD) N 7º10 ́03.03˝ E 100º36 ́48.60˝ 

2. การเตรียมอาหาร 

 น าฟางข้าวแห้งสภาพใหม่มาช่ัง 15 กรัม ตัดเป็นท่อน น าไปต้มจนเดือดเป็นเวลา 10 นาที จนได้ความเข้มข้นของ

น้ าฟางเป็นสีน้ าตาลทิ้งค้างคืนให้เย็น น าน้ าต้มฟางที่เตรียมไว้ใส่ขวดเลี้ยงโปรโตซัวในปริมาตร 130 มิลลิลิตรต่อ 1 ขวด 

3. การเก็บตัวอย่างและการเลี้ยงซาร์โคดินาโปรโตซัว  

 เก็บตัวอย่างโปรโตซัวในน้ าแต่ละจุด โดยลากถุงกรองแพลงก์ตอน ขนาดตา 22 ไมครอน จุดละ 3 ซ้ า พร้อมเก็บ

เศษวัตถุอินทรีย์ที่จมอยู่ในน้ า ได้แก่ เศษใบไม้ กิ่งไม้ พืชน้ าอย่างละ 3 ช้ินต่อ 1 จุด น าตัวอย่างที่กรองมาใส่ในน้ าต้มฟางที่

เตรียมไว้ในขวดเลี้ยงโปรโตซัว แต่ละขวดใช้น้ าตัวอย่างที่มีโปรโตซัวขวดละ 1 มิลลิลิตร จ านวน 3 ขวดต่อ 1 จุด รวม 21 

ขวด และเศษวัตถุอิทรีย์ 3 ขวดต่อ 1 จุด รวม 21 ขวดปิดปากภาชนะด้วยผ้าขาวบางเพื่อป้องกันยุงวางไข่ ทิ้งไว้ 1-2 วัน 

4. การศึกษาความหลากชนิดของโปรโตซัว 

สุ่มตัวอย่างน้ าเลี้ยงโปรโตซัวหยดลงบนแผ่นไลด์ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ น ามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้

แสงเพื่อจ าแนกชนิด ถ่ายภาพพร้อมวาดภาพ โดยใช้คู่มือประกอบการจ าแนกโปรโตซัว เช่นโปรโตซัวในแหล่งน้ าจืด (บพิธ 

จารุพันธ์ และนันทพร จารุพันธ์, 2549) จุลชีพสัตว์ในน้ าจืด (นันทพร จารุพันธ์, 2545) และแพลงก์ตอนสัตว์ (ลัดดา       

วงศ์รัตน์, 2541) โดยสุ่มตัวอย่างน้ ามาจ าแนกชนิดทุกวันตั้งแต่วันท่ี 2 ของการเลี้ยงจนครบ 30 วัน 

5. การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ 

วิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยวัดในภาคสนาม ได้แก่ พีเอชน้ าโดย                  

ใช้พีเอชมิเตอร์ อุณหภูมิของน้ าใช้เทอร์โมมิเตอร์ วัดความขุ่นด้วยเครื่องวัดความขุ่น และเก็บตัวอย่างน้ าใส่ขวดเก็บตัวอย่าง 

น ามาวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าตามวิธี The Azide Modification of the Winkler 

Method (APHA, AWWA and WFF, 1998) 

 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1676 

 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 เปรียบเทียบชนิดซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ าและในเศษวัตถุอินทรีย์แต่ละจุด ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิด           

ของซาร์โคดินาโปรโตซัวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง โดยการน าข้อมูลดิบมาดัดแปลง                 

เป็น log(x+1) แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ตามวิธีของ Pearson (Wuet al., 2007) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา     

ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 พบซาร์โคดินาโปรโตซัวท้ังหมด 3 คลาส 5 อันดับ 9 วงศ์ 37 ชนิด แตกต่าง

จากการศ ึกษาของ  Matchacheep and Dumrongrojwattana (2007) ที่พบซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ า 16 สกุล           

23 ชนิด อาจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างพร้อมเศษวัตถุอินทรีย์ที่จมอยู่ตามขอบสระ และขอบคูระบายน้ า      

ซึ่งมีกระบวนการย่อยสลายสูง จึงมีโปรโตซัวอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก (บพิธ จารุพันธ์ และนันทพร จารุพันธ์ , 2549)             

ส่วนวงศ์เด่นที่พบ ได้แก่ วงศ์ Diffugiidae 9 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ Amoebidae 7 ชนิด และ Arcellinidae 6 ชนิด ส่วน

วงศ์อื่นๆอยู่ในช่วง 1-5 ชนิด (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวที่พบในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน้ าเปิดพบซาร์โคดินาโปรโตซัว 37 ชนิด จุดที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ คูระบายน้ าหน้าตึกคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI) 30 ชนิด รองลงมาคือ คูระบายน้ ารอบหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (CLP) 27 ชนิด 

ในขณะที่ คูระบายน้ ารอบศูนย์วิทยาศาสตร์ (SCC) พบน้อยที่สุด 17 ชนิด ซึ่งชนิดที่พบแพร่กระจายได้ทุกจุดในแหล่งน้ าเปิด 

คือ A. proteus, Amoeba sp., A. vulgaris, Diffugia sp.1, Euglypha filifera, A. gibbosa และ Dinamoeba acuum 

ส่วนแหล่งน้ าปิดพบ 18 ชนิด จุดที่พบความหลากชนิดมากที่สุดคือ สระสนานใจ (SJ) 16 ชนิด รองลงมาคือ สระเกาะลอย 

(FI) 9 ชนิด จุดที่พบน้อยที่สุด คือ สระน้ าโรงยิม (G) ซึ่งพบเพียง 4 ชนิด และชนิดที่พบได้ทุกจุดในแหล่งน้ าปิดได้แก่         
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A. vulgaris, Amoeba sp. และ Diffugia sp.1 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้พบว่า  A. vulgaris และ Amoeba sp. เป็นชนิดที่

พบได้ทุกจุดทั้งในน้ าและเศษวัตถุอินทรีย์ เนื่องจากเป็นชนิดที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้ในทุกสภาพของแหล่งน้ าและมีความ

ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปรับตัวได้ทุกสภาวะของแหล่งน้ า (รอฮานา ดาคาเฮง และคณะ , 2549)   จากการ

รายงานของ Pchelin (2010) พบว่าเมื่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม A. vulgaris จะออกจากเปลือกโดยสร้างเปลือกใหม่

เพื่อสามารถด ารงชีวิตให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ โดยใช้ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ในทางกลับกันหากสภาพแวดล้อม

เหมาะสม A. vulgaris จะอยู่ในเปลือกและสามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้ จึงพบเป็นกลุ่มเด่น 

ซาร์โคดินาโปรโตซัวท่ีพบในน้ ามี 35 ชนิด ซึ่งชนิดที่พบได้ในน้ า แต่ไม่พบในเศษวัตถุอินทรีย์ คือ C. illinoisensis, 

P. palustris, A. polypora, L. vas ส่วนซาร์โคดินาโปรโตซัวที่พบในเศษวัตถุอินทรีย์มี  31 ชนิด โดยชนิดที่พบได้ใน      

เศษวัตถุอินทรีย์ แต่ไม่พบในน้ า คือ Diffugia sp.2 และ C. hemisphaerica 

ชนิดที่พบแพร่กระจายได้ทุกสถานีทั้งแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเปิด มี  2 ชนิด คือ Amoeba sp.  และ                

A. vulgaris และพบจ านวนมากกว่าชนิดอื่นๆ ส่วนชนิดเด่นพบทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ A. proteus, Amoeba sp., 

Saccamoeba gorgonia, M.  bigemma, D.  acuum, A. vulgaris,  A.  gibbosa,  A.  catinus และ  Diffugia sp.1             

(ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 ซาร์โคดินาโปรโตซัวชนิดเด่นที่พบในแหล่งน้ ามหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

เมื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ าระหว่างแหล่งน้ าปิดกับแหล่งน้ าเปิด (ตารางที่ 3) 

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งแหล่งน้ าเปิดเป็นแหล่งน้ าที่มีการระบายออกสู่ภายนอก      

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งน้ าอยู่ตลอดเวลา และมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์จากอาคารเรียนต่างๆ ส่งผลท าให้

พบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวมาก ในขณะที่แหล่งน้ าปิดเป็นแหล่งน้ านิ่งที่ ไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก   

และมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ซึ่งจุดคูระบายน้ าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ คูระบายน้ าหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และคูระบายน้ ารอบศูนย์วิทยาศาสตร์ พบความหลากชนิดสูงกว่าจุดอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน     

ในน้ าพบความหลากชนิดน้อยกว่าเศษวัตถุอินทรีย์ เนื่องจากเศษวัตถุอินทรีย์ส่วนใหญ่ถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ซึ่งเป็น

อาหารของซาร์โคดินาโปรโตซัว (โฉมยงค์ ไชยอุบล, 2541) โดยความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในเศษวัตถุอินทรีย์

พบว่า จุดคูระบายน้ ารอบศูนย์วิทยาศาสตร์ คูระบายน้ าหน้ากองพัฒนานักศึกษา คูระบายน้ าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

และสระสนานใจ มีความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวสูงกว่า จุดสระน้ าบริเวณเกาะลอย และสระน้ าโรงยิมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และจุดที่พบความหลากชนิดน้อยท่ีสุดคือ สระน้ าโรงยิม 

 Amoeba proteus                              Amoeba sp.                               Saccamoeba gorgonia 

Mayorella bigemma                      Dinamoeba acuum                              Arcella vulgaris  

   Arcella gibbosa                               Arcella catinus                                     Diffugiasp. 1 
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ตารางที่ 3 ชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ าและในเศษวัตถุอินทรีย์ในแต่ละจุดศึกษา 

 

หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ(p>0.05)โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในแหล่งน้ าที่ตรวจวัดในขณะที่เก็บตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลี่ยของพีเอชอยู่ในช่วง

6.67−8.66 อุณหภูมิของน้ าอยู่ในช่วง 31.33−33.33 องศาเซลเซียส ค่าความขุ่นอยู่ในช่วง 14.89−44.63 NTU และค่า

ออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 2.40−8.97 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4) เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าพีเอช และอุณหภูมิของน้ า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า

ในแหล่งน้ าเปิดมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในแหล่งน้ าปิดสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2530) ซึ่งในแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วไปมี พีเอช ระหว่าง 5−9 ถือว่าเป็นแหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต

ของสัตว์น้ า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของพื้นที่และสภาพแวดล้อมอีกหลายประการ เช่น ลักษณะพื้นดิน ปริมาณน้ าฝน รวมถึง

การย่อยสลายของซากอินทรียวัตถุ การเปลี่ยนแปลงหากเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นนับว่ายังไม่เป็นอันตรายต่อโปรโตซัว และ

แหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทั้งนี้ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงของพีเอชถึง  4 (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุ

วรรณสมศิริ, 2535) ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายน้ ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.40±0.52−8.97±0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น

จากการศึกษาพบว่าในบางจุดมีปริมาณออกซิเจนต่ ากว่า 3 มลิลิกรัมต่อลิตร อาจเนื่องจากในบริเวณใกลเคียงในแต่ละจุดมี

อาคารเรียน และโรงอาหาร ซึ่งปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าท าให้แหล่งน้ ามีการปนเปื้อนของสารเคมี และการปนเปื้อนของ

สารอาหารที่มาจากการปล่อยน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ าจึงส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ละลาย ในน้ า ท าให้มี

ปริมาณออกซิเจนต่ า โดยทั่วไปปริมาณออกซิเจนละลายน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า คือ 5 มิลลกรัม

ต่อลิตร ถ้าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ ามีค่าต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า (วีระศักดิ์ 

ซั๋วต๋อ, 2543) 

ตารางที่ 4 คุณภาพน้ าในแต่ละจุดบริเวณแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 

CLP SCI SCC DSD All FI SJ G All

Water 12±0.9bc 17±2.83bc 9.33±0.47bc 8.67±2.62b 35 2±0.82a 2±0.82a 1.33±0.94a 5

Organic materials 8.33±2.87c 9±2.94c 10.3±0.47c 7.33±3.3bc 18 3.33±2.62ab 8.3±2.6c 1.64±0.47a 18

Total Number of Species 37 20

Opened water sources Closed water sources 
Station

   CLP SCL SCC FI SJ G
pH 6.77±0.01 6.67±0.11 6.69±0.06 8.33±0.33 7.64±0.58 8.66±0.28

Temperature (oC) 32.33±0.58 31.67±0.58 31.33±0.58 32.00±1.00 33.00±1.73 33.33±0.58
Turbidity (NTU) 19.67±8.75 14.89±4.91 16.17±3.31 19.33±2.30 44.63±1.52 16.90±0.53
Dissolved Oxygen (Mg/L) 3.70±3.3 2.40±0.52 3.60±3.12 8.92±0.53 6.73±2.50 8.97±0.40

Water quality
Mean±SD
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ าและในเศษวัตถุอินทรีย์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง

ประการ (ตารางที่ 5) ได้แก่ พีเอชอุณหภูมิ ความขุ่น และปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า ในเดือนมิถุนายนถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2562 พบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวในน้ ามีความสัมพันธ์กับพีเอชและอุณหภูมิในทิศทางตรง กัน

ข้ามอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติ (p>0.01) กล่าวคือ เมื่อพีเอชและอุณหภูมิลดลงจะพบความหลากชนิดของซาร์โคดินา

โปรโตซัวในน้ าเพิ่มขึ้น ส่วนความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวบริเวณเศษวัตถุอินทรีย์มีความสัมพันธ์กับความขุ่น ใน

ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.01) ซึ่งเมื่อความขุ่นลดลงจะพบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัว

ในเศษวัตถุอินทรีย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณออกซิเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวใน

เศษวัตถุอินทรีย์ ดังนั้นเมื่อออกซิเจนละลายน้ าเพิ่มขึ้นพบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวมากขึ้นด้วย  เนื่องจาก

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของโปรโตซัว 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดซารโ์คดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ าและเศษวัตถุกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมเดือน

มิถุนายน สิงหาคม พ.ศ.2562 

Sarcodina Protozoa Environmental Factors 

pH Temperature Turbidity Dissolved Oxygen 

Water -0.852** -0.664** -0.431 0.048 
Organic materials -0.422 0.151 -0.673** 0.597** 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาซาร์โคดินาโปรโตซัวในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 7 จุด ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง

เดือนสิงหาคม 2562 พบความหลากชนิดของซาร์โคดินาสูงถึง 37 ชนิด ซึ่งชนิดที่พบแพร่กระจายได้ทุกสถานีท้ัง

แหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเปิด ม ี2 ชนิด คือ Amoeba sp. และ A. Vulgaris  

ในแหล่งน้ าเปิดพบชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวมากกว่าในแหล่งน้ าปิด เนื่องจากแหล่งน้ าเปิดเป็นแหล่งน้ าที่มี

การระบายออกสู่ภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งน้ าอยู่ตลอดเวลาและมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์จาก

อาคารเรียนต่างๆ ส่งผลท าให้พบความหลากชนิดของซาร์โคดินาโปรโตซัวมาก ในขณะที่แหล่งน้ าปิดเป็นแหล่งน้ านิ่งที่ไม่มี

การระบายออกสู่ภายนอกและมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย  

 จากผลการศึกษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์

กับซาร์โคดินาโปรโตซัวได้แก่ อุณหภูมิ พีเอช ความขุ่น และปริมาณออกซิเจนละลายน้ า นอกจากนี้ พบว่า Arcella กับ 

Difflugia สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอกได้ว่าในแหล่งน้ าปิดทุกจุด และแหล่งน้ าเปิดบางจุดในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็น

แหล่งน้ าอัลฟา-มีโซแซโพรบ (alpha-mesosaprobic) ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าปานกลางมีปริมาณแบคทีเรียมาก
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และมีกระบวนการย่อยสลายสูงจึงสามารถพบได้ทั่วไปตามบริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุเน่าเปื่อยโดยเฉพาะในเศษวัตถุอินทรีย์

ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลส าคัญให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

น้ าต่อไปในอนาคต 
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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าที่จับได้จากบริเวณชายฝั่งปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  

Contamination of Microplastics in Captured Pelagic Fish from the Coastal Waters of 

Panareh, Pattani Province 

นูรมี กาเร๊าะ1, สุธินี หีมย2ิ* 

Nurmee Karoh1, Sutinee Himyi2* 

บทคัดย่อ 

ไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลและอาจมีการปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งมีชีวิต

ในทะเล การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าบริเวณชายฝั่งปะนาเระ จังหวัด

ปัตตานี โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างปลาผิวน้ า ได้แก่ ปลาข้างเหลือง ปลาทู และปลาทูแขก จากชาวประมงขนาดเล็ก น าไป

คัดแยกไมโครพลาสติกจากอวัยวะทางเดินอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พบไมโครพลาสติกมากที่สุดในปลาทู 

(37.62 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ ปลาทูแขก (32.62 เปอร์เซ็นต์) และปลาข้างเหลือง (29.10 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบ 54.46 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 134.42 – 248.90 ไมโครเมตร และ

ความยาวเฉลี่ยอยู ่ในช่วง 566.43 – 4,937.86 ไมโครเมตร ไมโครพลาสติกที่พบมีทั้งหมด 7 สี โดยพบเป็นสี  

เขียวมากที่สุด  รองลงมาคือ  สีฟ้า  สีด า  สีขาว  สีน้ า เ งิน  สีขาวใส และสีแดง  ตามล าดับ การศึกษาครั้ งนี้

พบว่าไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในปลาผิวน้ าอาจเป็นช้ินส่วนที่มาจากเครื่องมือประมง  

ค าส าคัญ: ไมโครพลาสติก, ปลาข้างเหลือง, ปลาท,ู ปลาทูแขก, ชายฝั่งปะนาเระ, จังหวัดปัตตานี 
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Abstract 

Microplastics are small particles that spread in the marine environment and might have the 

contamination in marine organisms.  This study is conducted to determine the contamination of 

microplastics in captured pelagic fishes from the coastal water of Panareh, Pattani Province. The pelagic 

fishes included Selaroides leptolepis ( Cuvier, 1 8 3 3 ) , Rastrelliger brachysoma ( Bleeker, 1851)  and 

Decapterus maruadsi (Temminck and Schegel, 1843) were collected from small-scale fishermen to sort 

out the microplastics from the digestive tract of fishes.  The result showed that the highest number of 

microplastics was found in R. brachysoma  (37.62 percent) followed by D. maruadsi (32.62 percent) and 

S. leptolepis (29.10 percent) , respectively. Most of them were fragments (54.46 percent) which had an 

average width of 134. 42 –  248. 90 micrometers and average length of 566. 43 –  4937. 86 micrometers. 

Seven colors of microplastics were found,  the green color was the highest number, followed by blue, 

black, white, dark, blue, clean white, and red coior respectively.  This study showed that contaminated 

microplastics  in pelagic fish may have the derived from a small pieces of fishing gears. 

Keyword : microplastics, S .  leptolepis , R .  brachysoma , D .  maruadsi , coastal waters of Panareh, 

PattaniProvince  

บทน า 
ปัจจุบันปัญหาขยะถือเป็นหนึ่งปัญหาที่พบได้ทั่วโลก ยิ่งมนุษย์มีการพัฒนาการด้านความเจริญทางวัตถุมาก

ขึ้นขยะก็มีมากขึ้น ท าให้ขยะเริ่มเป็นสิ่งอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะทะเลที่เป็นพลาสติกขนาดเล็กหรือ 

ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ที่เกิดการแตกหักหรือแตกสลายของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจาก

พลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน พลาสติกในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมักเป็นที่

รู้จักกันในช่ือเม็ดไมโครบีดหรือเม็ดไมโครสเฟียร์ (วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์, 2559) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลจ านวนมาก 

จากการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหาร

ของปลา 10 ชนิด บริเวณทะเลช่องแคบประเทศอังกฤษประมาณ 36.5 เปอร์เซ็นต์ (Lusher et al., 2013) ในขณะที่

บริเวณทะเลเหนือและบริเวณทะเลบอลติกพบไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหารของปลาสูงถึง 74 เปอร์เซ็นต์ 

(Rummel et al., 2016) และมีรายงานการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาหน้าดิน ได้แก่ ปลาฉลามหลังหนาม 

ปลา hakes และปลากระบอกแดงจากชายฝั่งสเปน มหาสมุทรแอตแลนติกและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

(Bellas et al., 2016) นอกจากนี้พบว่าไมโครพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีนและพอลีสไตรีนเป็นโครพลาสติกที่สามารถดูดซับ

ไพรีนได้โดยพบการปนเปื้อนทั้งในเลือด เหงือก เยื่อบุผนัง ล าไส้ และหลอดอาหารในหอยแมลงภู่ Mytius galloprovincialis 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน การเพิ่มสาย DNA และการสร้างเอนไซม์ของหอยแมลงภู่ (Avio et al., 2015)  
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       ในประเทศไทยมีรายงานพบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาทูค่อนข้างสูงบริเวณอุทยาน

แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง (78.04±65.03 ชิ้นต่อตัว) (ศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ , 2561) เนื่องจากปลาทู

เป็นปลาผิวน้ าที่กรองกินอาหารบริเวณผิวน้ า (รัตนา มั่นประสิทธิ์ , 2544) จากรายงานในหลายพื้นที่พบว่าขยะมีการ

แพร่กระจายบริเวณชายฝั่งทะเลน้ าตื้นในประเทศกรีซพบความหนาแน่นของขยะพลาสติกในทะเลบริเวณที่มีประชากร

หนาแน่น (Ivar do Sul and  Costa., 2007) จึงอาจถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งก าเนิด โดยคลื่น ลม กระแสน้ า 

และน้ าขึ้นน้ าลง ขยะดังกล่าวจึงพบมากบริเวณผิวน้ าเนื่องจากขยะมีน้ าหนักเบาเเละท าให้ขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่

สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นท าให้สิ่งมีชีวิตที่กินอาหารบริเวณผิวน้ ามีโอกาสปนเปื้อนมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่

กินอาหารบริเวณกลางน้ าเเละบริเวณหน้าดิน จึงมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งท าให้สัตว์ขาดอาหารและอาจ

ถึงตายในที่สุด นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ขยะสร้างความเสียหายให้กับการ

เดินเรือและการท าการประมง (คณะอนุกรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, ม.ป.ป) 

       หาดปะนาเระเป็นหาดทรายสีขาวตั้งอยู่ในอ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทิศเหนือจรดทะเลอ่าวไทย ทิศใต้จรด

อ าเภอมายอ ทิศตะวันออกจรดอ าเภอสายบุรี ทิศตะวันตกจรดอ าเภอยะหริ่ง โดยหาดปะนาเระนอกจากเป็นแหล่งชุมชน

แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจส่งผลให้มีขยะพลาสติกจากบนบกที่ไม่ได้รับการจัดเก็บและบ าบัดอย่างถูกต้องถูกพัดพาไป

กับแม่น้ าล าคลองและไหลสู่ทะเล (คณะอนุกรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล, ม.ป.ป) ประกอบกับ

บริเวณนี้มีประชากรประกอบอาชีพหลัก คือ การท าการประมงขนาดเล็ก (นูรไอนี สาและ, 2557) จึงท าให้มีอุปกรณ์จ าพวก

อวน ตาข่าย เอ็นและเชือก ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกส่งผลให้ปลาผิวน้ า เช่น ปลาทู ปลาข้างเหลือง ปลาทูแขก 

และปลาอินทรี มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในขณะที่กินอาหาร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าบริเวณชายฝั่งปะนาเระเพื่อความเข้า ใจในสถานการณ์เบื้องต้น

ของขยะไมโครพลาสติกในบริเวณชายฝั่งปะนาเระ และน าไปสู่การจัดการปัญหาเรื่องขยะจากแหล่งชุมชนและผลกระทบ

ต่อสุขภาพในอนาคต 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บตัวอย่างปลาผิวน้ า 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าบริเวณชายฝั่งปะนาเระ โดยเก็บ

ตัวอย่างปลาข้างเหลืองปลาทู และปลาทูแขก จากเรือประมงขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งปะนาเระ ในเดือนธันวาคม 2561 

ชนิดละ 20 ตัว น าไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิเย็นจัด เพื่อน าไปตรวจหาไมโครพลาสติกในห้องปฏิบัติการ 

2. การตรวจหาไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ า โดยดัดแปลงมาจาก ปิติพงษ์ ธาระมนต์ และคณะ (2559) ; Bellas et al. 

(2016); Loder and Gerdts (2015) 
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2.1 น าปลาทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปลาข้างเหลือง ปลาทู และปลาทูแขก ท่ีถูกแช่เย็นย้ายไปยังห้องปฏิบัติการแล้วตั้ง

ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง วัดขนาดความยาวล าตัวโดยวัดจากปลายปากจนสุดปลายหาง และวัดขนาดความกว้างล าตัววัดจาก

ด้านหลังถึงท้อง หลังจากน้ันช่ังน้ าหนักปลา  

2.2 น าปลามาผ่าท้องเพื่อตัดเอาอวัยวะทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงล าใส้ ล้างด้วยน้ าสะอาด แล้ว

น าไปช่ังและวัดความยาวทางเดินอาหารและน าไปผ่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอเพื่อคัดแยกแ ละจ าแนก

ไมโครพลาสติกที่พบในอวัยวะทางเดินอาหารของปลาผิวน้ า  

2.3 น าอวัยวะทางเดินอาหารที่ผ่านการคัดแยกไมโครพลาสติกมาแล้ว น าไปย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 

เปอร์เซ็นต์ และให้ความร้อนด้วยเตาให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 55 - 65 องศาเซลเซียส อุ่นตัวอย่างจนกระทั่งสารละลาย

ระเหยหมดแล้วน าตัวอย่างที่ได้ไปเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอิ่มตัว (30 กรัม /100 มิลลิตร) และคนให้เข้ากัน  

2.4 ทิ้งตัวอย่างให้ตกตะกอน 1 คืน น าส่วนใสไปกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร  

2.5 น ากระดาษท่ีกรองได้ไปอบแห้งด้วยตู้อบ ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง น าตัวอย่างที่ได้ไป

จ าแนกลักษณะรูปร่าง สี  นับจ านวน วัดขนาดความยาว ความกว้าง และชั่งน้ าหนักของไมโครพลาสติกใน

ทางเดินอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอ  และกล้องจุลทรรศน์แบบไบรท์ฟิลด์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบ ขนาด น้ าหนัก และปริมาณของไมโครพลาสติกตามลักษณะรูปร่าง และสี ในทางเดินอาหารของ

ปลาผิวน้ าแต่ละชนิดบริเวณชายฝั่งปะนาเระ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาปลาผิวน้ าบริเวณชายฝั่งปะนาเระ ทั้งหมด 60 ตัว จ านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย  ปลาข้างเหลือง 

Selaroides leptolepis ( Cuvier, 1833 )  ปลาทู  Rastrelliger brachysoma ( Bleeker, 1851)  และปลาทู แขก 

Decapterus maruadsi (Temminck and Schegel, 1843) (ภาพที่1) โดยปลาทูมีค่าเฉลี่ยความกว้างล าตัว ความยาว

ล าตัว และน้ าหนักล าตัวมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ปลาข้างเหลืองแม้ว่ามีความ

ยาวล าตัวและน้ าหนักตัวน้อยกว่าปลาชนิดอื่นๆ แต่พบว่าทางเดินอาหารมีความยาวเฉลี่ย 114.46±94.24 เซนติเมตร ซึ่ง

มากกว่าปลาชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือปลาทู 42.24±0.63 เซนติเมตร และปลาทูแขก 

38.24±0.54 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

 

 

 

 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1689 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะสันฐานของปลาข้างเหลือง (1) ปลาทู (2) และปลาทูแขก (3) บริเวณชายฝั่งปะนาเระ 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาว ความกว้าง น้ าหนักปลา น้ าหนักทางเดินอาหาร และความยาวของทางเดินอาหารของ  

ปลาผิวน้ าแต่ละชนิด 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี   

นัยส าคัญ (p<0.05) 

การศึกษาครั้งนี้พบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาทั้ง 3 ชนิด ปริมาณน้อย (ภาพที่1) เช่นเดียวกับ

การศึกษาของ Rummel et al. (2016) ที่พบไมโครพลาสติกในปลาบริเวณทะเลเหนือและทะเลบอลติกค่อนข้างน้อย 

ซึ่งพบในปลาผิวน้ า (0.19±0.61 ช้ินต่อตัว) มากกว่าปลาหน้าดิน (0.03 ± 0.16 ช้ินต่อตัว) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ทั้งนี้พบว่ามีน้ าหนักไมโครพลาสติกที่พบในปลาทั้ง 3 ชนิด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.23 – 0.46 มิลลิกรัม และ

Species of Fish 
Numbers 

/ species 

Forked Length 

(cm) 

Width 

(cm) 

Weight Fish 

(g) 

      Weight Length of 

Gastrointestinal 

tract (g) 

Gastrointestinal 

tract (cm) 

D. maruadsi 20 19.04±0.34b 4.11±0.09a 121.00±4.77b 8.95±0.46a 38.24±0.54b 

R. brachysoma 20 20.33±0.12c 5.05±0.04c 136.2±53.01c 7.78±0.41a 42.24±0.63b 

S. leptolepis 20 16.85±0.12a 4.77±0.06b 93.20±0.55a 7.86±0.52a 114.46±94.24a 

(1) (2) 

(3) 

 

Selaroides leptolepis Rastrelliger brachysoma   

Decapterus maruadsi 
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยการศึกษาครั้งนี้พบไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาทู

มากที่สุด รองลงมาคือ ปลาทูแขก และปลาข้างเหลือง (1.90±0.28, 1.65±0.20, 1.50±0.15 ชิ้นต่อตัว ตามล าดับ) 

(ตารางที่ 2) แตกต่างจากการศึกษาของศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ (2561) ที่พบว่าปลาทูในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง มีปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยสูงถึง 78.04±6.50 ชิ้นต่อตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งสองบริ

เวณมีสภาพพื้นที ่แตกต่างกันโดยพื ้นที ่หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ซึ ่งนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแล้วยัง

ครอบคลุมพื้นที่ป่าบริเวณคลองไหโละ คลองปอ และคลองกันตัง ในท้องที ่ต าบลไม้ฝาด อ าเภ อสิเกา ต าบลบ่อ 

น้ าร ้อน ต าบลบางส ัก อ าเภอกันตัง ซึ ่งเป็นแหล่งรวมของแม่น้ าหลายสายที ่ไหลมารวมกันเป็นคลองบางส ัก  

(ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , 2558) อาจท าให้มีปริมาณขยะทะเลสูง หากไม่มีการ

จัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม ขยะเหล่านี้อาจถูกพัดพาและรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ าและก่อให้เกิดขยะทะเลในที่สุด  

(ธีรวัตร เปรมปรี และคณะ, 2561) จึงอาจส่งผลให้ปริมาณไมโครพลาสติกที่ล่องลอยในบริเวณนี้มีปริมาณมาก จึงพบ

การปนเปื้อนในปลาทูค่อนข้างสูง ในขณะที่พื้นที่หาดปะนาเระจังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งชุมชน แหล่งท่อง เที่ยว และ

แหล่งท าการประมงขนาดเล็ก (นูรไอนี สาและ, 2557) อาจมีปริมาณขยะน้อยกว่าจึงพบการปนเปื้อนในปลาผิวน้ า

ค่อนข้างน้อย 

 ส่วนรูปปร่างของไมโครพลาสติกที่พบในปลาผิวน้ าทั้งหมด 2 แบบ คือ ช้ินส่วนไม่มีรูปแบบ 54.46 เปอร์เซ็นต์ 

โดยพบมากที่สุดในปลาข้างเหลือง 1.65±0.20 ชิ้นต่อตัว รองลงมาคือปลาทู 0.95±0.18 ชิ้นต่อตัว และปลาทูแขก 

0.90±0.24 ชิ้นต่อตัว) ตามล าดับ ส่วนเส้นใยพบ 45.54 เปอร์เซ็นต์ โดยพบมากที่สุดในปลาทู 0.95±0.21 ช้ินต่อตัว 

รองลงมาคือปลาทูแขก 0.90±0.20ช้ินต่อตัว และปลาข้างเหลือง 0.50±0.11 ช้ินต่อตัว ตามล าดับ ท้ังนี้พบว่าช้ินส่วนไม่มี

รูปแบบและเส้นใยที่พบในปลาแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2) 

เช่นเดียวกับการศึกษาในปลาผิวน้ าและปลาหน้าดินบริเวณทะเลเหนือและทะเลบอลติกที่พบชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบ

มากกว่ารูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง 200 – 2,200 ไมโครเมตร (Rummel et al., 2016)  

ส าหรับขนาดของไมโครพลาสติกทีพบในปลาแต่ละชนิด พบตั้งแต่ช้ินส่วนที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ความ

กว้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง (134.42 – 248.90 ไมโครเมตร) ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความยาว

ของไมโครพลาสติกในปลาทูมีความยาวเฉลี่ยอยู ่ในช่วง (566.43 – 4,937.86 ไมโครเมตร) สูงกว่าปลาทูแขกและ 

ปลาข้างเหลืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2, ภาพที่ 3) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณ ขนาด และรูปร่างของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าแต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 รูปร่างของไมโครพลาสตกิในปลาผิวน้ า: ช้ินส่วนไม่มรีูปแบบ (1) เส้นใย (2)  

Species of Fish 

Quantity 
  

Size of Fragment  (µm) 
  Type of Microplastic     

     ( Items / Individual ) 

Items / 

Individual 

Weight 

Piece 

(mg)/ Item 

  Width (µm) Length (µm)   Fragment Fiber 

 D. maruadsi  1.65±0.20a 0.23±0.03a   134.42±26.45a 566.43±52.26ab   0.90±0.24a 0.50±0.11a 

R. brachysoma  1.90±0.28a 0.46±0.23a   248.90±48.65a 4,937.86±1226.2b   0.95±0.18a 0.95±0.21a 

S. leptolepis  1.50±0.15a 0.44±0.24a   139.68±57.63a 1,456.61±432.72a   1.65±0.20a 0.90±0.20a 
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หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของปริมาณไมโครพลาสติกที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 

ภาพที่ 2 ปริมาณเฉลี่ยของไมโครพลาสติกแต่ละแบบในปลาแต่ละชนิด (  ช้ินส่วนไม่มีรูปแบบ   เส้นใย) 
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สีของไมโครพลาสติกที่พบในปลาผิวน้ าทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกได้ทั้งหมด 7 สี ได้แก่ สีด า สีน้ าเงิน สีฟ้า สีเขียว  

สีขาว สีน้ าเงิน สีขาวใส และสีแดง โดยพบเป็นสีเขียวมากที่สุดโดยเฉพาะในปลาทู (0.80±0.28 ช้ินต่อตัว) ส่วนสีฟ้าพบ

มากที่สุดในปลาทูแขก (0.76±0.23 ช้ินต่อตัว) สีขาวพบมากที่สุดในปลาข้างเหลือง (0.45±0.15 ช้ินต่อตัว) สีขาวใสพบ

เฉพาะในปลาทู (0.25±0.16 ช้ินต่อตัว) ในขณะที่สีด าและสีน้ าเงินมีปริมาณใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 3) ทั้งนี้พบว่า 

ไมโครพลาสติก สีเขียว สีฟ้า สีขาว และสีขาวใสมีปริมาณแตกต่างในปลาแต่ละชนิดอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) อาจ

เนื่องมาจากหาดปะนาเระเป็นพื้นที่ท าการประมง ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์จ าพวกอวน ตาข่ายและเชือกที่เป็นสีเขียว ซึ่งช้ินส่วน

ไม่มีรูปแบบเหล่านี้อาจเกิดจากการแตกหักของเชือก อวน และตาข่าย กลายเป็นช้ินส่วนไม่มีรูปแบบท่ีมีสีเขียว แตกต่างจาก

ปลาในพื้นที่อื่นๆ ที่พบไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็นสีด า เช่น ปลาทูในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  

(ศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ, 2561) ปลาหน้าดินในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (สุริยาตี มะลาเย็น และคณะ , 2562) จาก

รายงานของ Rummel et al. (2016) พบว่าไมโครพลาสติกสีแดงและสีเขียวในปลาผิวน้ าและปลาหน้าดินบริเวณทะเล

เหนือและทะเลบอลติก อาจมาจากสารเคลือบเรือท่ีหลุดลอกในระหว่างที่มีการเดินเรือจึงมีโอกาสปนเปื้อนในปลาได้ ดังนั้น

ขนาดและสีของไมโครพลาสติกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการกลืนกินอาหารเนื่ องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารจึง 

ส่งผลให้ปลาที่กินบริเวณผิวน้ ามีโอกาสปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ง่าย  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ าบริเวณชายฝั่งปะนาเระพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในปลาทั้ง 3 ชนิด 

ปริมาณน้อย โดยพบในปลาทูมากที่สุด รองลงมาคือ ปลาทูแขก และปลาข้างเหลือง  (1.90±0.28, 1.65±0.20, 

1.50±0.15 ชิ้นต่อตัว ตามล าดับ) และพบไมโครพลาสติกแบบช้ินส่วนไม่มีรูปแบบ (54.46 เปอร์เซ็นต์) มากกว่าเส้นใย 

(45.54 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งพบตั้งแต่ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ (ความกว้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 134.42 – 248.90 ไมโครเมตร 

และความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง 566.43 – 4,937.86 ไมโครเมตร) ส่วนสีของไมโครพลาสติกที่พบเป็นสีเขียวมากที่สุด ซึ่งขนาด

และสีของไมโครพลาสติกอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการกลืนกินอาหารเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารจึงส่งผลให้ปลาที่

กินบริเวณผิวน้ ามีโอกาสปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ง่าย ทั้งนี้แม้ว่ายังไม่มีรายงานผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อมนุษย์โดยตรง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในแต่ละสีของปลาผิวน้้าแต่ละชนิด  

 

 

 

 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในแต่ละสีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน

แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสา้คัญ (p<0.05) 

Species of Fish 
Color of Micropiastic (Items / Individual) 

Black  Dark Blue Blue Green White Clean White Red 

D. maruadsi  0.21±0.09a 0.25±0.14a 0.76±0.23b 0.39±0.11ab 0.05±0.05ab 0.00±0.00a 0.05±0.05a 

R. brachysoma  0.20±0.091a 0.05±0.22a 0.15±0.08a 0.80±0.28b 0.31±0.13b 0.25±0.16b 0.00±0.00a 

S. leptolepis  0.45±0.13a 0.10±0.07a 0.20±0.09ab 0.20±0.12a 0.45±0.15a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 
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เนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคล าไส้ของปลา แต่จะส่งผลต่อตัวปลา ซึ่งจากการศึกษาพบเศษอวนขนาดใหญ่ที่แทง

ทะลุกระเพาะของปลาทู ท าให้ทางเดินอาหารของปลาเกิดบาดแผลซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของปลา 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุประเภทของไมโครพลาสติกได้อย่างแน่ชัด จึงควรมีการตรวจสอบ

ประเภทของไมโครพลาสติกให้ชัดเจน ด้วยเครื่อง FT-IR เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดการปัญหาขยะทะเลได้ในอนาคต 
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การคัดแยกราเอนโดไฟท์ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. 

สาเหตุโรครากเนา่โคนเน่าของทุเรียน 

Screening of endophytic fungi with inhibitory effect on Phytophthora sp.                                

causing root rot disease of durian 

ต่วนนุรมี มือด๊ะ1* , ซารีฟะห์ สิเดะ2  และซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ3 

Tuannurmee Muedah1* , Sareefah Sideh2  and Asst. Zubaidah Hajiwangoh3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากต้นทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ 

ต่อการยับยั้ง Phytophthora sp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน โดยคัดแยกราเอนโดไฟท์จากต้น

ทุเรียนที่เพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และน าราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกได้ทั้งหมดจ านวน 110 ไอโซเลท 

มาทดสอบการยับยั้ ง  Phytophthora sp.  โดยวิธี  dual culture technique พบรา เอนโดไฟท์ที่ มี ฤทธิ์ ยับยั้ ง  

Phytophthora sp. จ านวน 68 ไอโซเลท โดยไอโซเลทท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งสูงสุด คือ ไอโซเลท N1S6 มีฤทธ์ิยับยั้งร้อยละ 44.76 

รองลงมา คือ ไอโซเลท T2S3 และ Y1L3 มีฤทธ์ิยับยั้งร้อยละ 42.44 และ 32.39 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ราเอนโดไฟท์, โรครากเน่าโคนเน่า, Phytophthora sp. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of endophytic fungi for control Phytophthora 

sp. caused root rot disease in durian. The endophytic fungi were isolated from durian tree cultivated at 

Bannangsta district, Yala province.  The inhibitory activity of all 110 isolated of endophytic fungi were 

determined by dual culture technique.  It was found that 68 endophytic fungi showed inhibition on 

Phytophthora sp.  The isolate N1S6 exhibited the highest inhibitory effect on Phytophthora sp.  44.76% 

followed by the isolate T2S3 and Y1L3 with 42.44% and 32.39%, respectively.                        

Keywords : Endophytic, Root rot disease, Phytophthora sp. 

บทน า 

ทุเรียน เป็นผลไม้เขตร้อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพสูง

ในด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพดี สามารถสร้างช่ือเสียงทั้งทางด้านคุณภาพและรสชาติว่าดีที่สุดในโลก ทุเรียนจึงได้ว่าการ

ขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งผลไม้เมืองร้อน” (พิชญา และคณะ, 2559) การส่งออกทุเรียนของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี 

เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ราคาส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้นตลอด ส าหรับปี 2561 คาดว่าประเทศไทย

จะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนจ านวน 611,186 ไร่ มีผลผลิตอยู่ที่ 760,032 ตัน ซึ่งเกิดจากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2556 และ

จะเริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ส่วนสถานการณ์ ส่งออกซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ราคาที่เกษตรกรขายได้ใกล้เคียงกับปีที่

ผ่านมา (เทคโนโลยีการเกษตร, 2561) ถึงแม้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้เป็นอย่างมากให้กับเกษตรกร แต่

ในการเพาะปลูกทุเรียนเกษตรกรมักพบปัญหาเกี่ยวกับโรค ทั้งในระยะเริ่มตั้งแต่การเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวและหลังการ

เก็บเกี่ยว   

โรคที่สร้างความเสียหายแก่ทุเรียน คือ โรครากเน่า โคนเน่า โดย ในแถบภาคตะวันออกและภาคใต้  เริ่มพบการ

เข้าท าลายของโรครากเน่าโคนเน่าในหลายพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร, 2546) มีรายงานพบการระบาดของโรครากเน่าโคน

เน่าในทุเรียนอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในช่วงปลายเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2560 ซึ่งเช้ือสาเหตุ คือ P. palmivora (เทคโนโลยีชาวบ้าน , 2560) โดยโรคเน่าของทุเรียนที่มีสาเหตุจาก 

Phytophthora sp. นั้น เช้ือจะเข้าท าลายทุเรียนได้ทุกระยะตั้งแต่การเพาะเมล็ด ซึ่งจะเข้าท าลายระบบราก ก่อให้เกิด

อาการโคนเน่าและเหี่ยวตายในท่ีสุด จนถึงระยะการเก็บเกี่ยวจะเข้าท าลายที่ผล ซึ่งท าให้ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร

น้อยลง (กชกร, 2558) ราชนิดนี้เป็นราในดิน อาศัยข้ามฤดูบนเศษซากพืชที่เคยเป็นโรค เศษอินทรียวัตถุในดิน หรือบนพืช

อาศัยบางชนิด เชื้อจะผลิตสปอร์และสามารถแพร่กระจายโดยอาศัยลมและความชื้นไปตกตามยอด  ใบและส่วนต่าง ๆ ของ

ทุเรียน เกิดการลุกลามของโรค ท าให้ทุเรียนแสดงอาการต้นโทรม อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของเช้ือสาเหตุโรค ไม่

ตอบสนองต่อปุ๋ย ยอดไหม้แห้ง มีอาการล าต้นหรือรากเน่าแฉะฉ่ าน้ าจนเปลือกร่อน ระบบรากเสีย ไม่มีรากฝอย 
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Phytophthora sp. เป็นราที่พบในดิน และก่อโรคที่ราก จึงท าให้การควบคุมและการก าจัดเป็ นไปได้ยาก 

ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ต้นตอต้านทานโรคร่วมกับการใช้สารเคมี การระบาดของโรครากเน่า โคนเน่า ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และการใช้สารเคมีสามารถควบคุมโรคได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งการใช้สารเคมีในปริมาณมากและระยะ

เวลานานจะท าให้เชื้อราดื้อต่อสารเคมี และสารเคมียังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคแล้วยังท าลายความ

สมดุลธรรมชาติ (วาสินี และคณะ, 2560) และยังกระทบต่อการส่งออก เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกฎหมายการควบคุมโรคและ

สารเคมีตกค้างในทุเรียน (วาสินี และคณะ , 2560) ดังนั้น การควบคุมโดยชีววิธี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะน ามา

ควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าได้ โดยราเอนโดไฟท์ (endophytic fungi) คือ ราที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อพืชโดยไม่ท าให้พืชแสดง

อาการของโรค บางชนิดยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเข้าท าลายของเช้ือสาเหตุโรคพืชและท าให้พืชอาศัยทนต่อสภาวะ

แวดล้อมไม่เหมาะสม ราบางกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบพึ่งพาอาศัย   (symbiosis) (ชุติมา และคณะ, 2557) ราเอนโด

ไฟท์บางชนิดมีศักยภาพในการใช้ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร (Kumar et al., 2008; Anita et al., 2009; 

Mei at al., 2010) และมีรายงานการใช้ราเอนโดไฟท์ในการควบคุมโรคในพืชชนิดต่างๆ โดยพบว่าราเอนโดไฟท์ที่แยกได้

จากแปลงข้าวสามารถยับยั้งรา Magnaporthe oryzae สาเหตุของโรคไหม้ของข้าว (rice blast) ในระดับโรงเรือนได้ 

(กานต์ และอนันต์, 2559) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกิ่ง ก้าน และใบทุเรียน

มาศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการควบคุมโรคในทุเรียนแบบชีววิธี ซึ่งไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่การการเกษตรอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บตัวอย่างพืช 

เก็บตัวอย่าง กิ่ง ก้าน และใบทุเรียน ลักษณะที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยหนอน แมลงกัด และใบจะต้องไม่เหี่ยวหรือมีจุด

ด า ในพ้ืนที่บริเวณอ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์หมอนทอง สายพันธุ์ก้านยาว  สาย

พันธุ์พวงมณี สายพันธุ์ชะนี และทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอีก 1 สายพันธุ์ โดยเก็บตัวอย่างสายพันธุ์ละ 3 ต้น บันทึกข้อมูล 

สถานท่ีเก็บ และวันท่ีเก็บ    

การคัดแยกราเอนโดไฟท์  

น าตัวอย่างพืชมาล้างให้สะอาด แล้วตัดเป็นสี่เหลี่ยมช้ินเล็กๆ ฆ่าเช้ือที่ผิวโดยการแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็น

เวลา 3 นาที แช่ในคลอร็อกซ์ 5% เป็นเวลา 3 นาที และแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที   หลังจากนั้นแช่ในน้ า

กลั่นปลอดเช้ือ 3 ครั้งๆ ละ 1 นาที น าช้ินส่วนของพืชซับให้แห้ง แล้ววางบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) น าไป

บ่มที่อุณหภูมิห้อง (35-37 องศาเซลเซียส) สังเกตการเจริญของเช้ือท่ีเจริญมาจากตัวอย่างพืช ใช้เข็มเขี่ยตัดส่วนปลายเส้น

ใย แล้วน าไปเลี้ยงบนอาหาร PDA จนได้เช้ือบริสุทธ์ิ (ปิยะ และคณะ, 2560) 
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การคัดแยก Phytophthora sp.  

น าช้ินส่วนของล าต้นทุเรียนที่แสดงลักษณะอาการของโรค ตัดเป็นช้ินเล็กๆ น าไปแช่ในคลอร็อกซ์ 5% เป็นเวลา 

3 นาที แล้วแช่ในน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 3 ครั้งๆ ละ 2 นาที ซับด้วยกระดาษทิชชูที่น่ึงฆ่าเช้ือ วางช้ินส่วนของพืชบนอาหารเลี้ยง

เชื้อ PDA เมื่อเช้ือราเจริญออกจากเนื้อเยื่อพืช แยกเชื้อให้บริสุทธ์ิ แล้วน าไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา (ประพันธ์, 2553) 

การทดสอบประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ยับยัง้การเจริญของ Phytophthora sp.  

ทดสอบประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์ที่แสดงฤทธ์ิยับยั้ง Phytophthora sp. โดยวิธี dual culture technique 

(กชกร, 2558)  โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร  เจาะเส้นใยของ Phytophthora sp. (เพาะเลี้ยง

บนอาหาร PDA เป็นระยะเวลา 5 วัน) น ามาวางบนอาหาร PDA (จานเพาะเลี้ยงเช้ือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร) 

ให้ห่างจากขอบจานประมาณ 1 เซนติเมตร โดยใช้ cork borer ขนาด 0.5 เซนติเมตร เจาะเส้นใยของราเอนโดไฟท์ 

(เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นระยะเวลา 3-4 วัน) น ามาวางตรงข้ามกับช้ินวุ้นของรา Phytophthora sp. และวางห่าง

จากขอบจากประมาณ 1 เซนติเมตร เช่นเดียวกัน ส่วนชุดควบคุมจะวางเฉพาะเส้นใยของราสาเหตุโรคพืช  น าไปบ่มที่

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน สังเกตและบันทึกผลการเจริญของเชื้อในจานทดลองเปรียบเทียบกับจานควบคุม (ท าจ านวน 2 

ซ้ า) โดยค านวณเปอร์เซ็นการยับยั้งจากสูตร    [(A - B) / A] * 100   

เมื่อ A คือ รัศมีการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชในจานควบคุม 

                   B คือ รัศมีการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชในจานทดลอง 

ผลและอภิปรายการวิจัย 

สามารถแยกราเอนโดไฟท์จากส่วนของกิ่ง ก้าน และใบ ของต้นทุเรียนจ านวน 5 สายพันธุ์ ได้จ านวน 110 ไอโซ

เลท โดยแยกได้จากทุเรียนพันธุ์ก้านยาวได้มากที่สุด คือ  27 ไอโซเลท (ร้อยละ24.54) ส่วนสายพันธุ์ที่แยกได้น้อยท่ีสุด คือ 

พันธุ์พวงมณี สามารถแยกได้เพียง 17  ไอโซเลท (ร้อยละ15.45)  นอกจากน้ียังพบราเอนโดไฟท์ในส่วนของใบมากที่สุด คือ 

49 ไอโซเลท (ร้อยละ44.54) ในขณะที่ส่วนกิ่งพบราเอนโดไฟท์น้อยที่สุด คือ 23 ไอโซเลท (ร้อยละ20.90) (ตารางที่ 1) ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเนียร และคณะ (2556) ที่สามารถแยกราเอนโดไฟท์จากส่วนของแผ่นใบได้มากที่สุด โดยยังพบ

จ านวนราเอนโดไฟท์ในทุเรียนแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันด้วย  ซึ่งอาจเกิดจากโดยธรรมชาติที่ราเอนโดไฟท์บางชนิดจะมี

ความจ าเพาะกับเนื้อเยื่อ (Photita et al., 2001) โดยพืชชนิดใดที่มีสารอาหารที่เหมาะสมหรือมีกลไกการป้องกันการเข้า

อยู่ของราเอนโดไฟท์น้อยกว่า ก็จะมีโอกาสตรวจพบราเอนโดไฟท์ได้มากกว่า รวมถึงอายุของใบพืชที่มีผลต่ออัตราการแยก

เช้ือ โดยอัตราการแยกราเอนโดไฟท์จะสูงในใบพืชที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีระยะเวลาในการสะสมเช้ือจาก

สิ่งแวดล้อมได้มากกว่านั่นเอง (Photita, 2000)  ส าหรับ Phytophthora sp.  สามารถคัดแยกได้จากจากส่วนล าต้นที่

แสดงอาการของโรค คือ มีลักษณะเป็นจุดสีด า เปลือกเน่ามีสีน้ าตาล บางต้นมีน้ าเยิ้มๆ สีน้ าตาลอมชมพูหยดออกมา เมื่อ
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ถากบริเวณดังกล่าวจะพบว่าเนื้อไม้เริ่มเน่ามีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลเข้ม (อมรรัตตน์ และคณะ, 2555)   (ภาพท่ี 1 และภาพ

ที่ 2) 

ตารางที่ 1 จ านวนราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกิ่ง ก้าน ใบ ของทุเรียน 5 สายพันธุ์ 

สายพันธ์ุของ 

พืชตัวอย่าง 

จ านวนราเอนโดไฟท์ที่แยกจากพืช จ านวนไอโซเลท 

ของราเอนโดไฟท์/ร้อยละ กิ่ง (ร้อยละ) ก้าน (ร้อยละ) ใบ (ร้อยละ) 

หมอนทอง 8 (38.10) 8 (38.10) 5 (23.80) 21 (19.10) 

ก้านยาว 3 (11.11) 7 (25.10) 17 (62.96) 27 (24.54) 

ชะนี 3 (11.11) 10 (41.62) 11 (45.83) 24 (21.81) 

พวงมณ ี 7 (41.17) 4 (23.52) 6 (35.30) 17 (15.45) 

พื้นบ้าน 2 (9.52) 9 (42.85) 10 (47.61) 21 (19.10) 

รวม 23 (20.90) 38 (34.54) 49 (44.54) 110 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นทุเรียนท่ีมีอาการโรครากเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุจาก Phytophthora sp. 
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              (A)                                                                         (B) 

(A) ลักษณะโคโลนีของ Phytophthora sp. บนอาหาร PDA ที่มีอายุ 5 วัน 

  (B) ภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 400x  

ภาพที่ 2 ภาพโคโลนีและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของ Phytophthora sp. 

ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้ง Phytophthora sp. พบว่ามีราเอนโดไฟท์จ านวน 68 ไอโซเลท แสดง

ฤทธิ์ยับยั้งราสาเหตุของโรค ซึ่งราเอนโดไฟท์ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเช้ือและมีค่าร้อยละการยับยั้งมากกว่าร้อยละ 20 มีจ านวน  

7  ไอโซเลท (ภาพที่ 3) โดยราเอนโดไฟท์       ไอโซเลท N1S6 ที่แยกได้จากก้านของทุเรียนพันธุ์ชะนีมีค่าการยับยั้งสูงสุด 

คือ ร้อยละ 44.76 (ภาพที่ 4) รองลงมาคือ ราเอนโดไฟท์ T2L4 และ Y1L3 ซึ่งแยกได้จากกิ่งของทุเรียนพันธุ์หมอนทองและ

จากกิ่งของทุเรียนพันธุ์ก้านยาว มีค่ายับยั้งเท่ากับร้อยละ 42.44 และ 32.39 ตามล าดับ  โดยมีรายงานการศึกษาพบว่า รา

เอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกิ่งและใบโสนสามารถยับยั้ง P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้มากกว่าร้อยละ 

60 (ชุติมา และคณะ, 2557) นอกจากนี้ยังพบว่า ราเอนโดไฟท์ Nodulisporium sp. ที่แยกได้จากกิ่งโกงกางใบเล็ก ได้

สร้างสารระเหยที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (อารดา  และคณะ, 2556) 

ดังนั้นราเอนโดไฟท์จึงเป็นราที่มีความน่าสนใจ ที่จะน าไปพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมรา Phytophthora 

sp สาเหตุโรคพืชต่อไป 
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ภาพที่ 3 แสดงร้อยละการยับยั้ง Phytophthora sp. ของราเอนโดไฟท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการยับยั้งจากการทดสอบฤทธิ์ต้านของราเอนโดไฟท์ไอโซเลท N1S6 ต่อ Phytophthora sp. บนอาหาร

เลี้ยงเช้ือ PDA 

สรุปผลการวิจัย 

 ราเอนโดไฟท์จ านวน 110 ไอโซเลต แยกจากส่วนก่ิง ก้าน และใบทุเรียน จ านวน 5 สายพันธุ์ ในอ าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา เมื่อน ามาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง Phytophthora sp. ที่แยกได้จากส่วนล าต้นของทุเรียนท่ีแสดงอาการโรค

รากเน่า โคนเน่า ด้วยวิธีการ Dual culture technique พบว่า ราเอนโดไฟท์ จ านวน 68 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเช้ือได้  

โดยราเอนโดไฟท์จ านวน 3 ไอโซเลทท่ีมีค่าร้อยละการยับยั้งได้ดีที่สุด คือ ไอโซเลท N1S6 คือ มีค่าร้อยละการยับยั้ง 44.76 

รองลงมา คือ ไอโซเลท T2L4 และ Y1L3 42.44 ซึ่งมีค่าร้อยละการยับยั้งเป็น 42.44 และ 32.39 ตามล าดับ  
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เปรียบเทียบคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพระหว่างการใช้สารเร่ง พด.6 และ ปม.1 

Comparison of the quality of the bio-extract from the use of stimulating agent 

between LD.6 and FI.1 

วิจิตรา ตุ้งซ่ี1* และ ณัฐพล ราชภูิมนต2์ 

Wijittra Tungse1* and Natthaphon Rachuphimon2 

บทคัดย่อ 

 น้ าหมักชีวภาพ มีส่วนประกอบ ได้แก่ ล าไส้ปลานิล ขนุน กากน้ าตาล และน้ า หมักในถังทดลองขนาด 19 ลิตร 

ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า ก าหนด 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 หมักโดยใช้สารเร่ง พด.6 และชุดการทดลองที่ 2 หมัก

โดยใช้สารเร่ง ปม.1 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ เริ่มต้นการทดลอง ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยเท่ากับ4.83±0.04 

และ 4.77±0.02 ตามล าดับ (P<0.05) และการน าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 16.82±0.62 และ 15.55±0.07 mS/cm ตามล าดับ 

(P>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยเท่ากับ 3.73±0.03 และ 3.99±0.01 ตามล าดับ (P<0.05) 

และการน าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 17.74±0.67 และ 18.23±1.85 mS/cm ตามล าดับ (P<0.05) และจากการเพาะเลี้ยง

เชื้อจุลินทรีย์ พบว่าน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 มีจุลินทรีย์เพิ่มจ านวนมากท่ีสุดเมื่อหมักเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (16×1011 

cfu/ml) หลังจากนั้นเริ่มลดลง ส่วนน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 มีจุลินทรีย์เพิ่มจ านวนมากที่สุดเมื่อหมักเป็นเวลา 3 

และ 4 สัปดาห์ (4×1011 cfu/ml) ดังนั้น พด.6 และ ปม.1 สามารถน ามาใช้เป็นสารเร่งใน     น้ าหมักชีวภาพได้ ซึ่งท าให้น้ า

หมักชีวภาพมีความเป็นกรดและปริมาณแร่ธาตุสูงขึ้น   

ค าส าคัญ: น้ าหมักชีวภาพ, สารเรง่, พด.6, ปม.1 
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Abstract 

 Bio-extract consists of intestines of tilapia, jackfruit, molasses and water. Fermented in a 19 liter 

experiment tank. The experiment design with 3 replications and 2 treatments; treatment 1 was fermented 

by using the LD. 6 and treatment 2 was fermented by using the FI. 1.  The experimental period was 4 

weeks. At the start of the experiment had the average pH value was equal to 4.83±0.04 and 4.77±0.02, 

respectively (P<0.05). And their average electrical conductivity was equal to 16.82±0.62 and 15.55±0.07 

mS/ cm, respectively ( P>0. 05) .  At the end of the experiment, their average pH value was equal to 

3.73±0.03 and 3.99±0.01, respectively (P<0.05) .  And their average electrical conductivity was equal to 

17.74±0.67 and 18.23±1.85 mS/cm, respectively (P<0.05). And from culturing microbes it was found that 

bio-extract using the LD.6, had the highest number of microbes when fermented for 2 weeks (16×1011 

cfu/ ml)  after that, it began to decrease while bio- extract using the FI. 1 had the highest number of 

microbes when fermented for 3 and 4 weeks (4×1011 cfu/ml). Therefore, LD.6 and FI.1 can be used as a 

stimulating agent in bio-extract, which makes bio-extract to have higher acidity and mineral content.  

Keywords: bio- extract, stimulating agent, LD.6, FI.1 

บทน า 

 น้ าหมักชีวภาพ คือ สารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ กับกากน้ าตาล หรือน้ าตาล สารละลาย

เข้มข้นที่ได้จะมีสีน้ าตาล มีสภาพเป็นกรด มีค่า pH 3-4 สามารถท าน้ าหมักชีวภาพได้โดยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น 

เศษพืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร หรือสัตว์ เช่น หอยเชอรี่ เศษปลา น ามาหมักกับกากน้ าตาลและน้ า การน าน้ าหมักชีวภาพไป

ใช้สามารถน้ าไปใช้ได้ทั้งด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการบ าบัดน้ าเสีย เพราะในน้ าหมักชีวภาพนั้นมี

จุลินทรีย์อยู่เป็นจ านวนมากท่ีช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์  (พิณซอ, ม.ป.ป.) 

 จุลินทรีย์ (microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงจ าเป็นต้องใช้กล้อง

จุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น สามารถพบจุลินทรีย์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม แม้แต่ในสภาวะ

แวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์บางชนิดสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้ เช่น ในน้ าพุร้อนบริเวณภูเขาไฟใต้ทะเลลึก 

หรือภูเขาไฟธรรมดา ใต้มหาสมุทรที่มีความกดดันของน้ าสูงๆ ในน้ าแข็งที่มีอุณหภูมิเย็นจัด บริเวณที่มีสภาพความเป็นกรด

ด่างสูง หรือแม้กระทั่งในบริเวณที่ไม่มีออกซิเจน  หน้าท่ีหลักท่ัวไปของจุลินทรีย์ คือ “เป็นผู้ย่อยสลาย” ย่อยสลายทุกสิ่งทุก

อย่างที่สามารถย่อยได้ให้มีขนาดเล็กและกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ ท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงสารประกอบอินทรีย์ที่มี

โครงสร้างซับซ้อน เปลี่ยนแปลงโมเลกุลหนึ่งไปเป็นอีกโมเลกุลหนึ่ง เช่น ย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ให้กลายเป็นแร่ธาตุ 

ย่อยสลายไขมันในน้ าเสียให้กลายเป็นออกซิเจนในน้ า เป็นต้น (Thai Royal Frozen Food, 2018) 
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 การท าน้ าหมักจะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันไป และน้ าหมักที่มีธาตุอาหารต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการหมัก ซึ่ง

ใช้ระยะเวลาในการหมักนานประมาณ 1-2 เดือน จึงต้องมีการเติมสารเร่ง เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในน้ าหมัก และลดระยะเวลาใน

การหมักให้น้อยลง ซึ่งสารเร่งที่นิยมใช้ ได้แก่ สารเร่ง พด. และ ปม. โดยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มักนิยมใช้สารเร่งพด.6 

และ ปม.1 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพจากการใช้สารเร่ง 2 ชนิด 

คือ พด.6 และ ปม.1 ซึ่งใน พด.6 ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ยีสต์ Saccharomyces ceareviceae  

แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก Lactobacillus fermentum แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน Bacillus megaterium แบคทีเรีย

ย่อยสลายไขมัน Bacillus subtilis แบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงลาย  Bacillus sphaericus เป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากการคัด

แยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างปุ๋ยน้ าท่ีเกิดจากการหมักตามธรรมชาติของเกษตรกรในสถานท่ีต่างๆ โดยคัดแยกเฉพาะจุลินทรีย์

ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในภาวะขาดออกซิเจนได้ดี ไม่ต้องการแสง และอากาศในการเจริญเติบโต 

ต้องการอุณหภูมิไม่สูง ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ส่วน ปม.1 ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 สาย

พันธุ์ ได้แก่ Bacillus subtilis ผลิตเอนไซม์หลายชนิดท าให้บ่อเลี้ยงมีเอนไซม์ส าหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งตกค้างที่ก้น

บ่ออย่างเพียงพอ และยังผลิตแบซิทราซิน ซึ่งเป็นสารต้านจุลชีพที่ยับยั้งเช้ือโรคได้หลายชนิด และเป็นสารเร่งการ

เจริญเติบโตของกุ้ง Bacillus megaterium เป็นกลุ่มที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ มีความสามารถในการย่อยสลายฟอสเฟต ทั้งจาก

ไขมันและจากแร่ธาตุในดิน ท าให้มีสารประกอบฟอสเฟตละลายน้ าออกมา เป็นประโยชน์แก่แพลงก์ตอนพืช และยัง

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและยับยั้งการท าลายเม็ดเลือดของเช้ือ Vibrio harveyi ได้เป็นอย่างดี และ Bacillus 

lichenifomis เป็น facultative anaerobic คือ สามารถท างานได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ได้ ซึ่ง

เหมาะส าหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ที่พื้นบ่อ ท าให้มีขี้เลนน้อยลงและก าจัดกลิ่นเลนเหม็น และยังช่วยกระตุ้นระบบ

ภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมได้ (เจษฎาภรณ์, 2562)  

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วางแผนการทดลอง  

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) โดยแบ่งออกเป็น 2   

ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า 

         ชุดการทดลองที่ 1 น้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 

         ชุดการทดลองที่ 2 น้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง ปม.1 

2. การด าเนินการทดลอง 

วิธีการเตรียมน้ าหมักชีวภาพ 

2.1 เตรียมถังหมักขนาด 19 ลิตร 

2.2 ส่วนผสมของน้ าหมักชีวภาพ ได้แก่ ล าไส้ปลานิล (3 กิโลกรัม) ผลไม้ (ขนุน 1 กิโลกรัม) กากน้ าตาล 

(1 ลิตร) ละลายกับน้ าสะอาด 1 ลิตร และท าการคนให้เข้ากัน จากนั้นใส่สารเร่ง (จุลินทรีย์) พด.6 ปริมาณ 6.5 กรัม ในชุด
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การทดลองที่ 1 และ ใส่สารเร่ง ปม.1 ปริมาณ 6.5 มิลลิลิตร ในชุดการทดลองที่ 2 หมักเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยหมักแบบ

ไร้อากาศ (ดัดแปลงจาก Greentreegarden, 2019)  

3. การบันทึกข้อมูล 

3.1 บันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง ทุก 7 วัน ด้วยเครื่อง pH meter (CyberScan 1000 pH Meter) 

3.2 บันทึกค่าการน าไฟฟ้า ทุก 7 วัน ด้วยเครื่อง Digital pH/D.O./conductivity meter (WTW 

Multi 3430) 

  3.3 น าน้ าหมักชีวภาพทั้งสองชุดการทดลองมาท าการเพาะเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ทุก 7 วัน ในอาหาร 

Nutrient Agar และนับจ านวนจุลินทรีย์ที่แยกเชื้อด้วยวิธี spread plate บนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ (plate count) (cfu/ml) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Independent t-test ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาน้ าหมักชีวภาพท่ีมีส่วนประกอบเป็น ล าไส้ปลานิล ขนุน และกากน้ าตาล ในถังหมักขนาด 19 ลิตร และ

หมักแบบไร้อากาศ ทดลองหมักโดยการใส่สารเร่ง พด.6 ในชุดการทดลองที่ 1 และสารเร่ง ปม.1 ในชุดการทดลองที่ 2 เป็น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยท าการเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ เก็บข้อมูลค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการน าไฟฟ้า (Electrical 

conductivity) ทุกสัปดาห์  

1. ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 

น้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 หมักเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ พบว่า มีปริมาณเชื้อ เท่ากับ 

25.5×104,  30×109, 16×1011, 20×1010  และ 30×104 cfu/ml ตามล าดับ ส่วนน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง   ปม.1 มี

ปริมาณเช้ือ เท่ากับ 11.6×104,  60×106, 20×108, 40×1010 และ 40×1010 cfu/ml ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากรูปที่ 1 

ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 พบว่า น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย์มากกว่าน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง 

ปม.1 แต่ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย์น้อยกว่า ซึ่งน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

มากที่สุดในสัปดาห์ที่ 2 หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลง ส่วนน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง ปม.1 มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย์มากที่สุด

ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 และค่อนข้างคงที่ ไม่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากข้ึนกว่านี้ 

เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบการลดลงของปริมาณจุลินทรีย์ได้ หากน าน้ าหมักไปประยุกต์ใช้ ควรใช้ในสัปดาห์ที่ 2 ส าหรับน้ า

หมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 ส่วนน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 สามารถใช้ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ดังนั้น การใช้สารเร่ง 

พด.6 จะช่วยลดระยะเวลาในการหมัก และเพิ่มจ านวนจุลินทรีย์ ได้ดีกว่าการใช้ ปม.1 ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.6 

ประกอบด้วยจุลินทรีย์  5 สายพันธุ์ ได้แก่  ยีสต์  (Saccharomyces ceareviceae)  แบคที เรียผลิตกรดแลคติก 

(Lactobacillus fermentum) แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน (Bacillus megaterium) แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน (Bacillus 
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subtilis) และแบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงลาย  (Bacillus sphaericus) ซึ่ง พด.6 เป็นสารจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากการคัดแยก

จุลินทรีย์จากตัวอย่างปุ๋ยน้ าที่เกิดจากการหมักตามธรรมชาติของเกษตรกรในสถานท่ีต่างๆ โดยคัดแยกเฉพาะจุลินทรีย์ที่มี

คุณสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในภาวะขาดออกซิเจนได้ดี ไม่ต้องการแสง และอากาศในการเจริญเติบโต ต้องการ

อุณหภูมิไม่สูง ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ส่วน ปม.1 ประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus 3 

ชนิด คือ Bacillus subtilis ผลิตเอนไซม์หลายชนิดท าให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งตกค้างท่ีก้นบ่อ Bacillus megaterium 

เป็นกลุ่มที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ มีความสามารถในการย่อยสลายฟอสเฟต ทั้งจากไขมันและจากแร่ธาตุในดิน และ Bacillus 

lichenifomis เป็น facultative anaerobic คือ สามารถท างานได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจน (เจษฎาภรณ์, 

2562) ดังนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของกลุ่มจุลินทรีย์ พบว่า พด.6 มีความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์มากกว่า ปม.1 

ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้มีปริมาณจุลินทรีย์ในน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 มากกว่าน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง ปม.1 

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง   พด.

6 เท่ากับ 4.83±0.04, 3.85±0.08,  3.88±0.01,  3.88±0.01 และ 3.73±0.03 ตามล าดับ และในน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สาร

เร่ง ปม.1 เท่ากับ 4.77±0.02, 3.94±0.01, 3.94±0.01, 4.08±0.01 และ 3.99±0.01 ตามล าดับ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมา

วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในแต่ละสัปดาห์ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (ตาราง

ที่ 2) ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ พบว่า น้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 มีความเป็นกรดมากกว่าน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 

ทั้ง 2 ชุดการทดลอง มีความเป็นกรด-ด่าง ลดลงเรื่อยๆ (รูปที่ 2) โดยอยู่ระหว่าง 3.73-4.83 มีความเป็นกรดสูง ซึ่ง

สอดคล้องกับ ชวนพิศ และคณะ (2557) ได้รายงานว่า น้ าหมักชีวภาพเป็นของเหลวท่ีมีสีน้ าตาลเข้มถึงสีด า มีฤทธิ์เป็นกรด

สูง ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 3.7 - 4.4 เนื่องจากมีปริมาณกรดระเหยได้ (Volatile acid) เช่น กรดน้ าส้ม (Acetic 

acid) และกรดแลคติค (Lactic acid) เป็นต้น และพบว่าสอดคล้องกับงานทดลองของ กานตกานท์ (2557) ที่รายงานว่าค่า

ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ อยู่ในช่วง 4.01-4.77 ในช่วงเริ่มต้นของการหมัก และค่อยๆ ลดลงไปอยู่

ในช่วง 3.56-3.93 ในวันสุดท้ายของการหมัก (22 วัน)   

3. การน าไฟฟ้า (Electrical conductivity) 

 สัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 พบว่ามีค่าการน าไฟฟ้าเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 เท่ากับ 

16.82, 17.91, 17.97, 17.40 และ 18.62 mS/cm ตามล าดับ และในน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 เท่ากับ 15.55 , 

17.81, 17.80, 19.99 และ 19.99 mS/cm ตามล าดับ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าในสัปดาห์เริ่มต้น 

(สัปดาห์ที่ 0) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  (ตารางที่ 3) น้ าหมักชีวภาพท้ัง 2 ชุดการทดลอง มีค่าการน าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ 

เพิ่มมากท่ีสุดในสัปดาห์สุดท้าย (รูปที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับ วีณารัตน์ และคณะ (2557) ได้รายงานว่า ค่าการน าไฟฟ้าจะเพิ่ม

สูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในน้ าหมักชีวภาพเมื่อหมักนานข้ึนจะมีปริมาณของไอออนจากแร่ธาตุต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และพบว่าน้ า
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หมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง ปม.1 มีค่าการน าไฟฟ้ามากกว่าน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 แสดงว่าน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สาร

เร่ง ปม.1 มีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 

ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของน้ าหมักชีวภาพจากการใช้สารเร่ง พด.6 และ ปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 

สัปดาห์ท่ี ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ (cfu/ml) 

น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 

0 25.5×104 11.6×104 

1 30×109 60×106 

2 16×1011 20×108 

3 20×1010 40×1010 

4 30×104 40×1010 

 

รูปที่ 1 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของน้ าหมักชีวภาพจากการใช้สารเร่ง พด.6 และ ปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4  
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ตารางที่ 2 ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 และปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD ท าก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 

 

รูปที่ 2 ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลีย่ของน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 และปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 
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พด.6

ปม.1

สัปดาห์ท่ี ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 

0 4.83±0.04a 4.77±0.02b 

1 3.85±0.08b 3.94±0.01a 

2 3.88±0.01b 3.94±0.01a 

3 3.88±0.01b 4.08±0.01a 

4 3.73±0.03b 3.99±0.01a 
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ตารางที่ 3 ค่าการน าไฟฟ้าเฉลี่ย (mS/cm) ของน้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 และปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±SD ท าก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

นัยส าคญั 0.05 

 

รูปที่ 3 ค่าการน าไฟฟ้าเฉลี่ย (mS/cm) ของน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้สารเร่ง พด.6 และปม.1 ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3 และ 4 

สรุปผลการวิจัย 

พด.6 และ ปม.1 สามารถน ามาใช้เป็นสารเร่งในน้ าหมักชีวภาพได้ ซึง่ท าให้น้ าหมักชีวภาพมีความเป็นกรดและ

ปริมาณแร่ธาตสุูงขึ้น ท้ังนี้ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง และตรวจสอบคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพด้านอื่นด้วย เช่น 

ปริมาณแร่ธาตุแต่ละชนิด ปริมาณน้ าตาล ปรมิาณกรดแลคติก เป็นตน้    
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สัปดาห์

พด.6

ปม.1

สัปดาห์ท่ี ค่าการน าไฟฟ้าเฉลี่ย (mS/cm) 

น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง พด.6 น้ าหมักชีวภาพที่ใช้สารเร่ง ปม.1 

0 16.82±0.62a 15.55±0.07a 

1 17.91±0.13a 17.81±0.03b 

2 17.97±0.04a 17.80±0.10a 

3 17.40±0.04b 19.99±0.01a 

4 18.62±0.01b 19.99±0.01a 
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ผลของอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้งต่อการเจริญเติบโตของกบลูกผสม 

(Rana catesbeiana × R. rugulosa) ภายใต้การเลี้ยงในขวดพลาสติก  

Effect of commercial catfish feed mixed with dried Spirulina on the growth of hybrid frogs (Rana 

catesbeiana × R. rugulosa) under culture in plastic bottles 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์1* และ ณัฐพล ราชูภิมนต์2 

Sarun Rucksapram1* and Natthaphon Rachuphimon2 

บทคัดย่อ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana catesbeiana × R. rugulosa) ที่เลี้ยงในขวดพลาสติก โดย

ใช้อาหารแตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง คือ 1) เลี้ยง

ด้วยอาหารกบส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ 2) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ 3) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

ส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ (90:10) และ 4) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไป

รูลิน่าอบแห้ง 15 เปอร์เซ็นต์ (85:15) ทดลองเลี้ยง 12 สัปดาห์ เมื่อเริ่มการทดลอง กบลูกผสมมีน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 

15.92±2.08, 17.18±0.57, 18.15±0.67 และ 17.69±1.96 กรัม ตามล าดับ (P>0.05) และความยาวเฉลี่ยของกบลูกผสม 

เท่ากับ 5.90±0.20, 5.93±0.35, 6.10±0.29 และ 5.95±0.26 เซนติเมตร ตามล าดับ (P>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

พบว่า น้ าหนักเฉลี่ยของกบลูกผสม เท่ากับ 283.50±54.73, 147.28±43.16, 264.38±20.55 และ 258.08±50.93 กรัม 

ตามล าดับ (P<0.05) และความยาวเฉลี่ยของกบลูกผสม เท่ากับ 11.58±1.21, 9.78±0.70, 11.58±1.11 และ 11.88±0.81 

เซนติเมตร ตามล าดับ (P<0.05) ดังนั้น จากผลการทดลองพบว่า สามารถใช้อาหาร ปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

อบแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ (90:10) ทดแทนการใช้อาหารกบส าเร็จรูป ในการเลี้ยงกบลูกผสม ภายในขวดพลาสติกได้ 

ค าส าคัญ: อาหารปลาดุกส าเร็จรปู, สาหร่ายสไปรลูิน่า, กบลูกผสม 

 

1อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2นักวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

*Corresponding author, E-mail: sarun.ru@skru.ac.th 

 

mailto:sarun.ru@skru.ac.th


การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1714 

 
 

Abstract 

 Comparison of growth of hybrid frogs (Rana catesbeiana × R. rugulosa) raised in plastic bottles 

by using different foods. The experiment was a completely randomized design with 4 replications and 4 

treatments; 1)  fed with commercial frog feed 100 percent 2)  fed with commercial catfish feed 100 

percent 3)  Fed with commercial catfish feed mixed with dried Spirulina 10 percent (90:10)  and 4)  fed 

with commercial catfish feed mixed with seaweed dried Spirulina 15 percent ( 85: 15) .  The cultivation 

period was 12 weeks.  The first weight of hybrid frogs were 15. 92±2. 08, 17. 18±0. 57, 18. 15±0. 67 and 

17.69±1.96 gram, respectively (P>0.05) while their first length were 5.90±0.20, 5.93±0.35, 6.10±0.29 and 

5. 95±0. 26 centimes, respectively ( P>0. 05) .  The end of experiment, the hybrid frogs had weight of 

283.50±54.73, 147.28±43.16, 264.38±20.55 and 258.08±50.93 gram, respectively (P<0.05) and they had 

length of 11.58±1.21, 9.78±0.70, 11.58±1.11 and 11.88±0.81 centimes, respectively (P<0.05). The result 

shown that can use commercial catfish feed mixed with dried Spirulina 10 percent ( 90: 10)  instead of 

using commercial frog feed under culture in plastic bottles.  

Keywords: commercial catfish feed, Spirulina, hybrid frogs  

บทน า 

 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการอยู่รอดของกบได้เปลี่ยนแปลงไป แหล่งที่

อยู่อาศัยของกบได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของสังคมเมือง ท าให้แหล่ง

ที่อยู่อาศัย และอาหารธรรมชาติของกบลดลง ส่งผลให้กบท่ีอยู่ตามธรรมชาติมีปริมาณที่ลดน้อยลง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงกบ

เพื่อเพ่ิมจ านวนประชากร และเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์จึงมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งการเลี้ยงกบมีหลายรูปแบบ เช่น การ

เลี้ยงกบในบ่อดิน กระชัง บ่อปูนซีเมนต์ หรือในขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกเป็นการประยุกต์การ

เลี้ยงกบให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และเป็นการจัดการที่ง่าย และสะดวก (สมพงษ์, 2553)  

กบลูกผสม (Rana catesbeiana × R. rugulosa) เป็นกบที่เลี้ยงง่ายโตไว ขนาดค่อนข้างใหญ่ ท าให้เกษตรกร

นิยมน ามาเลี้ยง โดยในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงกบมีความสะดวกมากข้ึน เนื่องจากมีอาหารเลี้ยงกบส าเร็จรูป ท่ีมีคุณค่าทาง

อาหารค่อนข้างครบถ้วน  สามารถหาซื้อได้ตามตลาดใกล้บ้าน โดยพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพดี มีระดับโปรตีนสูง

ตามความต้องการของกบระยะต่างๆ ส าหรับอาหารส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ อาหารกบ และอาหารปลาดุก 

ส่วนอาหารธรรมชาติ หรืออาหารมีชีวิต ได้แก่ ไรแดง แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ส าหรับ    ลูกอ๊อดภายหลังจาก

ถุงไข่แดงยุบ (อิทธิพร, 2531) อย่างไรก็ตามสูตรอาหารในการเลี้ยงกบของผู้เลี้ยงแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เช่น รัตน์ 
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(2551) ใช้อาหารอัดเม็ดส าเร็จรูปผสมกับอาหารธรรมชาติ (หอยเชอรี่ต้มสุข ไส้เดือนดิน แมลง และหนอนแมลงวัน) ใน

อัตราส่วน 1:1 ยงยุทธ (2548) เลี้ยงกบนาในกระชังด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่เสริมน้ ามันปลาทะเล เทพพิทักษ์ และคณะ 

(2555) พบว่ากบที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ด

เลือดขาวได้ นอกจากนั้นสาหร่ายสไปรูลิน่ายังมีโปรตีนสูงมาก ประมาณ  60 -  80 เปอร์เซ็นต์ (วัตถุแห้ง) ซึ่งมากกว่าไข่ไก่

ประมาณ 6 เท่า และมากกว่าน ้านม  ประมาณ 5 เท่า (เริงฤทธิ์ , 2556) ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana catesbeiana × R. rugulosa) จากการเลี้ยงภายในขวดพลาสติก ด้วย

อาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้งในปริมาณที่แตกต่างกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วางแผนการทดลอง  

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) แบ่งออกเป็น 4 ชุดการ

ทดลองๆ ละ 4 ซ้ า ดังนี้   

 ชุดการทดลองที่ 1  เลี้ยงด้วยอาหารกบส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ (T1) 

 ชุดการทดลองที่ 2  เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ (T2) 

 ชุดการทดลองที่ 3   เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ (90:10) (T3) 

 ชุดการทดลองที่ 4   เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 15 เปอร์เซ็นต์ (85:15) (T4) 

 2. เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ท าการทดลอง 

2.1 เตรียมชั้นส าหรับวางหน่วยทดลอง โดยใช้ช้ันไม้ สูง 160 เซนติเมตร กว้าง 140 เซนติเมตร พลาง

แสงด้วยตาข่ายพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์  

2.2 เตรียมขวดพลาสติกขนาด 6 ลิตร (รูปที่ 1) โดยล้างให้สะอาด เจาะรูเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาด 2 

เซนติเมตร ใกล้ปากขวด เพื่อเป็นช่องส าหรับใส่อาหาร และผ่าขวดบริเวณด้านบนเพื่อน ากบข้ึนมาเก็บข้อมูล  

2.3 น ากบลูกผสมอายุประมาณ 2 เดือน มาพักไว้ในกระชัง ก่อนท าการทดลอง 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1 ช้ันวางชุดท าการทดลองเลีย้งกบ และขวดพลาสติกขนาด 6 ลิตรส าหรับทดลอง 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1716 

 
 

 3. วิธีท าการด าเนินการทดลอง 

                        3.1 น ากบใส่ลงขวดทดลอง ขวดละ 1 ตัว 

                        3.2 เติมน้ าลงในขวด ประมาณ 200 มิลลิลิตร และปิดฝาให้สนิท 

3.3 ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 7.30 น. และ 17.00 น. ในอัตราส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อน้ าหนักตัว  

3.4 เปลี่ยนน้ าวันละ 1 ครั้ง ก่อนให้อาหารเย็น 

3.5 ท าการเลี้ยงกบเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

 4. การเก็บข้อมูล  

4.1 เก็บข้อมูลน้ าหนักของกบ ทุก 2 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลขนาดความยาวของกบทุก 4 สัปดาห์  

4.2 เก็บค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ า ทุก 1 สัปดาห์ 

4.3 วัดอุณหภูมิของน้ าวันละ 2 ครั้ง เวลา 7.30 น. และ 17.00 น. 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลน้ าหนัก และความยาวของกบ ที่ได้จากการทดลอง น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน ( Analysis of 

variance) ในแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองเลี้ยงกบลูกผสม (Rana catesbeiana × R. rugulosa) ในขวดพลาสติกเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

โดยมี 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า ได้แก่ 1) เลี้ยงด้วยอาหารกบส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ 2) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

ส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ 3) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ (90:10) และ 

4) เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 15 เปอร์เซ็นต์ (85:15) ในสัปดาห์เริ่มต้น น้ าหนักเฉลี่ย

ของกบลูกผสม เท่ากับ 15.92±2.08, 17.18±0.57, 18.15±0.67 และ 17.69±1.96 กรัม ตามล าดับ (P>0.05) (ตารางที่ 1) 

และความยาวเฉลี่ยของกบลูกผสม เท่ากับ 5.90±0.20, 5.93±0.35, 6.10±0.29 และ 5.95±0.26 เซนติเมตร ตามล าดับ

(P>0.05) (ตารางที่ 2) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ าหนักเฉลี่ยของกบลูกผสม เท่ากับ 283.50±54.73, 147.28±43.16, 

264.38±20.55 และ 258.08±50.93 กรัม ตามล าดับ (P<0.05) และความยาวเฉลี่ยของกบลูกผสม เท่ากับ 11.58±1.21, 

9.78±0.70, 11.58±1.11 และ 11.88±0.81 เซนติเมตร ตามล าดับ (P<0.05) (ตารางที่ 2) โดยน้ าหนักเฉลี่ยของกบลูกผสม 

ที่เลี้ยงด้วยอาหารกบส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่างจากกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

ส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างกับกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

ส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด ในขณะที่ความยาวเฉลี่ยของกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุก

ส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 15 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่างจากกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหาร
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กบส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ และอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอบแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างกับกบ

ลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

คุณภาพน้ าตลอดการทดลอง พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าอยู่ระหว่าง 6.15-7.72 อุณหภูมิของน้ าอยู่

ระหว่าง 23.5-31.0 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออัตราการรอดของกบลูกผสม 

ดังนั้นการใช้อาหารปลาดุกส าเร็จรูป (โปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์) เพียงอย่างเดียวในการเลี้ยงกบลูกผสม ส่งผลให้กบ

ลูกผสมเจริญเติบโตไม่ดี เนื่องจากกบต้องการโปรตีน 35-40 เปอร์เซ็นต์ (ธงชัย และคณะ, 2548) การใช้สาหร่าย   สไปรูลิ

น่าผสมในอาหารปลาดุกส าเร็จรูป จะส่งผลให้กบลูกผสมมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสาหร่ายสไปรูลิน่ามีคุณค่าทาง

โภชนาการหลากหลายมาก ประกอบด้วยโปรตีน 50-70% ของน้ าหนักแห้ง ซึ่งมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นครบ

ทั้ง 8 ชนิด และกรดอะมิโนท่ีไม่จ าเป็นจ านวน 10 ชนิด และมีกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัวในปริมาณสูง มีปริมาณไนโตรเจน 1.99% 

กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) 3.50% และกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA) 1.00% วิตามินท่ีพบมาก ได้แก่ เบตาแคโรทีนซึ่ง

เป็นแหล่งของวิตามินเอ วิตามินบี 12 ปกติจะมีมากในเนื้อสัตว์ และมีน้อยในพืชทั่ว ๆ ไป และมี โ ปรวิตามินเอ 

(provitamin A) อยู่ในรูปของแคโรทีนอยด์ซึ่งจะถูกเมตาโบไลส์และเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของแร่

ธาตุหลายชนิดได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส (Nakamura, 1982; Ciferri, 1983; Spolaore et al., 2006; Iyer et 

al., 2008; Ali and Saleh, 2012) ดังนั้นสาหร่ายสไปรูลิน่านอกจากจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้ว พบว่ายังเกี่ยวข้องกับ

การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และการกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาวของกบได้ (เทพพิทักษ์ และคณะ, 

2555) 

ตารางที่ 1 น้ าหนักเฉลี่ย±SD (กรัม) ของกบลูกผสม  

ชุดการ
ทดลอง 

สัปดาห์ที ่
0 2 4 6 8 10 12 

T1 15.92±2.08a 37.80±3.83a 70.64±4.94a 130.78±12.83a 195.82±13.00a 254.96±39.32a 283.50±54.73a 
T2 17.18±0.57a 34.48±3.53a 56.25±1.95b   87.92±6.72c 106.39±16.38c 134.35±37.88b 147.28±43.16b 
T3 18.15±0.67a 31.13±2.12a 60.44±5.77b 109.36±4.15b 167.95±8.03b 226.89±16.12a 264.38±20.55a 
T4 17.69±1.96a 31.27±6.28a 58.94±5.11b 112.22±9.44b 172.56±19.08b 230.50±34.52a 258.08±50.93a 

C.V. 
(เปอร์เซ็นต์) 

8.67 12.51 7.60 8.08 9.16 15.73 18.62 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวตั้ง แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
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ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ย±SD (เซนติเมตร) ของกบลูกผสม 

ชุดการทดลอง สัปดาห์ที่ 
0 4 8 12 

T1 5.90±0.20a 8.10±0.20a 10.10±0.45a 11.58±1.21a 
T2 5.93±0.35a 7.63±0.35a 8.95±0.25a 9.78±0.70b 
T3 6.10±0.29a 7.85±0.29a 9.68±0.50a 11.58±1.11a 
T4 5.95±0.26a 7.78±0.26a 10.18±0.98a 11.88±0.81a 

C.V. (เปอร์เซ็นต์) 4.73 3.58 6.26 8.80 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวตั้ง แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
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ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ในพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

The Opinion of Nipa palm farmer in WangWon Sub district, Kan Tang District,  

Trang Province 
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บทคัดย่อ  
การศึกษา ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ในพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรผู้ท าปลูกจาก กลุ่มตัวอย่าง 100 คน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 มีอายุเฉลี่ย 45.70 ปี จบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้ของครัวเรือน เฉลี่ย 11,463.23 บาท ท าสวนจาก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 41.36 ปี มีพื้นที่ท า
สวนจาก เฉลี่ย 4.87 ไร่/ครัวเรือน พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ งูเหลือม และก้านแดง เหตุจูงใจในการปลูกจาก คือ การสืบทอด
จากบรรพบุรุษท้ังหมด เกษตรกรทั้งหมดไม่เคยได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกจาก ไม่เคยวิเคราะห์ธาตุอาหาร
ดิน ไม่มีการใส่ปุ๋ยสวนจาก จ าหน่ายใบจากในรูปใบจากสด และจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้รับเหมา ความถี่ในการจ าหน่าย 
เฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี ราคา 2,620.97 บาท/ไร่/ครั้ง มีรายได้เฉลี่ย 5,241.93 บาท/ไร่/ปี ปัจจัยที่มีผลต่อการท าอาชีพท าสวนจาก
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.18) ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ 
(ค่าเฉลี่ย 3.83) ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ท าสวนจาก พบว่า ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ สิทธิในการเข้าถึงที่ดินมีน้อย 
และขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการปลูกจากเจ้าหน้าที่ 
ค าส าคัญ: จาก, เกษตรกร, วังวน 
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Abstract  

Study of Opinion of Nipa palm farmer  in WangWon Sub district, Kan Tang District, Trang Province. 
Data were collected by interviewing 100 farmers. Simple statistical methods were used to analyzed data 
include of mean, percentage, standard deviation T test. 1) Farmers: The farmers are female. The average 
age was 45.70 years old (56%). They mostly graduated secondary school. Have a household income of 
11 ,463 . 2 3  baht a year.  Planting Nipa plam for an average duration of 41 . 3 6  years.  Use 4 . 8 7  rai / 
household.  The popular species include KanDang and KanLay.  The motivation to plant rambutan is 
inherited from ancestors.  Farmers never received knowledge about Nipa plam planting.  Never analyze 
nutrients in the soil. No fertilizer for Nipa plam. The sold in the form of fresh Nipa plam leaves. The sold 
to contractors.  The selling frequency is 2 times /  year, price 2 ,620.97 baht /  rai /  time.  The average 
income is 5 ,241 .93 baht /  rai /  year.  Factors affecting the career in Nipa palm plantations, Economic 
(average 4.00), Social (average 4.18), Promotion and dissemination (average 3.83). Lack of support from 
the government.  Suggestion :  There are few rights to access the land and lack of public relations to 
disseminate knowledge on planting from officials. 

Keywords: Nipa palm, Farmer, WangWon  

บทน า  
จาก Nypa fruticans เป็นพืชจ าพวกปาล์ม โดยมีการจัดอยู่ที่ในวงศ์ย่อย Nypoideae ซึ่งมีสกุลเดียว และเป็น

ปาล์มเพียงชนิดเดียวที่เป็นพืชในป่าชายเลน ซึ่งคนไทยรู้จักมานาน และใช้ประโยชน์ของจากได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ใบจนถึง
ผล ใบจากมีลักษณะคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความเหนียว และกว้างกว่า ท าให้สามารถใช้น ามาเย็บเป็นตับ เรียกว่า "ตับจาก" 
แล้วน าไปมุงหลังคา กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะใช้งานไปนาน ใบจากกรอบ เปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม เป็นสีเหลือง สี
น้ าตาล กระทั่งเกือบเป็นสีด า แต่ก็ยังคงกันฝนและแดดได้ จนกว่าจะแห้งกรอบและผุไป ใช้ท าหมวกที่เรียก "เปี้ยว" พอน
จากใช้ท าเช้ือเพลิง ใบจากอ่อนตากแห้งใช้มวนยาสูบ ห่อขนมต้ม ท าที่ตักน้ าเรียก "หมาจาก" ตอกบิด เสวียนหม้อ ใช้ห่อ
ขนมจาก ซึ่งเป็นขนมที่ท าจากแป้ง น้ าตาล และมะพร้าว ผสมกันจนเหลวได้ที่ แล้วน าห่อด้วยใบจาก ปิ้งบนไฟ จนมีกลิ่น
หอม แม้อาจมีการใช้ใบมะพร้าวมาห่อ แต่ก็ไม่อร่อยเท่าใช้ใบจาก ใบจากใช้ต้มน้ าดื่มแก้อาการท้องร่วงได้ ในหมู่เกาะโรตี
และซาวูใช้ใบจากเป็นอาหารหมูเพื่อให้เนื้อหมูมีรสหวาน   

การปลูกจากเป็นอาชีพที่ส าคัญอีกอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการท าการเกษตร (ยางพารา และปาล์มน้ ามัน) การ
เพาะสัตว์น้ าชายฝั่ง (เลี้ยงกุ้งทะเล และปลากระชัง) การประมง และรับจ้างท่ัวไป ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ซึ่งเป็น
อาชีพหลัก และเป็นอาชีพรองให้แก่หลายครัวเรือนในชุมชน ปัจจุบันมีการน าส่วนประกอบต่าง ๆ ของจากมาใช้ประโยชน์ 
เช่น ใช้ใบจากในการท าฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ท าภาชนะต่างๆ เช่น หมวก ภาชนะตักน้ า (ติหมา) ไม้กวาด กระเช้า 
ถาดรองผลไม้ ฝาชี ฯลฯ การท ากระดาษสาจากทางจาก ใช้เป็นอาหารได้แก่ ผล ยอดอ่อน และการปาดน้ าหวานจากต้น
จากเพื่อท าน้ าตาล น้ าส้มสายชู เกษตรกรในพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่นิยมจ าหน่ายจากเป็นใบ
ยาสูบ (ใบจาก) เพราะเป็นท่ีต้องการของตลาดจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกจาก แต่เกษตรกรใน
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พื้นที่ยังขาดการส่งเสริม เช่น ด้านการตลาด ด้านโรค ด้านกายภาพ เป็นต้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของอาชีพปลูกจาก จึงท าการศึกษา ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพ

ปลูกจาก พ้ืนท่ีต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพการปลูกจากในอนาคตต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ขอบเขตพ้ืนที่การวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาคือ ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 

เป็นพื้นที่ท่ีผู้ศึกษามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้มาก 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้มีสวนจาก ปลูกจากเพื่อจ าหน่าย ในต าบลวังวน อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง จ านวน 5 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,364 ราย 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้มีสวนจาก ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เฉพาะเกษตรกรที่มีสวนจากในพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ควบคู่กับการสุ่มแบบลูกโซ่ 

(Snowball Selection) เพื่อขอค าแนะน าเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน ที่มีอาชีพปลูกจากเช่นเดียวกับตนเอง ได้ตัวอย่างใน

การวิจัย จ านวน 100 ราย ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้มีสวนจากท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (ราย) 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 รวม 
เกษตรกรผู้มสีวนจาก 10 8 20 50 12 100 

3. เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูล 

3.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ ลักษณะค าถามเป็นค าถาม

ปลายเปิด และค าถามปลายปิด 

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่งเสริมและเผยแพร่ ลักษณะค าถามจะเป็นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามความคิดเห็น 

(Rating Scale) โดยให้ผู้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังน้ี (บุญสม  ภู่เจริญ, 2555)  
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เห็นด้วยมากที่สุด  5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก  4 คะแนน 

  เห็นด้วยปานกลาง  3 คะแนน 

  เห็นด้วยน้อย  2 คะแนน 

  เห็นด้วยน้อยที่สุด  1 คะแนน 

 เกณฑ์การแปลผลใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อันตรภาคช้ันโดยใช้คะแนนสูงสุด-คะแนน

ต่ าสุด ผลลัพธ์ที่ได้หารด้วยจ านวนช้ันที่แบ่งซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คะแนนสูงสุดคือ 5 และคะแนนต่ าสุดคือ 1 แบ่งเป็นช้ัน

ออกเป็น 5 ระดับ มีอัตรภาคชั้นเทากับ 0.80 น ามาก าหนดขอบเขตมัธยฐาน ในการอ่านช่วงค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

  ขอบเขตมัธยฐาน   4.21 - 5.00   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

  ขอบเขตมัธยฐาน   3.41 - 4.20   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับมาก  

  ขอบเขตมัธยฐาน   2.61 - 3.40   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

  ขอบเขตมัธยฐาน   1.81 - 2.60   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับน้อย  

  ขอบเขตมัธยฐาน   1.00 - 1.80   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด  

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดผู้ตอบ

แบบสอบถามมีอิสระในการตอบค าถาม   

3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

      เพือ่ให้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามฉบับร่าง

ที่สร้างขึ้นน าไปทดสอบใช้ก่อนน าไปใช้จริง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพื้นที่ ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของตัวช้ีวัด (Reliability) ในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห์รายข้อ ( Item 

analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( Internal consistency) และค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ด้วยสูตร

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้ค าสั่ง Reliability ที่มีอยู่ในโปรแกรม SPSS/PC+ (ศิริชัย  พงษ์

วิชัย, 2543: 126 - 131) หากพบว่า แบบทดสอบมีความน่าเช่ือถือต่ าเกินไป (โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา) ก็

ปรับปรุงข้อค าถามบางข้อที่ใช้ภาษาไม่ชัดเจนหรือเข้าใจยาก ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น 

      แบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ประกอบด้วย 3 ด้าน แต่ละด้าน

มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ดังนี ้

1. ด้านเศรษฐกิจ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.805 

2. ด้านสังคม และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.831 

3. ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.837 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Solstics program in Social Science, 

SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไป  

4.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่างและ

การศึกษากลไกราคาของผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวงัวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย  

4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) และข้อมูลระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale) 

4.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Average mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อ

อธิบายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale) และข้อมูลระดับช่วง (Interval scale)   

 4.2 สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

         4.2.1 การทดสอบค่าที (t-test) ในการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของความคิดเห็นต่อความต้องการท าเกษตรกรรมของเยาวชนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสมมุติฐานโดยใช้สูตร 

       สูตร      =   x ̅− μ 

    s/√n 

                        เมื่อ     x ̅   = ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 

                                 μ   = ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ก าหนดขึน้มาทดสอบ 

                                 s   = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

                                 n   = จ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกจาก  

เพศ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.00) เพศหญิง และ(ร้อยละ 44.00) เป็นเพศชาย 

 อาย ุผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ อายุเฉลี่ย 45.70 ปี 

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.20) จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

รองลงมา (ร้อยละ 29.40) จบช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 23.50) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 5.90) ปริญญาตรีหรือสูง

กว่า และ(ร้อยละ 2.90) จบช้ันอนุปริญญา 
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จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เฉลี่ย 4.22 คน อยู่ในภาคการเกษตร เฉลี่ย 

2.54 คน อยู่นอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1.67 คน  

รายได้ของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 11,463.23 บาท ต่อเดือน 

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร 

(ร้อยละ 66.80) และเมื่อศึกษารายละเอียดพบว่า เป็นสมาชิกมากที่สุด คือ กลุ่ม ธกส. (ร้อยละ 59.10) และ(ร้อยละ 40.90) 

กลุ่มแม่บ้าน   

การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร (ร้อยละ 31.80) มีรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

การเกษตรมากที่สุด คือ โทรทัศน์ รองลงมา (ร้อยละ 30.50) รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 

28.30) รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรทางอินเตอร์เน็ต และ(ร้อยละ 4.70) รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรทาง

หนังสือพิมพ์และวิทยุในจ านวนเท่ากัน  

2. ข้อมูลด้านราคาของจาก  

ระยะเวลาในการปลูกจาก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญป่ลูกจาก เฉลี่ย 41.36 ป ี

 พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรทั้งหมด: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญม่ีพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมด 

เฉลี่ย 14.38 ไร่/ครัวเรือน 

 จ านวนพ้ืนที่ปลูกจาก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกจาก เฉลี่ย 4.87 ไร่/ครัวเรือน 

 แหล่งพันธุ์จากทีใ่ช้ปลูก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรใช้ปลูกพันธ์ุงูเหลือม และก้านแดงในจ านวนเท่ากัน (ร้อย

ละ 50.00) 

 เหตุจูงใจในการปลูกจาก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรสืบทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 

 การรับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกจาก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรไม่เคยไดร้ับการฝึกอบรม

ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 

 การวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทัง้หมดไมเ่คยวิเคราะห์ธาตุอาหารดนิ (ร้อยละ 

100.00) 

 การใส่ปุ๋ย: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทั้งหมดไมม่ีการใส่ปุ๋ยสวนจาก (ร้อยละ 100.00) 

 ประเภทการจ าหน่าย: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทั้งหมด จ าหน่ายใบจากสด  (ร้อยละ 100.00)  

 แหล่งจ าหน่ายผลผลิตจาก: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรทั้งหมดจ าหนา่ยผลผลิตให้แกผู่้รับเหมา (ร้อยละ 

100.00) 

 ความถี่ในการจ าหน่าย: ผลการศกึษา พบว่า เกษตรกรจ าหนา่ยผลผลิตจาก เฉลีย่ 2 ครั้ง/ป ี

 ราคาจ าหน่ายผลผลิต: ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรจ าหนา่ยผลผลิตจาก เฉลี่ย 2,620.97 บาท/ไร่/ครั้ง  

 รายได้: ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรมรีายได้ เฉลี่ย 5,241.93 บาท/ไร/่ปี  
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3. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก 

 3.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านเศรษฐกิจ  

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.00) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับที่ 1 คือ การปลูกจากสามารถใช้แรงงานใน

ครัวเรือน โดยไม่ต้องจ้างแรงงานภายนอก(ค่าเฉลี่ย 4.47) ล าดับที่ 2 คือ การปลูกจากมีรายได้สม่ าเสมอตลอดปี (ค่าเฉลี่ย 

4.40) ล าดับที่ 3 คือ การปลูกจากไม่จ าเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน (ค่าเฉลี่ย 4.37) ล าดับที่ 4 คือ การปลูกจากใช้เงินลงทุนเริ่มต้น

น้อย และพันธุ์ต้นจากมีราคาถูก(ค่าเฉลี่ย 4.33) ล าดับที่ 5 คือการปลูกจากให้ผลตอบแทนเร็ว เมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น 

การปลูกจากมีก าไรสุทธิมากเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น(ค่าเฉลี่ย 4.20) ล าดับที่ 6 คือ การปลูกจากมีค่าใช้จ่ายต่ า การ

ปลูกจากมีความเสี่ยงน้อย(ค่าเฉลี่ย 4.17) และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ(ค่าเฉลี่ย 1.40) ตามล าดับ  

 3.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านสังคม  

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านสังคมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 

4.18) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับที่ 1 คือ  มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การเกษตรกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน(ค่าเฉลี่ย 4.53) ล าดับที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง

(ค่าเฉลี่ย 4.50) ล าดับท่ี 3 คือ เป็นอาชีพที่มีเกียรติท าช่ือเสียงให้ครอบครัว ท าให้เกิดการเรียนรู้และน ามาปฏิบัติ การปลูก

จากจะพัฒนาชุมชนให้มีชื่อเสียง(ค่าเฉลี่ย 4.47) ล าดับที่ 4 คือ มีศูนย์กลางในการเรียนรู้สนับสนุน สาธิต เสริมสร้างทักษะ 

(ค่าเฉลี่ย 4.33) ล าดับที่ 5 คือ ท าให้มีโอกาสอยู่ในพื้นที่และมีครอบครัวที่อบอุ่น(ค่าเฉลี่ย 4.27) ล าดับที่ 6 คือ ได้รับการ

ยอมรับจากสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.20) และล าดับที่ 7 คือ มีหน่วยงานจากภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 2.43)  

 3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านส่งเสริมและเผยแพร่  

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านส่งเสริมและเผยแพร่อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับท่ี 1 คือ ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง(ค่าเฉลี่ย 4.73) ล าดับท่ี 2 คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ในการ

ปลูกจาก มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ(ค่าเฉลี่ย 4.57) ล าดับที่ 3 คือ มีการฝึกอบรม

ความรู้หรือศึกษาดูงาน(ค่าเฉลี่ย 4.53) ล าดับที่ 4 คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การได้อ่านเอกสารค าแนะน าในการ

ปลูกจาก มีหน่วยงานภาครัฐอยู่ใกล้แหล่งปลูกจาก (ค่าเฉลี่ย 4.50) ล าดับที่ 5 คือ ได้รับการฝึกปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ค่าเฉลี่ย 3.57) ล าดับที่ 6 คือ ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ค่าเฉลี่ย 1.43) และล าดับที่ 7 คือ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการปลูกจากอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าหน้าท่ี 

หรือหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร (เฉลี่ย 1.40)  

 

 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1727 

 
 

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นด้านสังคมที่มีผลต่อการปลูกจากของเกษตรกร 

 4.1 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านเศรษฐกิจ 

   ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้าน

เศรษฐกิจ ท้ังหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็น

ว่าระดับความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการท าอาชีพปลูกจาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดความคิดเห็นต่อการท า

อาชีพปลูกจากด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 9 ประเด็น คือ 1.การปลูกจากสามารถใช้แรงงานในครัวเรือน โดยไม่ต้องจ้าง

แรงงานภายนอก 2.การปลูกจากมีรายได้สม่ าเสมอตลอดปี 3.การปลูกจากไม่จ าเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน 4.การปลูกจากใช้เงิน

ลงทุนเริ่มต้นน้อย 5.พันธุ์ต้นจากมีราคาถูก 6.การปลูกจากให้ผลตอบแทนเร็ว เมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น 7.การปลูกจาก

มีก าไรสุทธิมากเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น 8.การปลูกจากมีค่าใช้จ่ายต่ า และ9.การปลูกจากมีความเสียงน้อย   

4.2 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านสังคม 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการท าอาชีพปลูกจากด้านสังคม ทั้งหมดสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นด้าน

สังคมส่งผลต่อการท าอาชีพปลูกจาก และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดความคิดเห็นต่อการท าอาชีพปลูกจากด้านสังคม 

พบว่า ประกอบด้วย 9 ประเด็น คือ 1.มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรกับ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน 2.ได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัว 3.ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง 4.เป็นอาชีพที่มีเกียรติท าช่ือเสียงให้ครอบครัว 5.ท าให้เกิดการเรียนรู้

และน ามาปฏิบัติ 6.การปลูกจากจะพัฒนาชุมชนให้มีชื่อเสียง 7.มีศูนย์กลางในการเรียนรู้สนับสนุน สาธิต เสริมสร้างทักษะ 

8. ได้รับการยอมรับจากสังคม และ9.ท าให้มีโอกาสอยู่ในพ้ืนท่ีและมีครอบครัวที่อบอุ่น  

 4.3 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการท าอาชีพปลูกจากด้านส่งเสริมและเผยแพร่ 

ทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับ

ความคิดเห็นด้านส่งเสริมและเผยแพร่ส่งผลต่อการท าอาชีพปลูกจาก และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดความคิดเห็นต่อการ

ท าอาชีพปลูกจากด้านส่งเสริมและเผยแพร่ พบว่า ประกอบด้วย 8 ประเด็น คือ 1.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ในการปลูกจาก 3.มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาดูงานจาก

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 4.การฝึกอบรมความรู้หรือศึกษาดูงาน 5.ได้รับการฝึกปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม 7.การได้อ่านเอกสารค าแนะน าในการปลูกจาก และ8.มีหน่วยงาน

ภาครัฐอยู่ใกล้แหล่งปลูกจาก  

5.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร ในพื้นที่ ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

การศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจากของเกษตรกร พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพปลูกจาก

ของเกษตรกร มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.73) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ รองลงมา (ร้อยละ 31.51) สิทธิในการเข้าถึงที่ดินมี
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น้อย และขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการปลูกกระบวนการผลิตจากอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าหน้าท่ี หรือ

หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 28.77)  

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการท าอาชีพปลูกจาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สามารถ

น ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ประเด็นเกษตรกรปลูกจาก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจาก เป็นระยะเวลา เฉลี่ย 

41.36 ปี มีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 14.38 ไร่/ครัวเรือน และเป็นพ้ืนท่ีปลูกจาก เฉลี่ย 4.87 ไร่/ครัวเรือน 

แหล่งพันธุ์จากที่ใช้ปลูก ได้แก่ พันธุ์งูเหลือม และก้านแดงในจ านวนเท่ากัน (50.00) เหตุจูงใจในการปลูกจาก คือ การสืบ

ทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด เกษตรกรทั้งหมดไม่เคยได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกจาก ไม่เคยวิเคราะห์ธาตุ

อาหารดิน ไม่มีการใส่ปุ๋ยสวนจาก เกษตรกรทั้งหมดจ าหน่ายใบจากในรูปใบจากสด และจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้รับเหมา 

ความถี่ในการจ าหน่าย เฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี ราคาจ าหน่ายผลผลิต เฉลี่ย 2,620.97 บาท/ไร่/ครั้ง มีรายได้ เฉลี่ย 5,241.93 บาท/

ไร่/ปี ซึ่งได้สอดคล้องผลการศึกษาของ ภูวเรศ  มณฑลเพชร (2555) ศึกษาเรื่องการประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลใน

การประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าใบจากแก่ถ้าตัดขาย มีราคาทางละ 1.50 

บาท ถ้าเย็บเป็นตับจาก มีราคาทางละ 7.50 บาท ส่วนลูกจาก มีราคาโหม่งละ 71 บาท และจากการประเมินมูลค่าผลผลิต

ของต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครโดยยึดมูลค่าที่มากที่สุดเป็นหลัก พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 653,387,526 

บาท ประเด็นประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็นการนิยมซื้ อ

ผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมีผลมาก ซึ่งได้สอดคล้องผลการศึกษาของ ประทานทิพย์ กระมล (2557) ปัจจัยที่

ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มของผู้และการเพิ่มปริมาณการซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ

ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทัศนคติด้านคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิต 

และการได้รับข่าวสารความรู้จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอในตลาดเกษตรกร นอกจากนี้ยังพบว่า

ผู้บริโภคในตลาดเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีความน่าจะเป็นท่ีจะจ่ายราคาส่วนเพิ่มสูงกว่าผู้บริโภคในตลาด

ที่จ าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ 

กิตติกรรมประกาศ  
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณประชากรผู้ให้ข้อมูลหรือนักวิชาการทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้น าเอกสารของทุกท่านมา

ศึกษาและอ้างอิงจนกระทั้งเอกสารวิชาการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการท าวิจัยตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนใน
ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ให้ความรู้มือในการให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังขอขอบคุณเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ที่ให้
ข้อมูลเป็นอย่างดี   
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 หวังว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลวังวนต่อไป ท้ังนี้ผู้
ศึกษาขอขอบคุณครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
ไว้ ณ ที่น้ีเป็นอย่างสูง หากเอกสารวิชาการฉบับนี้ผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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Kan Tang District, Trang Province 
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บทคัดย่อ  

การศึกษา ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์จากผู้บริโภคที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก 150 คน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การ

ทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.00 อายุเฉลี่ย 46.39 ปี จบ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 45.33 และระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก 

ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมีผลมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.91) , ด้านราคา(ค่าเฉลี่ย 3.91), ด้านการจัดจ าหน่าย

(ค่าเฉลี่ย 3.91) และด้านการส่งเสริมการตลาด(ค่าเฉลี่ย 3.91) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อ

การนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) แสดงให้เห็นว่า

ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 ด้าน ส่งผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก   

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, ผลิตภัณฑ์จาก, วังวน 
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Abstract  

The study of The Consumers Opinion Of Purchasing Nipa palm product in WangWon Kantang, 

Trang province.  Collect data by a popular consumer interview.  Buy products from 150 people using 

statistics.  Average percentage value The test value ( t- test)  found that consumers who purchased the 

product Nipa palm mainly as male to 98.00 percent average age 46.39 years graduated at the beginning 

of the first secondary school, 45. 33 percent, and the consumer's opinion on the popularity of buying 

products Nipa palm all 4 sides is at a very effective level including the product side (average 3.91), Price 

(avg. 3.91), distribution (average 3.91) and marketing promotion (average 3.91), a comparison of consumer 

feedback, the product's opinion on the popularity of the four- sided products found that the price of 

marketing promotional products. There is a higher average consumer opinion than the defined threshold 

(p ≤ 0.01) indicates that the consumer feedback level affects the popularity of product purchases from 

all 4 sides, affecting product purchase Nipa palm. 

Keywords:  Opinion, Nipa palm product, WangWon 

บทน า  

ปัจจุบันมีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นจากมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ต้นจากเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

จากทุกส่วนของต้น มีช่ือสามัญคือ Nipa palm และช่ือวิทยาศาสตร์คือ Nypa fruticans Wurmb. เป็นพืชในวงศ์ 

Arecaceae ในมาเลเซียมีช่ือสามัญว่า Nipa palm หรือ Nypah palm และชาวอินโดนีเซีย เรียกว่า Apong เวียดนาม 

เรียกว่า Dua nuac และฟิลิปปินส์เรียกว่า Nipeira ซึ่งมาจากภาษาโปรตุเกส ต้นจาก เป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มเช่นเดียวกับ

มะพร้าว จะอยู่รวมกันเป็นกอหลายๆ กอหนาแน่นมาก ชอบพ้ืนที่ค่อนข้าง แฉะหรืออยู่ริมน้ า จึงเรียกบริเวณที่มีต้นจากอยู่

หนาแน่นว่า ป่าจาก ต้นจากสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเลนค่อนข้างแข็งและเหนียวจัด ทนต่อความเค็มของดิน น้ า และ

แสงแดดได้ดี  

จาก จัดอยู่ที่ในวงศ์ย่อย Nypoideae ซึ่งมีสกุลเดียว และเป็นปาล์มเพียงชนิดเดียวท่ีเป็นพืชในป่าชายเลน ต้นจาก

เป็นพืชประจ าถิ่นดินแดนสุมทุมลุ่มปากน้ ามักขึ้นบริเวณน้ ากร่อย รอยต่อระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็ม ท าให้บริเวณชุมชน

ชายฝั่งปากแม่น้ ามีต้นจากขึ้นอยู่มากมาย และด้วยความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้ ต้นจากจึงเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้ทุกส่วน ซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้คนบนถ่ินฐานบริเวณชายฝั่งปากแม่น้ า ต้นจากสามารถน ามา

แปรรูปได้หลากหลาย ท้ังของเล่น ของกิน ของใช้ เพิ่มมูลค่าจากพืชพื้นบ้านประจ าท้องถิ่นให้เป็นสินค้ามีราคา สร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน สมัยก่อนไม่มีหลังคากระเบื้อง หรือสังกะสีเหมือนในปัจจุบัน ชุมชนชายฝั่งใช้ใบจากแก่มาเย็บเป็นตับ เรียกว่า 

ตับจาก มามุงเป็นหลังคาบ้านเรือน ลูกจากสามารถเอามาขายได้ เพราะลูกจากแก่จะมีเนื้อใน เอามาท าขนมหวาน ใบจาก
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สามารถอามาห่อขนม เรียกว่าขนมจากยอดจากอ่อนเอามาตากแห้ง ใช้มวนยาเส้นไว้สูบ ทางใต้ เรียกว่า สูบใบจาก 

นอกจากน้ีน้ าหวานจากช่อดอกใช้ท าน้ าตาล ไว้ท าขนม ในงานเทศกาลต่างๆ 

อาชีพการปลูกจาก เป็นอาชีพท่ีส าคัญของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าปะเหลียน ซึ่งเป็นท้ังอาชีพหลัก และเป็นอาชีพรอง

ของหลายครัวเรือนในชุมชน ปัจจุบันมีการน าส่วนประกอบต่างๆ ของจากมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เผื่อจ าหน่ายให้พ่อค้า

ส่งหรือผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ี เช่น ใช้ใบจากในการท าฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ท าภาชนะต่างๆ ได้แก่ หมวก 

ภาชนะตักน้ า (ติหมา) ไม้กวาด กระเช้า ถาดรองผลไม้ ฝาชี กระดาษสาจากทางจาก ใช้เป็นอาหาร ได้แก่ ผล ยอดอ่อน 

และการปาดน้ าหวานจากต้นจากเพื่อท าน้ าตาล น้ าส้มสายชู เกษตรกรในพื้นที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวั ดตรัง ส่วน

ใหญ่นิยมจ าหน่ายจากเป็นใบยาสูบ (ใบจาก) เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการ

ปลูกจาก การประกอบอาชีพปลูกจากนับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น ารายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากให้เป็นท่ีต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตพ้ืนที่การวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 5 

หมู่บ้าน เป็นพ้ืนท่ีที่ผู้ศึกษามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้มาก 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากรที่ศึกษา 

      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ในต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง จ านวน 150 ราย       

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ประชากรกลุ่มนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ (Accidental sampling) จากผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จ านวน 150 

ราย ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 

3. เคร่ืองมือและวิธีการเก็บข้อมูล 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้ท าสวนจาก ประกอบด้วยค าถามแบบปิด (Close ended questionnaire) และ

ค าถามแบบเปิด (Open ended questionnaire) ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
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ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผู้ให้ข้อมูล ส่วนน้ีมีทั้งค าถามแบบปลาย

ปิด และค าถามแบบปลายเปิด 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ประกอบด้วย 4 ด้าน 1. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านการจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นค าถามปลายปิด โดยใช้วิธีวัดของ

ลิเคอร์ท (Likert scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็น(Rating Scale) ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากของผู้บริโภคโดยให้ผู้

เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังน้ี (บุญสม  ภู่เจริญ, 2555)  

เห็นด้วยมากที่สุด  5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก  4 คะแนน 

   เห็นด้วยปานกลาง  3 คะแนน 

   เห็นด้วยน้อย  2 คะแนน 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลผลใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อันตรภาคช้ันโดยใช้คะแนนสูงสุด-คะแนน

ต่ าสุด ผลลัพธ์ที่ได้หารด้วยจ านวนช้ันที่แบ่งซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คะแนนสูงสุดคือ 5 และคะแนนต่ าสุดคือ 1 แบ่งเป็นช้ัน

ออกเป็น 5 ระดับ มีอัตรภาคชั้นเทากับ 0.80 น ามาก าหนดขอบเขตมัธยฐาน ในการอ่านช่วงค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

  ขอบเขตมัธยฐาน   4.21 - 5.00   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

  ขอบเขตมัธยฐาน   3.41 - 4.20   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับมาก  

  ขอบเขตมัธยฐาน   2.61 - 3.40   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

  ขอบเขตมัธยฐาน   1.81 - 2.60   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับน้อย  

  ขอบเขตมัธยฐาน   1.00 - 1.80   หมายถึงมีเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก ส่วนนี้เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบมีอิสระในการให้

ข้อมูล 

3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

      เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ด าเนินการโดยน าแบบสัมภาษณ์ ฉบับ

ร่างที่สร้างขึ้นน าไปทดสอบใช้ก่อนน าไปใช้จริง (Try out) ในกลุ่มประชากรในพื้นที่ ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของตัวช้ีวัด (Reliability) ในส่วนที่ 2 ของแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์รายข้อ 

(Item analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( Internal consistency) และค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ด้วย

สูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้ค าสั่ง Reliability ที่มีอยู่ในโปรแกรม SPSS/PC+ (ศิริชัย  

พงษ์วิชัย, 2543: 126 - 131)  
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      แบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ประกอบด้วย 4 ด้าน แต่ละด้าน

มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ดังนี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.815 

2. ด้านราคา และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.840 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.865 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.872 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Solstics program in Social Science, 

SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไป  

4.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่างและ

การศึกษากลไกราคาของผลิตภัณฑ์จาก ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย  

4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้อมูลระดับ 

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และข้อมูลระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale) 

4.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Average mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นระดับมาตราอันดับ (Ordinal Scale) และข้อมูลระดับช่วง (Interval 

scale)   

 4.2 สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

         4.2.1 การทดสอบค่าที (t-test) ในการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการท าเกษตรกรรมของเยาวชนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสมมุติฐานโดยใช้สูตร 

       สูตร      =      x ̅− μ 

    s/√n 

                        เมื่อ     x ̅   = ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 

                                 μ   = ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ก าหนดขึน้มาทดสอบ 

                                 s   = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

                                 n   = จ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ซึ่งผู้วิจัยน ามา

จัดกลุ่มและสรุปประเด็น และวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละเพื่อให้เห็นภาพรวมในประเด็นต่างๆ มีรายละเอียดผลการวิจัย ดังน้ี 

สรุปผลการศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก 

เพศ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.00 เพศชาย และร้อยละ 2.00 

เป็นเพศหญิง 

อาย ุผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่ อายุเฉลี่ย 46.39 ป ี

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.33) จบการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา (ร้อยละ 34.67) จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 16.00) จบช้ันอนุปริญญา และ

(ร้อยละ 2.00) จบช้ันปริญญาตรีหรือสูงกว่า     

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก เฉลี่ย 3.87 คน อยู่ในภาค

การเกษตร เฉลี่ย 2.47 คน อยู่นอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 1.39 คน  

รายได้ของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,021.67 

บาท ต่อเดือน 

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ส่วนใหญ่เป็น

สมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร (ร้อยละ 82.67) และเมื่อศึกษารายละเอียดพบว่า เป็นสมาชิกมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุน

หมู่บ้าน (ร้อยละ 40.08) กลุ่ม ธกส. (ร้อยละ 37.70) และ(ร้อยละ 22.22) กลุ่มแม่บ้าน   

           การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ร้อยละ 31.78 

มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร มากท่ีสุด คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 22.03) รองลงมา วิทยุ (ร้อยละ 19.07) เพื่อนบ้าน 

(ร้อยละ 13.98) อินเตอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13.14 ในจ านวนเท่ากัน  

2. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก 

2.1 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านผลิตภัณฑ์  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมี

ผลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับที่ 1 คือ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์จาก (4.87) ล าดับที่ 2 ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์จาก (ค่าเฉลี่ย 4.80) ล าดับที่ 3 คือ ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ประจ าท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.80) ล าดับที่ 4 คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ล าดับที่ 5 คือ อายุการเก็บรักษา

ของผลิตภัณฑ์จาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) ล าดับที่ 6 คือ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์จาก (ค่าเฉลี่ย 2.57) ล าดับที่ 7 มี
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บริการหลังการขาย หรือรับคืนสินค้าที่ช ารุดจากการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.62) ล าดับที่ 8 คือ มีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์

จากใหม่ๆ และมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ในจ านวนเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.53) และล าดับที่ 9 คือ ประเภท

และรูปแบบของผลิตภัณฑ์จาก (ค่าเฉลี่ย 3.43) ตามล าดับ  

2.2 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านราคา  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านราคา อยู่ในระดับมีผล

มาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับที่ 1 คือ มีการให้ข้อมูล

ราคาสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.77) ล าดับท่ี 2 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์จากมีความเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.57) ล าดับท่ี 3 

คือ ราคาผลิตภัณฑ์จากใกล้เคียงกันกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.47) ล าดับที่ 4 คือ มีวิธีการช าระเงินหลากหลาย 

(ค่าเฉลี่ย 3.90) ล าดับที่ 5 คือ มีระดับราคาสินค้าที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.50) และล าดับที่ 6 คือ สามารถต่อรองราคาได้ 

(ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามล าดับ  

2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านการจัดจ าหน่าย 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านการจัดจ าหน่าย อยู่ใน

ระดับมีผลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับที่ 1 คือ มีสินค้า

พร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.73) ล าดับที่ 2 คือ ความสะดวกในการหาซื้อ (ค่าเฉลี่ย 4.50) ล าดับที่ 3 คือ  

การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 3.77) ล าดับท่ี 4 คือ สถานท่ีซื้อสะดวกต่อการเดินทางและมีที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

ล าดับที่ 5 คือ สถานที่จ าหน่ายสะอาด สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.50) ล าดับที่ 6 คือ มีวิธีการแสดงการผลิตสินค้าให้ลูกค้าชม 

(ค่าเฉลี่ย 3.45) และล าดับที่ 7 คือ การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย 3.42) ตามล าดับ  

2.4 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านการส่งเสริมการตลาด

อยู่ในระดับมีผลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาในแต่ประเด็นโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับท่ี 1 คือ มี

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.72) ล าดับท่ี 2 คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 

(ค่าเฉลี่ย 3.63) ล าดับที่ 3 คือ  มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ (ค่าเฉลี่ย 3.50) และล าดับที่ 4 คือ มีการชิงโชค (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑจ์าก  

3.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านผลิตภัณฑ์ 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับความ

คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อ

การนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก   
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3.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านราคา 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านราคา สูง

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงยอมปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับความ

คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากด้านราคา ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการ

นิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก  

3.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านการจัดจ าหน่าย 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านการจัด

จ าหน่าย สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับ

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากด้านการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค

ที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก  

 

3.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ด้านการส่งเสริม

การตลาดสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าระดับ

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคที่

มีผลต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก  

4. ปัญหาอุปสรรคในการซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ในพื้นที่ ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ปัญหาอุปสรรคของผู้บริโภคที่การนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก พบว่า ซื้อผลิตภัณฑ์จากหาซื้อยาก มากที่สุด (ร้อยละ 

39.73) เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน รองลงมา (ร้อยละ 31.51) ขาดการประชาสัมพันธ์และบรรจุภณัฑ์ไมโ่ดดเด่น (ร้อยละ 28.77)  

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ในพ้ืนที่ ต าบลวังวน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ประชาชนท่ีนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก 

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับความคิดเห็น

ของผู้บริโภคที่มีต่อการนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จาก ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมีผลมาก ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ประทานทิพย์  กระมล (2557) พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มของผู้บริโภคและการเพิ่มปริมาณ

การซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติด้านคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน

ในผลผลิต การได้รับข่าวสารความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอในตลาดเกษตรกร นอกจากน้ียังพบว่าผู้บริโภค
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ในตลาดเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะจ่ายราคาส่วนเพิ่มสูงกว่าผู้บริโภคในตลาดที่จ าหน่ายผลผลิตเกษตร

ปลอดสารพิษ ซึ่งได้สอดคล้องผลการศึกษาของ ภูวเรศ  มณฑลเพชร (2555) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์เทคนิคการรับรู้

ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จากการประเมินมูลค่า

ผลผลิตของต้นจากในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครโดยยึดมูลค่าที่มากที่สุดเป็นหลั ก พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 

653,387,526 บาท  

กิตติกรรมประกาศ  

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณประชากรผู้ให้ข้อมูลหรือนักวิชาการทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้น าเอกสารของทุกท่านมา

ศึกษาและอ้างอิงจนกระทั้งเอกสารวิชาการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการท าวิจัยตลอดกระบวนการ และขอขอบคุณประชาชนใน

ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ให้ความรู้มือในการให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังขอขอบคุณเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ที่ให้

ข้อมูลเป็นอย่างดี   

 หวังว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลวังวนต่อไป ท้ังนี้ผู้

ศึกษาขอขอบคุณครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ

ไว้ ณ ท่ีนี้เป็นอย่างสูง หากเอกสารวิชาการฉบับนี้ผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ผลของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้า 

Effects of Different Agricultural Waste on Sarjor-caju Mushroom Production 

สมทบ เวทโอสถ1*, นุรฮูดา วายุ2, มะยากี คาเร็ง2 และนูรมี มะจะตาแส2 

Somthob Wetosot1*, Nurhuda Wayu2, Mayakee Karenh2 and Nurmee Matachasae2 

บทคัดย่อ 
 เห็ดเป็นกลุ่มเช้ือราที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนใหญ่เกษตรกรมักน าขี้เลื่อยไม้ยางพารา
มาเพาะเห็ดนางฟ้า ท าให้เกิดขี้เลื่อยขาดตลาด จึงท าการศึกษาการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในการเพาะเห็ด
นางฟ้า ได้แก่ ชานอ้อย ฟางข้าว และขุยมะพร้าว มาเป็นวัสดุทดแทนในการเพาะ โดยศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ด ความ
กว้างดอก ความยาวก้าน ความหนาก้านดอก น้ าหนักเฉลี่ยแต่ละดอก น้ าหนักรวมต่อก้อน จ านวนดอกต่อก้อน และ
ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ท าจ านวน 3 ซ้ าๆละ 10 ก้อน พบว่า สูตรขุย
มะพร้าวมีการเจริญของเส้นใยดีที่สุดในครั้งท่ี 1, 2, 3 และ 4 (2.87, 7.09, 11.08 และ 14.98 เซนติเมตร ตามล าดับ) ส่วน
ความกว้างดอก และความยาวก้านดอกดีที่สุดในสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา (56.41 และ 89.25 มิลลิเมตร ตามล าดับ) น้ าหนัก
เฉลี่ยแต่ละดอก และน้ าหนักรวมดอกดีที่สุดในสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา (12.44 และ 60.37 กรัม ตามล าดับ) จ านวนดอกต่อ
ก้อนมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสูงสุดในสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพารา (7.36 ดอก/ก้อน) ส่วนความหนาก้าน
ดอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะทั้ง 4 สูตรมีความแตกต่างกัน โดยชานอ้อย 
และขี้เลื่อยไม้ยางพารา มี Biological Efficiency (%B.E.) สูงสุด (8.14 และ 6.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ: เห็ดนางฟ้า, การเจริญของเส้นใย, การเจริญเติบโต, การให้ผลผลิต 
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Abstract  
Mushroom are a group of fungi that have high nutritional to beneficial in the body.  Most of 

farmer use rubber sawdust to culture Sajor-caju mushroom and cause lack of sawdust.  To study usage 
agriculture waste were culture Sajor- caju mushroom such as bagasse, rice straw and coconut flake to 
culture compensate mushroom.  Study of mycelium growth, cap weight, stem length, stem thickness, 
average weight of mushroom, total weight of mushroom per lump, number of mushroom per lump and 
biological efficiency of material culture. Completely randomized design experimental with 3 replication 
( 10 lump per 1 replication) .  Coconut flake formula has best mycelium growth on times 1, 2, 3 and 4 
(2.87, 7.09, 11.08 and 14.98 centimeter respectively) .  Cap width and stem length have best to culture 
on rubber sawdust ( 56. 41 and 89. 25 millimeter respectively) .  Average weight of mushroom and total 
weight of mushroom per lump have best to culture on rubber sawdust ( 12. 44 and 60. 37 gram 
respectively). High number of mushrooms per lump has different significant to culture on rubber sawdust 
( 7. 36 mushroom/ lump) .  Stem thickness hasn’ t significant.  Biological efficiency of all 4 formulas was 
different significant, with bagasse and rubber sawdust have high Biological Efficiency, %B. E.  ( 8. 14 and 
6.04 percent respectively). 

Keywords: Sarjor-caju mushroom, Mycelium growth, Growth, Production 

บทน า 
 เห็ดเป็นกลุ่มเช้ือราที่มีวิวัฒนาการสูงสุดกว่าราช้ันอื่นที่สามารถเจริญอยู่เหนือพื้นดิน บนต้นไม้ ขอนไม้ ซากพืช 
มูลสัตว์ เป็นต้น (อภิชาต ศรีสอาด และอัมภา ค าวงษา, 2554) เห็ดมีคุณค่าทางอาหารสูงอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และ
แร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เห็ดหลายชนิดมีสรรพคุณรักษาโรคได้บางชนิด เช่น โรคไขมันในเส้นเลือดสูง 
โรคหัวใจ โรคความดัน และยังมีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วย (ปัญญา รัศมีธรรมวงศ์ , 2555; อัมพา ค าวงษา, 
2554) ในปัจจุบันการเพาะเห็ดเป็นการค้ามีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากให้ผลผลิตที่เร็ว ลงทุนการผลิตไม่สูง 
และขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก รวมทั้งสามารถน ามาเป็นอาชีพที่ท ารายได้ตลอดปี ท าให้มีผู้ที่สนใจเพาะเห็ด
มากข้ึน (อลงกรณ์ กรณ์ทอง, 2558) นอกจากนี้ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการคลาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะ
แหล่งโปรตีน เห็ดจัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงชนิดหนึ่ง และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ (เติมพงศ์ แสงกรณ์กิจ, 2552)  
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเกือบทุกชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม และเห็ดหอม เป็นต้น 
โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.) (Sarjor-caju mushroom) เป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อย ตลาดมี
ความต้องการสูง คุณค่าทางโภชการของเห็ดนางฟ้า 100 กรัม ให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี โปรตีน 2.3 กรัม ไขมัน 0.3 กรัม 
และคาร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม โดยทั่วไปนิยมเพาะในถุงพลาสติก วัสดุที่ใช้เพาะ ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ไม้หางนกยูง ไม้เต็ง 
ไม้รัง ไม้ก้ามปู ไม้นุ่น เป็นต้น ผสมกับอาหารเสริมจ าพวกร า ดีเลือ ภูไมท์ ปูนขาว เป็นต้น (โชลม จิตรมั่น, 2554; อภิชาต 
ศรีสอาด และพัชรี ส าโรงเย็น, 2557)  
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 ด้วยการเพาะเห็ดเริ่มมีขายผู้เพาะมากข้ึนท าให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีความต้องการขี้เลื่อยไม้ยางพารามากขึน้ตาม
ไปด้วยท าให้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเริ่มขาดแคลนตลาด รวมทั้งโรงเลื่อยไม้หลายๆโรงหันมารับเลื่อยไม้หลายๆชนิดเนื่องจาก
เกษตรกรชาวสวนยางไม่ป้อนไม้ยางพาราเข้าสู่โรงงานเพราะราคาต่ า จึงท าให้ข้ีเลื่อยท่ีได้จากโรงงานเป็นขี้เลื่อยไม้ผสมซึ่งไม่
เหมาะต่อการน ามาเป็นวัสดุเพาะเห็ด เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นกลุ่มไม้เนื้ออ่อนที่มีสารอาหาร ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิน ที่เป็นท่ีต้องการต่อการเจริญเติบโตของเห็ด (ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ และคณะ, 2555) อีกทั้งราคาขี้เลื่อยไม้
ยางพารามีราคาสูงขึ้นจากการที่เกษตรกรเพาะเห็ดต้องการ การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าจะสามารถน ามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดได้ ดังนั้นจึงได้ศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาการเพาะเห็ด
นางฟ้าโดยน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกรและผู้สนใจ โดยพิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ที่สามารถให้การเจริญของเส้นใย การเจริญเติบโตของดอก 
และให้ผลผลิตที่ดีใกล้เคียงข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การท าวิจัยดังกล่าววางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ท าจ านวน 

3 ซ้ า ซ้ าละ 10 ก้อน โดยมีสูตรดังนี้ 
สูตรที่ 1 ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ชุดควบคุม) 
สูตรที่ 2 ใช้ขุยมะพร้าว 
สูตรที่ 3 ใช้ชานอ้อย 
สูตรที่ 4 ใช้ฟางข้าว 

 โดยสูตรการอัดก้อนทุกสูตรมีการใส่อาหารเสริมในปริมาณที่เท่ากัน ดังนี้ ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 0.5 
กิโลกรัม ภูไมท์ 0.5 กิโลกรัม ดีเกลือ 100 กรัม ยิปซั่ม 400 กรัม และน้ า 60-70 เปอร์เซ็นต์ ในวัสดุเพาะ 50 กิโลกรัม 
ขั้นตอนการท าก้อนเห็ด 
 1) น าส่วนผสมตามสูตรที่ก าหนดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสม จากนั้นให้เติมน้ าให้ได้ความชื้น 60-
70 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เครื่องวัดความช้ืนตรวจสอบ น าส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ในถุงเพาะเห็ด ปริมาณ 800 กรัม/ก้อน อั ด
ก้อนให้แน่น โดยใช้เครื่องอัดก้อนเห็ด ใส่คอขวด ดึงถุงให้ตึงและแน่น จากนั้นปิดด้วยฝาปิด น าก้อนเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเช้ือ 
ด้วยหม้อนึ่ง ท่ีระดับความดัน 8 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมงนับจากน้ าเดือด เมื่อเสร็จน า
ออกจากหม้อน่ึงวางให้เย็น 
 2) น าก้อนเห็ดที่ผ่านการฆ่าเช้ือมาหยอดเช้ือขยายในเมล็ดข้าวฟ่าง จ านวน 20-30 เมล็ดต่อถุง ปิดฝาก้อนเช้ือ
เขย่าก้อนเชื้อให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจาย น าก้อนเชื้อเห็ดไปวางในห้องบ่มเช้ือ ที่อุณหภูมิห้อง 28±5 องศาเซลเซียส บันทึกผล
การเจริญของเส้นใย 
 3) เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อน น าก้อนเช้ือเข้าโรงเปิดดอก โดยเปิดฝาก้อน ให้ความช้ืนโดยระบบพ่นหมอกให้ได้
ความช้ืน 80-90 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส  

การบันทึกข้อมูล 
 1) การเจริญของเส้นใยเห็ดในวัสดุเพาะ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 10 หลังหยอดเช้ือ โดยใช้ไม้บรรทัดที่ระดับความละเอียด 
0.1 มิลลิเมตร 
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 2) การเจริญเติบโต ได้แก่ ความกว้างดอก วัดจากตรงกลางของหมวกดอก ความยาวก้าน ความหนาก้านดอก 
โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ท่ีระดับความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 
 3) ผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักเฉลี่ยแต่ละดอก น้ าหนักดอกรวมต่อก้อน โดยใช้เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง (ก่อนช่ังมีการตัด
แต่งบริเวณโคนดอก) นับจ านวนดอกต่อก้อน 
 4) ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะ (Biological Eficiency, %B.E.) โดยใช้สูตร (ฐาปกรณ์ ค าหอมกุล, 
2559) น้ าหนักดอกสด x 100/น้ าหนักแห้งของวัสดุเพาะหลังเก็บผลผลิต 
 ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย และน าไปเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี ANOVA หากพบ
ความแตกต่างของข้อมูล ให้น าไปหาค่าความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test, DMRT 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การเจริญของเส้นใยภายในถุง 
 จากการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ด โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 หลังหยอดเช้ือ พบว่า การบันทึกข้อมูลทั้ง 4 
ครั้งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P≤0.01) (ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 หลังหยอดเช้ือ) สูตรอัดก้อนโดยใช้ขุย
มะพร้าวมีการเจริญของเส้นใยดีที่สุด (2.87, 7.09, 11.08 และ 14.98 เซนติเมตร ตามล าดับ) รองลงมาคือ สูตรขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (1.09, 4.97, 8.94 และ 13.70 เซนติเมตร ตามล าดับ) (ตารางที่ 1) ความสามารถในการเจริญของเส้นใยของเห็ด
มีความผันแปรตามจ านวนวัน คือจ านวนวันมากข้ึน ความสามารถในการเจริญของเส้นใยในวัสดุเพาะมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นตาม
ไปด้วย (อัญชลี จาละ, 2557)  ซึ่งในสูตรที่มีขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่มีขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อใบไม้และ
กิ่งไม้หมักในอัตราส่วน 75 : 25 ให้อัตราการเจริญของเส้นใยเห็ดสูงสุด (สุทธินี เจริญคิด และคณะ, 2556) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าข้ีเลื่อยมีคุณสมบัติที่ดีต่อการเจริญของเส้นใยเห็ด 
 
ตารางที ่1 อัตราการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 
สูตร การเจริญเส้นใยเห็ดนางฟ้า (เซนติเมตร/คร้ัง) 

1 2 3 4 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ควบคุม) 1.09b 4.97b 8.94b 13.70b 
ชานอ้อย 0.44c 3.09c 6.35d 9.40d 
ฟางข้าว 1.29b 4.59b 7.92c 11.25c 
ขุยมะพร้าว 2.87a 7.09a 11.08a 14.98a 
F-test ** ** ** ** 
C.V. (%) 9.22 5.97 3.36 2.23 

หมายเหตุ: ** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 
2. การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
 การประเมินการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้า ในวัสดุเพาะทั้ง 4 ชนิด พบว่า ความกว้างดอก ความยาว
ก้านดอก น้ าหนักเฉลี่ยแต่ละดอก น้ าหนักรวมของดอก และจ านวนดอกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
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(P≤0.01) โดยในสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราลักษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ ความกว้างดอก ความยาวก้านดอกสูงสุด (56.41 
และ 89.25 มิลลิเมตร ตามล าดับ) เช่นเดียวกับการให้ผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักเฉลี่ยแต่ละดอก น้ าหนักรวม และจ านวนดอก 
ในสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราสูงสุด (12.44 กรัม, 60.37 กรัม และ 7.36 ดอก/ก้อน ตามล าดับ) ส่วนความกว้างดอกในวัสดุ
เพาะทั้ง 4 สูตรไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) การเพาะเห็ดโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่สามารถให้น้ าหนักสดดีกว่า
การเพาะในข้ีเลื่อยไม้ยางพาราเก่า แต่ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสามารถให้น้ าหนักสดดีกว่าวัสดุอื่นๆ เนื่องจากวัสดุเพาะแต่ละชนิด
มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญดอกเห็ดไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกลุ่มสารอินทรีย์พวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินซึ่ง
เป็นสารอินทรีย์ที่เห็ดนางฟ้าน าไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและออกดอก ซึ่งมีอยู่ในกลุ่มเนื้อไม้ จึงท าให้ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราให้ผลผลิตด้านน้ าหนักสดมากกว่าวัสดุอื่นๆที่น ามาทดแทน เช่น ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น (ธนกาญจน์ แช่มรัมย์ สุรี
รัตน์ สุวรรณพัฒน์ และอารยา มุสิกา, 2561) รวมทั้งการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบางชนิด เช่น ชานอ้อย ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่มี่มูลค่ามาเพาะเห็ดในตระกูลนางฟ้า-นางรม ก็สามารถให้ผลผลิตอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มผลก าไร
ให้กับการขายเห็ดได้ถึงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (Singh et al., 2018) 
   
ตารางที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าในวัสดุเพาะทั้ง 4 ชนิด 
สูตร ความ

กว้างดอก 
(มม.) 

ความยาว
ก้านดอก 
(มม.) 

ความหนา
ก้านดอก 
(มม.) 

น้ าหนัก
เฉลี่ยแต่
ละดอก 
(กรัม/
ก้อน) 

น้ าหนัก
รวมของ

ดอก 
(กรัม/
ก้อน) 

จ านวน
ดอก 

(ดอก/
ก้อน) 

ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ควบคุม) 56.41a 89.25a 10.31 12.44a 60.37a 7.36a 
ชานอ้อย 44.89bc 48.97b 8.99 6.99b 44.63b 6.64a 
ฟางข้าว 35.28c 28.47b 6.36 3.89c 12.11c 3.92b 
ขุยมะพร้าว 55.52a 34.32b 11.78 7.21b 15.94c 4.79b 
F-test ** ** ns ** ** ** 
C.V. (%) 10.98 31.30 28.23 20.86 23.39 16.37 

หมายเหตุ: ** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   ns ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ  
 
3. ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า 
 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าทั้ง 4 สูตร โดยประเมินภายหลังการเก็บข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของเห็ดในช่วงแรก พบว่า ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะของเห็ดนางฟ้าทั้ง 4 สูตรมี
ความแตกต่างทางสถิติย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P≤0.01)  โดยสูตรชานอ้อยและขี้เลื่อยไม้ยางพารามีประสิทธิภาพทางชีวภาพ
มากที่สุดไม่แตกต่างกัน คือ 8.14 และ 6.04 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสูตรขุยมะพร้าว และฟางข้าว (2.15 และ 1.63 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนา นาคีสินธ์ (2556) ซึ่งใช้ขี้เลื่อยยางพารา 100 
เปอร์เซ็นต์ ในการเพาะเห็ดนางรมฮังการี มีประสิทธิภาพทางชีวภาพสูงสุด โดยค่า %B.E. มีประโยชน์ต่อผู้เพาะเห็ดเป็น
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อย่างมาก เพราะสามารถน าค่า %B.E. ของวัสดุมาพิจารณาเลือกวัสดุที่จะน ามาเพาะ หลักเกณฑ์ คือ เลือกวัสดุที่มีค่า 
%B.E. สูงแต่มีต้นทุนต่ าหรือเลือกวัสดุที่มีความคุ้มทุนหรือประโยชน์สูงสุด  
 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของของวัสดุเพาะทั้ง 4 ชนิด 
สูตร ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะ (%) 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ควบคุม) 6.04a 
ชานอ้อย 8.14a 
ฟางข้าว 1.63b 
ขุยมะพร้าว 2.15b 
F-test ** 
C.V. (%) 23.91 

หมายเหตุ: ** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

สรุป 
 การเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ชานอ้อย ฟาง
ข้าว และขุยมะพร้าว จากการศึกษาการเดินของเส้นใยมีการเดินได้ดีในสูตรอัดก้อนโดยขุยมะพร้าว แต่ลักษณะความกว้าง
ดอก ความยาวก้านดอก ความหนาก้านดอก น้ าหนักเฉลี่ยแต่ละดอก น้ าหนักรวมของดอก และจ านวนดอก ท่ีอัดก้อนโดยขี้
เลื่อยไม้ยางพาราดีกว่าสูตรอื่น รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะในขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชานอ้อย
ดีกว่าฟางข้าวและขุยมะพร้าว ดังนั้นการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถน ามาเป็นวัสดุส าฟหรับ
อัดก้อนเห็ดได้ แต่ประสิทธิภาพต่อการเดินเส้นใย การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุ
เพาะแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 
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ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมลอน 

Effect of Manure Types in Planting Media on Growth and Yield of Melon 

อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์1*, ซาอูดี โว๊ะ2 และ บิซมี หะแว2  

Issariyaporn Damrongrak1*, Saudee Woh2 and Bismee Hawae2  

บทคัดย่อ  
มูลสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านปริมาณธาตุอาหารพืช การน ามาผสมในวัสดุปลูกอาจ

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชแตกต่างกัน การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้มูลสัตว์ชนิดต่างๆ 

ในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลของผลิตเมลอน วัสดุปลูกประกอบด้วย ดิน แกลบ กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ 

ในอัตราส่วน 2:1:1:1:1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ า แต่ละกรรมวิธีใส่มูลสัตว์ที่ต่างกัน 

คือ มูลไส้เดือนดิน (T1) มูลวัว (T2) มูลแพะ (T3) และมูลไก่ (T4) ปลูกเมลอนพันธุ์แสนหวาน พบว่า ความสูง ความกว้างใบ 

ความยาวใบ และจ านวนใบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) วัสดุปลูกที่ใส่มูลแพะ ให้ผลดีกว่าวัสดุปลูกที่

ใส่มูลสัตว์ชนิดอื่นอย่างเด่นชัด ส าหรับผลผลิตเมลอน และองค์ประกอบของผลผลิต ด้านน้ าหนักผล ขนาดผล และความ

หวาน ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ดังนั้นในการปลูกเมลอนสามารถน ามูลสัตว์ทุกชนิดมาเป็นส่วนผสมในวัสดุปลูก แต่

กรณีมีการไว้ผลมากกว่า 1 ผล ควรพิจารณาใช้มูลแพะ รองลงมาคือใช้มูลไส้เดือนดิน เนื่องจากท าให้กา รเจริญเติบโต

ทางด้านล าต้นมากกว่า ซึ่งน่าจะส่งผลต่อผลผลิตด้วย 

ค าส าคัญ: มูลสัตว์, วัสดุปลูก, เมลอน 
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Abstract  
Each type of manure is different in the property, especially in plant nutrient concentration. 

Incorporating of different manures in planting madia might affect plant growth and yield. This experiment 
aimed to study effect of manure types in planting media on growth and yield of melon. Planting media 
consisted soil, coconut husk, coir and manure in the ratio of 2:1:1:1:1.  Completely randomized design 
with 4 treatments and 10 repplications was used.  The treatments that different in maure types were 
earthworm cast ( T1) , cow dung ( T2) , goat dung ( T3)  and chicken manure ( T4) .  Saenwan variety was 
planted.  The results showed that plant height, leaf width, leaf length and number of leaf were 
significantly different ( p<0. 05) .  Planting media contained goat dung gave better results than those 
contained other manures.  Whereas, yield and yield components were not significantly different among 
treatments. Thus, it can be incorporated all of the manures in planting media for melon growing. In case 
of maintaining more than one fruit per pot, incorporating goat dung to the planting media should be 
considered because it showed distinctly plant growth. That might effect to the yield.  

Keywords: Manure, Planting media, Melon 

 
บทน า  

วัสดุปลูกที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชทุกชนิด ที่ปลูกในกระถาง คุณสมบัติที่ส าคัญของ

วัสดุปลูก คือ ต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืช สามารถยึดรากไว้ได้อย่างมั่นคง ค้ าจุนส่วนของ

พืชที่อยู่เหนือดินให้ตั้งตรงอยู่ได้ มีความพรุนเหมาะสมสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างรากพืชกับช้ันบรรยากาศเหนือ

วัสดุปลูก ในขณะเดียวกันก็สามารถอุ้มน้ าได้ดีด้วย (ชัยสิทธ์ิ, 2544) นอกจากนี้ควรมีธาตุอาหารพืชเพียงพอและอยู่ในรูปที่

พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (พิสมัย , 2534) การที่จะได้มาซึ่ง

วัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานั้น จ าเป็นต้องน าวัสดุต่างๆ ทั้งที่เป็นอินทรีสาร  และอนินทรียสาร มาผสมกันซึ่งมัก

เรียกว่าดินผสม เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของวัสดุที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมของดินผสม 

ได้แก่ หน้าดิน ทราย แกลบดิบ แกลบเผา มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก (พิสมัย , 2534) ขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวสับ (อิทธิสุนทร, 

2554)        

มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกเป็นวัตถุอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมาก ในการน ามาผสมในดินปลูกหรือวัสดุปลูก มีจุลินทรีย์

และสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มากมายทั้งส่วนท่ีเป็นฮิวมัส เซลลูโลส (cellulose) ลิกนิน (lignin) และสารอินทรีย์อื่น ๆ เช่น 

วิตามิน และฮอร์โมนพืช (บัญชา, 2556) เมื่อมูลสัตว์เกิดการย่อยสลายจะกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน ท าให้ดินมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น เพราะอินทรียวัตถุมีบทบาทเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช เป็นสารเช่ือม

อนุภาคของดินท าให้โครงสร้างของดินดีขึ้น สามารถดูดซับน้ า และธาตุอาหารพืชไว้ได้ดีมากขึ้น ในขณะเดียวกันดินจะมี

สภาพร่วนซุยและระบายน้ าส่วนเกิน และถ่ายเทอากาศได้ดี (สุภัทตรา, 2545) มูลสัตว์มีหลายชนิดที่สามารถเลือกมาใช้ผสม



การประชมุวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  

“วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 
 

 
1748 

 
 

ในการท าดินปลูก เช่น มูลวัว มูลเป็ด มูลไก่ มูลแพะ มูลแกะ มูลไส้เดือนดิน เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยมูลสัตว์แต่ละชนิด แม้ ชนิด

เดียวกัน แต่ละแหล่งก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  

 มูลวัวมีปรมิาณธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน 19.1 กรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5.6 กรัม/กโิลกรัม และ

โพแทสเซียม 14.0 กรัม/กิโลกรัม มูลแพะมไีนโตรเจน 19.4 กรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 25.8 กรัม/กโิลกรัม และแมกนีเซยีม 

6.4 กรัม/กิโลกรัม โดยสามารถปลดปล่อยไนโตรเจนได้สูงที่สดุ และสามารถปลดปล่อยโพแทสเซียมและแมกนเีซียมได้ทันท ี

(ปรัชญา และคณะ, 2540) Jieying และคณะ (2017) รายงานว่า มูลวัว มี ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.86 คาร์บอน 308.2 

กรัม/กโิลกรมั ไนโตรเจน 28.7 กรัม/กโิลกรัม สดัส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 10.7 ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4
+-N) 

0.02 กรัม/กโิลกรัม ไนโตรเจนในรปูไนเทรต (NO3
--N) 0.7 กรัม/กโิลกรัม  

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเป็นเม็ดร่วนสีน้ าตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายน้ า และอากาศได้ดีมาก มีความจุความช้ืนสูง 

และปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก มีปริมาณไนโตรเจน 8.8 กรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 18.3 กรัม/กิโลกรัม และโพแทสเซียม 

5.4 กรัม/กิโลกรัม มูลไส้เดือนจะแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ หลังจากที่ใส่ลงไปในแปลงปลูกพืชจะค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหาร

ออกมาเป็นประโยชน์อย่างช้า ๆ และจะช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน  

มูลไก่มีธาตุอาหารหลักสูงกว่าปุ๋ยคอกอ่ืน โดยมีส่วนประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปริมาณ  

28.4 76.3 และ 7.8 กรัม/กิโลกรัม (อานัฐ, 2553) Jieying และคณะ (2017) รายงานว่า มูลไก่ มี ความเป็นกรดเป็นด่าง 

7.73 คาร์บอน 270.2 กรัม/กิโลกรัม ไนโตรเจน 53.0 กรัม/กิโลกรัม สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 5.1 ไนโตรเจนในรูป

แอมโมเนียม (NH4
+-N) 0.1 กรัม/กิโลกรัม ไนโตรเจนในรูปไนเทรต (NO3

--N) 2.7 กรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ Achary and 

Kumar (2018) รายงานว่า มูลไก่แห้ง มีความชื้น 13 % มีไนโตเจน 3.6 %, P2O5 3.5 % และ K2O 1.6 % โดยมูลไก่มีการ

ย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้กับพืชได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น มูลโค มูล

ควาย และมูลแพะ (Brady and Wield, 2002) ด้วยเหตุผลดังกล่าวมักพบว่า พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงเมื่อใส่มูลไก่ 

การศึกษาใช้มูลสัตว์ชนิดต่างในการปลูกกระเทียมภายในโรงเรือน พบว่าการใส่มูลไก่ หรือใส่มูลไส้เดือนดิน ในอัตรา 20 ตัน

ต่อ เฮกตาร์ หรือ 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้การเจริญเติบโตและผลผลิตสูงกว่า การใส่มูลแพะ-แกะ และการใส่มูลวัวในอัตรา

เดียวกัน ในมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ยังมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุทุกชนิดที่พืชต้องการ ในปริมาณที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

เมื่อน ามาผสมในวัสดุปลูกก็จะน่าท าให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกัน  

การปลูกเมลอนภายในโรงเรือนมีหลายรูปแบบ สามารปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดิน แล้วให้ปุ๋ยทางระบบน้ า หรือ

ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งรากแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารโดยตรง และการปลูกโดยใช้ดินโดยให้ปุ๋ยทางดิน ซึ่งเป็น

รูปแบบที่เกษตรกรทั่วไปคุ้นเคยเหมาะกับเกษตรกรที่เริ่มทดลองปลูก มีต้นทุนค่อนข้างต่ า สามารถให้น้ าทั้งระบบน้ าหยด 

แบบตักรด หรือให้น้ าทางสายยาง แต่ผลผลิตอาจไม่สม่ าเสมอ การปลูกในลักษณะหลังจ าเป็นต้องใช้ดินผสมที่มีส่วนผสม

ของมูลสัตว์ นอกจากมีส่วนท าให้สภาพทางกายภาพของวัสดุปลูกเหมาะแล้วยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช โดยเฉพาะธาตุ

อาหารรองและจุลธาตุ ซึ่งหากให้ปุ๋ยทางดินมีโอกาสที่จะได้รับไม่เพียงพอ จึงได้ท าการทดลองใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ เป็น
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ส่วนผสมในวัสดุปลูกเมลอน ซึ่งเป็นพืชที่มีราคาค่อนข้างสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องค์ประกอบของผลผลิตเมลอน เมื่อปลูกในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ที่แตกต่างกัน  

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการทดลองใส่มูลสัตว์ชนิดต่างๆ ในดินผสมหรือวัสดุปลูก ประกอบด้วย ดิน มูลสัตว์ แกลบ กาบ

มะพร้าว และขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 2:1:1:1:1 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของเมลอน วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 กรรมวิธี ที่ใส่มูลสัตว์ต่างชนิดกัน ดังนี้  
มูลใส้เดือนดิน (T1) มูลวัว (T2) มูลแพะ (T3) และ มูลไก่ (T4) แต่ละกรรมวิธีท า 10 ซ้ า 

การปลูกเมลอน ท าการเพาะเมล็ดเมลอน พันธุ์แสนหวาน โดยใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินผสมดินอัตราส่วน 1:1 

เป็นวัสดุเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุ 12 วัน ย้ายต้นกล้าที่มีขนาดและลักษณะสม่ าเสมอกัน ลงในถุงปลูกใยสังเคราะห์ขนาด 8x15 

นิ้ว ที่มีส่วนผสมของวัสดุปลูกตามกรรมวิธีที่ก าหนด และรดสารละลายไตรโคเดอร์มา คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงถุง

ปลูก ย้ายต้นกล้าปลูกถุงละ 1 ต้น ให้น้ าทุกวันในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยรดน้ าครั้งละ 1 ลิตร ผูกเชือกเพื่อดึงกับคาน

หลังคาโรงรือนให้ต้นพนัเลื้อย 

การให้ปุ๋ย หลังจากย้ายปลูก 15 วัน ใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15–15 ปริมาณ 10 กรัม และยูเรีย 5 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 

30 และ 50 วัน ใส่ปุ๋ยผสมสูตร 15-15–15 ปริมาณครั้งละ 15 กรัมต่อต้น และเมื่ออายุ 65 วัน ใช้ปุ๋ยผสมสูตร 15-15–15 

ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0–60) ในอัตราอย่างละ 8 กรัม (รักกล้า, 2562) ฉีดพ่นแคลเซียมและโบรอนในทุก ๆ 2 

สัปดาห์ โดยใช้สารละลายปุ๋ยแคลเซียม/โบรอนปริมาตร 50 มิลลิลิตร ผสมกับสารจับใบ 6 มิลลิลิตร ละลายในน้ า 20 ลิตร 

คนให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นให้ทั่วใบ 

การผสมเกสรโดยเด็ดดอกตัวผู้ น ามาคว่ าและแตะลงที่ยอดของดอกตัวเมีย และเมื่อเริ่มติดผล เลือกผลที่สมบูรณ์

ที่สุดไว้เพียงผลเดียว ผลที่เหลือให้ปลิดทิ้ง และหลังติดผล 2 สัปดาห์ ท าการผูกเชือกที่ข้ัวผลโยงไว้กับคาน 

หลังคาโรงเรือนเพื่อช่วยพยุงและรับน้ าหนักผลเมลอน 

การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของเมลอน หลังย้ายปลูกท าการวัดความสูงต้นด้วยตลับเมตร วัดจากโคนต้นที่ผิว

ดินจนถึงโคนใบที่ 1 วัดความกว้างและความยาวของใบที่ 3 นับจากใบล่าง ความกว้างใบวัดตรงที่มีความกว้างมากที่สุด 

ส่วนความยาวใบวัดจากโคนใบไปจนถึงปลายใบ วัดด้วยไม้บรรทัด และนับจ านวนใบที่แตกจากต้นหลัก โดยเก็บข้อมูล

ทัง้หมดนี้ทุกๆ สัปดาห์ หลังย้ายปลูก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตท าการวัดขนาดรอบผลทั้งแนวตั้งและแนวนอน ช่ัง

น้ าหนักผลด้วยตาช่ัง วัดความหวานของเนื้อผลด้วยเครื่องวัดความหวาน (Refractometer) โดยวัดช่วงบนห่างจากกลางผล

ที่มเีมล็ดประมาณ 2 เซนติเมตร ตรงกลางเนื้อผล และด้านล่างห่างจากเปลือกผลประมาณ  2 เซนติเมตร 
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น าข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ตาราง 

AN0VA หากพบความแปรปรวนแสดงว่ามีอิทธิพลของกรรมวิธี ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกรรมวิธีต่างๆ ด้วยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป      

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การเจริญเติบโตของเมลอน  

1.1 ความสูงของต้น 

การเจรญิเติบโตของเมลอนเมื่อปลกูในวัสดุปลูกท่ีใสมู่ลสัตว์ชนิดตา่งๆ พบว่า ด้านความสูงต้นในสัปดาห์ที่ 1 หลัง

ย้ายปลูกไม่แตกต่างทางสถิติ หลังจากย้ายปลูก 2 และ 3 สัปดาห์ พบว่า การใส่มลูแพะให้ความสูงตน้มากกว่าใส่มลูสตัว์อื่น 

ๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) การใส่มูลไส้เดือนดิน มูลวัว และมลูไก่ ให้ความสูงต้นไม่แตกตา่งทางสถิติ หลังจาก

ย้ายปลูก 4 สัปดาห์ พบวา่ การใสมู่ลแพะยังคงให้ความสูงต้นมากทีสุ่ด (169.30 เซนติเมตร) สูงกว่าใสมู่ลวัวอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกตา่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่มูลไส้เดือนดิน และมลูไก่ (ตารางที่ 1)  

1.2 ความกว้างและความยาวใบ 

ความกว้างและความยาวของใบ วัดจากใบที่ 3 นับจากใบล่าง หลังจากย้ายปลูก 1 สัปดาห์ พบว่า ขนาดใบไม่

แตกต่างกันทางสถิติ หลังจากย้ายปลูก 2 สัปดาห์ เริ่มมีความแตกต่างทางสถิติ โดยการใส่มูลแพะท าให้ความกว้างและ

ความยาวใบมากว่าใส่มูลสัตว์ชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หลังจากย้ายปลูก 3 และ 4 สัปดาห์ พบว่า การใส่ปุ๋ยหมัก

มูลไส้เดือนดินความยาวใบเพิ่มขึ้นท าให้ความยาวใบไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่มูลแพะ การใส่มูลแพะยังคงให้ความกว้าง

มากที่สุด (17.80 เซนติเมตร) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 ความสูงของต้นเมลอนจากการปลูกในวัสดุปลูกท่ีมีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ 

กรรมวิธ ี
ความสูงต้นหลังย้ายปลูก (เซนตเิมตร)  

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
 

 

มูลไส้เดือนดิน 4.59 27.60b 97.00 b 153.20ab  

มูลวัว 4.20 27.60b 100.00b 147.40b  

มูลแพะ 4.26 42.10a 120.30a 169.30 a  

มูลไก ่ 3.88 29.20b 97.00 b 156.30ab  

F-test ns * * *  

C.V. (%) 29.61 23.52 15.07 10.64  

หมายเหตุ  :*  =  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

     ns =  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

     อักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย DMRT 
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1.3 จ านวนใบ 

จ านวนใบของเมลอน นับจากใบที่แผ่เต็มที่ทั้งหมด หลังการย้ายปลูก 1 สัปดาห์ การใส่มูลแพะให้จ านวนใบฉลี่ย

มากที่สุดคือ 5.70 ใบ มากกว่าใส่มูลโคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับใส่มูลไส้เดือนดินและใส่มูลไก่ 

หลังจากย้ายปลูก 2-3 สัปดาห์ ให้ผลท านองเดียวกันคือ การใส่มูลแพะให้จ านวนใบเฉลี่ยมากกว่าใส่มูลสัตว์ชนิดอื่นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และหลังย้ายปลูก 4 สัปดาห์ พบว่า การใส่มูลแพะยังให้จ านวนใบเฉลี่ยมากท่ีสุด  (24.20 ใบ) แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่มูลสัตว์ชนิดอื่น (p<0.05) ยกเว้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่มูลไก่ 

(ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2 ความกว้าง และความยาวใบเมลอนจากการปลูกในวัสดุปลูกท่ีมีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ  

กรรมวิธ ี
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ 

มูลไส้เดือนดิน 4.85 4.92 13.45b 10.50b 15.01ab 11.62ab 15.87b 11.95ab 

มูลวัว 4.81 4.67 13.55b 10.20b 14.34b 10.91b 14.01b 10.79b 

มูลแพะ 4.72 5.07 16.68a 12.52a 17.44a 13.08a 17.80a 13.29a 

มูลไก ่ 4.37 4.64 13.53b 10.49b 14.63b 11.17b 14.71b 11.64b 

F-test ns ns * * * * * * 

C.V. (%) 12.63 15.91 10.89 10.17 12.63 10.74 14.11 11.52 

หมายเหตุ :  *  =  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

               ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

               อักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย DMRT 
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ตารางที่ 3 จ านวนใบของเมลอนจากการปลูกในวัสดุปลูกท่ีมีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ 

กรรมวิธ ี

จ านวนใบ 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

มูลไส้เดือนดิน 5.30ab 7.70b 15.40b 22.00b 

มูลวัว 5.00b 7.50b 15.10b 21.60b 

มูลแพะ 5.70a 9.30a 17.70a 24.20a 

มูลไก ่ 5.30ab 7.80b 14.40b 22.60ab 

F-test * * * * 

C.V. (%) 10.04 13.74 10.85 6.61 

หมายเหต ุ: * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

   อักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย DMRT 

จากผลการทดลองด้านการเจริญเติบโตของต้นเมลอน ท่ีพบว่า การปลูกในวัสดุปลูกท่ีใส่มูลแพะมีการเจริญเติบโต

ดีกว่าใส่มูลสัตว์ชนิดอื่น ทั้งด้านความสูง ขนาดใบ และจ านวนใบ อาจเป็นเพราะ มูลแพะมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่

เพียงพอต่อความต้องการ มีรายงานจากการทดลองของ (ทัศนีย์ และคณะ , 2556) พบว่า มูลแพะมีธาตุอาหารหลัก ได้แก่

ไนโตรเจน โพแทสเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด 19.4, 25.8 และ 6.4 กรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ โดยสามารถปลดปล่อย

ไนโตรเจนได้สูงที่สุด และสามารถปลดปล่อยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมได้ทันที นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

ยังให้การเจริญเติบโตของต้นเมลอนด้านความสูงและความยาวใบไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่มูลแพะ ทั้งนี้เนื่องจากปุ๋ย

หมักมูลไส้เดือนมีปริมารธาตุอาหารค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลโค นอกจากนี้ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนยังมีจุลินทรีย์ที่

สามารถสร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเทสได้ อาจท าให้วัสดุปลูกมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงขึ้น (Reddy, 1988) และมีการรายงานว่า 

เมื่อน าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมาเป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ มะเขือม่วง กะหล่ าดอก และพืช

ดอกบางชนิด เช่น ดาวเรืองฝรั่งเศส มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกในวัสดุปลูกทางการค้า (Edwards and Burrows, 

1988) 

2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของเมลอน 

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า การปลูกเมลอนในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่

แตกต่างทางสถิติ โดยให้ขนาดเส้นรอบผลในแนวตั้งเฉลี่ย อยู่ในช่วง 39.2-40.6 เซนติเมตร เส้นรอบวงผลในแนวนอน 38.9-

40.6 เซนติเมตร น้ าหนักผล 1.08-1.22 กิโลกรัม ความหวานของเนื้อผล บริเวณใกล้เมล็ด12.50-14.40  องศาบริกซ์  
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บริเวณกลางเนื้อผล 11.23-13.43 องศาบริกซ์ บริเวณล่างใกล้เปลือกผล 10.66-12.33 องศาบริกซ์ โดยเฉลี่ยเมลอนที่ปลูก

ในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมมูลวัวมีแนวโน้มให้ความหวานมากที่สุด รองลงมาคือ ใส่มูลแพะ มูลไส้เดือนดิน และมูลไก่ อย่างไรก็

ตามความหวานของเนื้อผลจากการปลูกในวัสดุที่ใส่มูลสัตว์ต่างชนิดกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในทุกบริเวณของเนื้อผล

(ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4 ผลลิตและองค์ประกอบของผลผลิตเมลอนที่ปลูกในวัสดุปลูกมีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ns = มีความแตกต่างทางสถิติ 

กรรมวิธ ี ขนาดรอบผล (cm)     ความหวาน (องศาบริกซ์) 

แนวตั้ง แนวนอน น้ าหนักผล (kg)         บน (ใกล้เมล็ด) กลาง ล่าง (ใกล้เปลือก)         เฉลี่ย 
  

มูลไส้เดือน 
39.3 38.9 1.08      14.00 11.96 11.16                  12.37  

มูลวัว 
40.6 40.6 1.14     14.40 13.43  12.33                  13.39  

มูลแพะ 
39.2 38.9 1.14     13.76 12.66  10.83                  12.45  

มูลไก ่
39.4 39.5 1.22     12.50 11.23   10.66                 11.46  

F-test 
ns ns            ns   ns ns     ns                     - 

  

CV.% 
5.46 5.21 13.1    8.91 9.44    15.29                   - 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใส่มูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในดินผสม คือ มูล ไส้ เดือนดิน มูลวัว  มูลแพะ และมูล ไก่  

ในการปลูก เมลอนพันธุ์แสนหวาน สรุปได้ว่า ความสูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ และจ านวนใบของเมลอน มีความ

แตกต่างกัน การปลูกในวัสดุปลูกที่ใส่มูลแพะ ให้ผลดีกว่าปลูกในวัสดุที่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ชนิดอื่นอย่างเด่นชัด ส าหรับ

ผลผลิตเมลอน และองค์ประกอบของผลผลิต ด้านน้ าหนักผล ขนาดผล และความหวาน ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ หาก

มีการไว้ผลในต้นมากกว่า 1 ผล ควรพิจารณาเลือกใช้มูลแพะ หรือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

กิตติกรรมประกาศ  
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การตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

Farmer’s Decision on Paddy Field under Whip Grass Plantation 

in Bang Kaeo District, Phatthalung Province 
ปริยากร สุจิตพันธ์1* 

Priyakorn Sujitpan1* 

บทคัดย่อ  
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจปลูก (3) ความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อในพื้นที่นา โดยก ารสัมภาษณ์เชิงลึก  
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทุกรายที่ปลูกหญ้าในพื้นที่นา ในหมู่ 9 ต าบลนาปะขอ จ านวน 15 ราย  
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด - ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย  
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41 ปี อาชีพหลักคือท าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60.00 ท าสวน
ปาล์มน้ ามัน คิดเป็นร้อยละ 26.66 มีพื้นท่ีนาถือครองเฉลี่ย 6 ไร่ ทุกรายปลูกหญ้าเป็นอาชีพเสริม สภาพพื้นที่ก่อนปลูกหญ้า
พันธุ์หวายข้อ เป็นที่นา เป็นที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ และ ปลูกผักและสวนผลไม้ สาเหตุในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ
ทดแทนการปลูกพืชหลัก เกษตรกรทุกรายเห็นว่าการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ เป็นที่ต้องการของตลาด มีจ าหน่ายรองรับ
แน่นอน เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (น้ าท่วมและภัยแล้ง) และจ าหน่ายได้ราคาสูง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความพึงพอใจในการ
ปลูกหญ้าพนัธุ์หวายข้อในพื้นที่นาในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, หญ้าหวายข้อ, ในพื้นที่นา, จังหวัดพัทลุง 

Abstract  
The objectives of this study were to study (1) social and economic conditions of farmers (2) factors 

affecting the decision to plant (3) the satisfaction of farmers in the planting of rattan varieties in paddy fields. 
Data were collected using in-depth interviews. Questionnaires were used to collect data from all farmers who 
grow grass in the rice fields village No. 9, Na Pakho Sub-district 15 people. Descriptive data analysis uses simple 
statistics such as percentage, maximum-minimum, average value.  The study found that Agriculture is male, 
the average age is 41 years.  The main occupation is rubber plantation.  Accounting for 60.00 percent of oil 
palm plantations Or 26. 66 percent, having an average land area of 6 rai.  Everyone grow grass as a 
supplementary career. The area before planting grass, rattan species, is a field, is a desolate, unused and plant 
vegetables and orchards.  The reasons for the cultivation of rattan grass species as substitutes for the main 
crop cultivation is that every farmer considers that the rattan species grass cultivation In demand of the 
market, available for sale, suitable for the area (Floods and drought) and can be sold at a high price 
Most of the farmers were satisfied with the planting of rattan grass in the rice fields at the highest level. 
Keywords: The decision, Whip Grass, on Paddy Field, Phatthalung Province 
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บทน า  
อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเป็นอ าเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย  

มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเขาชัยสน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากพะยูน อ าเภอ
ป่าบอน และอ าเภอตะโหมด ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเขาชัยสนและอ าเภอตะโหมด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ โดยมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมง และมีจ านวนประชากรทั้งสิ้นรวม 
26,002 คน (ศูนย์บริการข้อมูล, 2556)  

เนื่องจากสภาพพื้นที่อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีลักษณะโครงสร้างเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบสงขลา พบว่า
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมบ่อย ประกอบกับสภาพลักษณะล าน้ าสายหลักและล าน้ าสาขาตื้นเขิน เมื่อล าน้ ามาอยู่ในช่วงที่เป็น
พื้นที่แบนราบ น้ าจะล้นตลิ่งแผ่กระจายออกไปและก่อให้เกิดน้ าท่วมขังสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 
1-2 เดือน และ ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ าจากคลองบางแก้วมีปริมาณน้อย ในขณะเดียวกันระดับน้ าในทะเลสาบสงขลาซึ่งมี
ระดับที่สูงกว่าหนุนเข้ามาในพ้ืนที่เป็นระยะประมาณ 2.00 กิโลเมตรจากปากทะเลสาบ มีผลท าให้น้ าในคลองเกิดความเค็ม 
ฤดูแล้งเกิดปัญหาการกักเก็บน้ าไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการน้ าที่ใช้ในทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรไม่มีประสิทธิภาพ และราคาตกต่ า พื้นที่ดังกล่าวมีวัชพืชจ านวนมาก โดยชนิดของวัชพืชที่เป็นปัญหาสามารถแบ่งได้
ตามสภาพพื้นที่ปลูก เช่น ในพื้นที่ดอน จะมีวัชพืชจากพวก หญ้าตีนกา และหญ้าเห็บ ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ าขัง วัชพืชที่พบ  
จะเป็นพืชตระกูลกก ได้แก่ หนวดปลาดุก และแห้วหมู เป็นต้น อีกทั้งยังต้องเผชิญปัญหาสภาพดินไม่เหมาะสม เป็นดินเหนียว
ลึก และเป็นดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ าทะเล (โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพระราชด าริ , 2552) 
เกษตรกรจึงหันมาปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่ทนต่อสภาพอากาศและปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยตัดสินใจ
หันมาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวชนเพื่อจ าหน่ายทดแทนการปลูกพืชหลัก เนื่องจากหญ้าเป็นที่ต้องการของตลาดที่เลี้ยงวัวชน
โดยเฉพาะหญ้าพันธุ์ “หวายข้อ” ซึ่งเป็นหญ้าที่เหมาะส าหรับการน าไปเลี้ยงวัวชน ซึ่งในพื้นที่ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
การเลี้ยงวัวชนเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจ าถิ่นที่นิยมเลี้ยงวัวชนให้เป็นกีฬาพื้นบ้าน ดังนั้นเมื่อการเลี้ยงจึงมีความ
ต้องการหญ้าส าหรับเลี้ยงวัวชนก็เพ่ิมขึ้น 

หญ้าหวายข้อ เป็นท่ีมีพืชอายุหลายปี ล าต้นเลื้อยแผ่คลุมดิน เนื่องจากล าต้น มีไหล และหัวอยู่ใต้ดินลึก ท าให้ทน
ต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี และสูญพันธุ์ได้ยาก มีอายุหลายปี สามารถแตกไหลแพร่เป็นต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทนต่อสภาพน้ า
ขัง สภาพดินช้ืนแฉะ (พืชเกษตรไทย, 2556) ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ได้หันมาปลูกหญ้าหรือปล่อยว่างส าหรับใช้เป็น
อาหารหยาบให้โค กระบือ หรือใช้จ าหน่ายให้แก่ฟาร์มโค ฟาร์มกระบือ สร้างรายได้กลายเป็นอาชีพเสริมให้อีกทางหนึ่ง 
การศึกษาการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อเพื่อทดทนการปลูกพืชหลักในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาปัจจัยการ
ตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ตลอดจนความพึงพอใจของ
เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจปลูกหญ้าเลี้ยงวัวหรือปลูกพืชชนิดอื่นท่ีเหมาะสมในพื้นที่นาแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
หรือผู้ที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในการการปลูกหญ้าพันธ์ุหวายข้อ ใน อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาในครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสอบถามทั้งที่มีค าถามที่มีลักษณะทั้งปลายปิดและ

ปลายเปิดโดยเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกร หมู่ 9 ต าบลนาประขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัด 
พัทลุง ทุกรายที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ซึ่งมีจ านวน 15 คน ซึ่งพื้นหมู่ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อน้ าท่วม
จะขังเป็นระยะเวลานาน ท าให้พื้นที่เพาะปลูกเกิดความเสียหาย เป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในต าบลนาประขอ โดยการปลูกหญ้าหวายข้อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวชนเป็นจ านวนมาก 
เป็นประชากรในการศึกษา 

ในการวิเคราะห์สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยการใช้เครื่องมือ
ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสูงสุด-ต่ าสุด ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อ และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในลักษณะการก าหนดระดับมาตราส่วนให้เป็นไปตามค่าน้ าหนัก
และแปลความหมายของระดับคะแนนตามวิธี ลิเคิร์ท (likert scale) ให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
หรือมีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร 

 

ระดับคะแนนความคิดเห็น 
  ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
  มากที่สุด   5 
  มาก   4 
  ปานกลาง   3 
  น้อย   2 
  น้อยที่สุด   1 

การแปลความหมายของระดับคะแนน 
  คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 2.40 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 น้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1.ผลการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

  ผลการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อในนาข้าว ในอ าเภอบางแก้ว 

จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.67 และมีอายุเฉลี่ย 41 ปี 

นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเป็นร้อยล่ะ 93.33 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีจ านวนสมาชิก 
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ในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยล่ะ 73.33 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยล่ะ 20.00 หม้าย/

หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ  

ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ อยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

40.00 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 13.33 ไม่ได้

รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.33 อนุปริญญา /ปวส.คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 

อาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ประมง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

ทุกรายมีอาชีพรองคือกอาชีพการปลูกหญ้าหวายข้อ รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์/เลี้ยงวัวชน คิดเป็นร้อยละ 

73.33 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 46.67 และรับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับ 

อาชีพทางการเกษตรที่ท ามากที่สุด การท าสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ การท า

สวนปาล์มน้ ามัน คิดเป็นร้อยละ 26.67 การปลูกผัก คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 

มีสมาชิกในครอบครัวที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 3 คน 

มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 10,001–20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ รายได้ 

20,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 รายได้มากว่า 40,001–

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ มีพื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 7 ไร่ 

ผลการศึกษาการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อในนาข้าวของเกษตร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พบว่า

เกษตรกรไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับ จ านวนหนี้สินของเกษตรกรส่วนใหญ่ 

เฉลี่ย 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 หน้ีสิน 20,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดับ 

    การปลูกหญ้าพันธ์ุหวายข้อปล้องท้ังหมดเป็นอาชีพเสริม ผลผลิตเฉลี่ยต่อรอบ ประมาณ 99 กระสอบ 

เกษตรกรมีพื้นท่ีนาที่ถือครอง เฉลี่ย 6 ไร่ เกษตรกรเช่าพื้นที่นามากที่สุด คิดเป็นร้อย 80.00 รองลงมา

คือ ที่นาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 

สภาพพื้นที่ของเกษตรกรก่อนปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ เป็นที่นา คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ  

เป็นที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 20.00 การปลูกผักและสวนผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับ 

สถานที่ปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ อยู่ในเขตชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และอยู่ในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดับ 

สภาพพื้นที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ส่วนใหญ่ นาร้าง คิดเป็นร้อยละ 53.33 พื้นที่ว่าง คิดเป็นร้อยละ 40.00 

และพื้นที่ยกร่อง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 

แหล่งน้ าที่ใช้ปลูกหญ้าหวายข้อ คือแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า/ล าธาร/ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  

คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือใช้น้ าชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 40.00 น้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 
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จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการท าสวนยางพารา 

และสวนไม้ผล โดยปลูกหญ้าหวายข้อ จ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมและเพื่อใช้เลี้ยงวัวชนของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ

จ าหน่ายแก่เกษตรที่เลี้ยงที่เลี้ยงวัวชน ซึ่งในพื้นที่ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง การเลี้ยงวัวชนเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์

ประจ าถิ่นที่นิยมเลี้ยงวัวชนให้เป็นกีฬาพ้ืนบ้าน ดังนั้นเมื่อมีการเลี้ยงวัวชน จึงมีความต้องการหญ้าส าหรับเลี้ยงวัวชนเพิ่มขึ้น

เช่นกัน นับเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกร 

ทั้งนี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ทดแทนการปลูกพืชหลักในอ าเภอ

บางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังแสดงใน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

รายการ จ านวน (n=15) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 14 93.33 
หญิง 1 6.67 
อายุเฉลี่ย (ปี) 41 
ศาสนา   
พุทธ 14 93.33 
อิสลาม 1 6.67 
สถานภาพสมรส   
โสด 3 20.00 
สมรส 11 73.33 
หม้าย/หย่าร้าง 1 6.67 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 6 40.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น  2 13.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4 26.67 
อนุปริญญา /ปวส. 1 6.67 
ไม่ได้รับการศึกษา 2 13.33 
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย (คน) 4  

อาชีพหลัก   
เกษตรกร  6 40.00 
ประมง 2 13.33 
รับจ้างท่ัวไป 4 26.67 
อื่นๆ 3 20.00 
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ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ต่อ) 

รายการ จ านวน (n=15) ร้อยละ 
อาชีพรองของเกษตรกร    
รับจ้างท่ัวไป 2 13.33 
เกษตรกร 7 46.67 
เลี้ยงสัตว์/เลี้ยงวัวชน 11 73.33 
ท าแปลงหญ้าหวายข้อ 15 100.00 
อาชีพทางการเกษตรที่เกษตรกรท า   
การปลูกผัก  1 6.67 
การท าสวนยางพารา 9 60.00 
การท าสวนปาล์มน้ ามัน 4 26.67 
อื่นๆ 1 6.67 

สภาพการปลูกหญ้าหวายข้อ   
เป็นอาชีพเสริม 15 100.00 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อรอบ (กระสอบ) 99 
พ้ืนที่นาท่ีถือครองเฉลี่ย (ไร่) 6 
สถานภาพที่นาท่ีถือครอง   
เช่าท้ังหมด  12 80.00 
ที่นาของตนเอง 3 20.00 

 

สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอาชีพท าการเกษตรเฉลี่ย (คน)                                   3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 2 13.33 
10,001 – 20,000 บาท  7 46.67 
20,001 – 30,000 บาท 5 33.33 
40,001 – 50,000 บาท  1 6.67 
ท่านมีพ้ืนที่ถือครองรวมเฉลี่ย(ไร่) 7 
ท่านมีหนี้สินหรือไม่   
มี 2 13.33 
ไม่มี  13 86.67 
จ านวนหนี้สินของท่าน 2  
10,001 – 20,000 บาท  1 50.00 
20,001 – 30,000 บาท 1 50.00 
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ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไปทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง(ต่อ) 

รายการ จ านวน (n=15) ร้อยละ 
สภาพพ้ืนที่ก่อนปลูกหญ้าหวายข้อ 
ปลูกผัก 2 13.33 
สวนผลไม้  2 13.33 
ที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์  3 20.00 
ท านา 8 53.33 
สถานที่ปลูกหญ้าหวายข้อ   
ในเขตชลประทาน  9 60.00 
นอกเขตชลประทาน  6 40.00 
สภาพพ้ืนที่ปลูกหญ้าหวายข้อ   
พื้นที่ยกร่อง  1 6.67 
พื้นที่ว่าง  6 40.00 
นาร้าง  8 53.33 
แหล่งน้ าท่ีใช้ปลูกหญ้าหวายข้อ 
น้ าบาดาล 1 6.67 
ใช้น้ าชลประทาน 6 40.00 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า/ล าธาร/ห้วย/หนอง/คลอง/บึง)  8 53.33 

 

2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  พบว่าการ

ตัดสินใจปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อในนาข้าวส่วนใหญ่เนื่องจากเกษตรกรทุกรายเห็นว่าการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ เป็นที่

ต้องการของตลาด มีจ าหน่ายรองรับแน่นอน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (น้ าท่วมและภัยแล้ง) และจ าหน่ายได้ราคาสูง 

รองลงมาคือ หญ้าพันธุ์หวายข้อดูแลง่าย ปัญหาน้ าท่วม และราคาผลผลิต(พืชหลัก) ตกต่ า คิดเป็นร้อยละ 93.33 ขาดแคลน

น้ า/ภัยแล้ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 ผลผลิตเฉลี่ย (พืชหลัก) เฉลี่ยต่อไรต่ า คิดเป็นร้อยละ 40.00 ไม่มีพื้นที่ในการปลูกพื้นพืช

หลัก คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปัจจัยในการผลิตการปลูกพืชราคาสูง (เมล็ดพันธุ์ , ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง) คิดเป็นร้อยละ 20.00  

มีเงินทุนไม่เพียงพอในการปลูกพืชหลัก คิดเป็นร้อยละ 13.33 และปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชหลัก คิดเป็น

ร้อยละ 6.67 ตามล าดับ  

  ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในนาข้าวของเกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัด

พัทลุง รายละเอียดดังแสดงใน (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

รายการ จ านวน (n=15) ร้อยละ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชหลัก  1 6.67 
มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชหลัก  2 13.33 
ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการปลูกพืชหลัก  3 20.00 
ปัจจัยในการผลิตการปลูกพืชหลักราคาสูง (เมล็ดพันธ์ุ, ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง)  3 20.00 
ผลผลิต (พืชหลัก) เฉลี่ยต่อไร่ต่ า  6 40.00 
ขาดแคลนน้ า/ปัญหาภัยแล้ง 8 53.33 
ปัญหาน้ าท่วม 14 93.33 
ราคาผลผลิต (พืชหลัก) ตกต่ า 14 93.33 
หญ้าพันธุ์หวายข้อปล้องดูแลง่าย  14 93.30 
หญ้าพันธุ์หวายเป็นท่ีต้องการของตลาด  15 100.00 
หญ้าพันธุ์หวายข้อมีจ าหน่ายรองรับแน่นอน  15 100.00 
หญ้าพันธุ์หวายข้อเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (น้ าท่วมและภัยแล้ง) 15 100.00 
หญ้าพันธุ์หวายข้อจ าหน่ายได้ราคาสูง 15 100.00 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พลากร และคณะ (2558) ซึ่งศึกษาเรื่องการตัดสินใจปลูก

ปาล์มน้ ามันในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในอ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และ สงัด (2550) ซึ่งศึกษาเรื่องการตัดสินใจ

ปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีนาของเกษตรกรในอ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่าปัญหาส าคัญที่ท าให้เกษตรกรตัดสินใจปลูก

พืชชนิดอื่นทดแทนในพ่ืนท่ีนาเนื่องจากราคาข้าวตกต่ าเป็นหลัก รองลงมาคือปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาปัจจัยการผลิตราคา

แพง โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี และปัญหาการขาดแรงงาน ซึ่งการปลูกหญ้าหวายข้อในพื้นที่นาจึงมีความเหมาะสม โดยทั่วไป

หญ้าหวายจะทนแล้งได้ดีมาก เกษตรกรมักปล่อยให้เติบโต ด้วยการอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก แต่อาจให้น้ าบ้าง

ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือให้มีหญ้าส าหรับโคกินการตัดหญ้าควรน ามาใช้ประโยชน์ครั้งแรก หลังปลูกหญ้าอายุ 60-70 วัน หลังจาก

นั้นควรตัดทุกๆ 30-45 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืน 5-10 เซนติเมตร (มนัส, 2556)  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

  ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร  

ในอ าเภอบางแกว้ จังหวัดพัทลุง เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ 

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.47 (2) การตลาดมีผลต่อการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ พบว่าการปลูก

หญ้าหวายข้อปล้องแก้ปัญหาน้ าท่วมขังได้ มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.53 (3) การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ แก้ปัญหาภัย

แล้ง มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.67 (4) การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ พบว่า การปลูกหญ้าหวายข้อ เป็นการใช้พื้นท่ีให้

เกิดประโยชน์ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.33 (5) การดูและรักษา พบว่า การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ 

ดูแลรักษาง่าย มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.80 (6) ผลผลิต พบว่า การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อให้ผลิตสูงมีคะแนนเฉลี่ย



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1766 

 
 

ทั้งหมดเท่ากับ 4.26 ในระดับมากที่สุด (8) รายได้สูงขึ้น พบว่า การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ ช่วยให้ครอบครัวมีรายได้

เพิม่ขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.80 (9) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบว่า การปลุกหญ้าพันธุ์หวายข้อ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.67  (10) การใช้พื้นที่ พบว่า การใช้พื้นที่ในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ สามารถ

ทดแทนการปลูกพืชหลักได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.73 

  ในขณะที่เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ปัญหาโรคและแมลง พบว่า การปลูกหญ้า

พันธุ์หวายข้อ ลดปัญหาโรคและแมลงได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.13 และ (2) การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ  

ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 3.60 ซึ่งหมายความว่า การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ ให้ผลผลิตต่อเนื่อง

ในระดับมากท่ีสุดและถึงระดับปานกลาง 

  ทั้งนี้ความพึงพอใจในการปลูกหญ้าหวายข้อในนาข้าวของเกษตร ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงรายละเอียด  

ดังแสดงใน (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 : ความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
การปลูกหญ้าหวายข้อแก้ปัญหาน้ าท่วมขังได้ 4.47 
การปลูกหญ้าหวายข้อมีความต้องการของตลาดสูง 4.53 
การปลูกหญ้าหวายข้อแก้ปัญหาภัยแล้งได้ 4.67 
การปลูกหญ้าหวายขอ้เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 4.33 
การปลูกหญ้าหวายข้อดูแลรักษาง่าย 4.80 
การปลูกหญ้าหวายข้อลดปัญหาโรคระบาดและศัตรูพืชได้ 4.13 
การปลูกหญ้าหวายข้อให้ผลผลิตสูง 4.26 
การปลูกหญ้าหวายข้อให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 3.60 
การปลูกหญ้าหวายข้อช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 4.80 
การปลูกหญ้าหวายข้อช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีที่ดีขึ้น 4.47 
การใช้พื้นที่ในการปลูกหญ้าสามารถทนแทนการปลูกพืชหลักได้ดี 4.73 

 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้พบว่าเกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 93.33 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41 ปี นับถือศาสนาพุทธ  
คิดเป็นร้อยละ 93.33 อาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นการท าสวนยางพารา ท าสวนปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
ทุกรายปลูกหญ้าพันธ์ุหวายข้อเป็นอาชีพเสริม สภาพพื้นที่ก่อนปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ เป็นที่นามากที่สุด รองลงมาคือเป็นที่
รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ และ ปลูกผักและสวนผลไม้ ตามล าดับ สาเหตุในการปลูกหญ้าพันธ์ุหวายข้อทดแทนการปลูกพืชหลัก
เนื่องจากปัญหาน้ าท่วม ราคาผลผลิต (พืชหลัก) ขาดแคลนน้ า/ภัยแล้ง ราคาพืชหลักตกต่ า เกษตรกรทุกรายเห็นว่าข้อดีของ
การปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อ คือเป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งจ าหน่ายรองรับแน่นอน เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (น้ าท่วม
และภัยแล้ง) จ าหน่ายได้ราคาสูง มีความพึงพอใจรวมในประเด็นต่างๆ ในระดับมากท่ีสุด 
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ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการยับย้ังเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในตน้ทุเรียนบริเวณพื้นที่ 

อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

Efficiency of antagonistic microorganism for inhibiting root rot disease in durian at 

Thanto district, Yala province 

ฮากีมะฮ์  เจ๊ะโด1, อาจารย์นุรอัยนี  หะยียูโซะ2*  

Hakimah  Che’do1, Nur-ainee  Hayeeyusoh2*  

บทคัดย่อ  
การยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. ที่เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียนด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ท่ีแยกได้

จากดินบริเวณสวนทุเรียน อ. ธารโต จ.ยะลา จ านวน 5 สวน ซึ่งได้ท าการคัดแยกเช้ือราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าด้วย

วิธีการ Tissue transplanting และท าการคัดแยกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากตัวอย่างดินด้วยวิธีการ spread plate โดยเพาะ

บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA) และ Nutrient agar (NA) พบว่าเช้ือราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 1 ไอ

โซเลท และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทั้งหมด 52 ไอโซเลท เมื่อน าเช้ือราปฏิปักษ์ (30 ไอโซเลท) และเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ (22 ไอ

โซเลท) ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา Phytophthora sp. ด้วยวิธีการ Dual culture พบว่าเช้ือรา

ปฏิปักษ์ Ua3 สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Phytophthora sp. ได้ดีที่สุด (61.18%) รองลงมาคือ Ub2 (58.01%), 

Ud1 (55.81%) ตามล าดับ และเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bt2 สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Phytophthora sp. ได้ดี

ที่สุด (50.28%) รองลงมาคือ Bv2 (27.80%), Bu2 (24.72%) ตามล าดับ จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า เช้ือราปฏิปักษ์ 

Ua3, Ub2 และ Ud1 มีศักยภาพในการยับยั้งที่ดีที่สุดเหมาะส าหรับการน ามาใช้ในควบคุมเชื้อรา Phytophthora  sp. ที่

เป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน ซึ่งถือว่าวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และเกษตรกร  

ค าส าคัญ: ต้นทุเรียน, โรครากเน่าโคนเน่า, จุลินทรีย์ปฏิปักษ ์
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Abstract  
In Inhibition of Phytophthora sp. , the causes of root rot disease in durian tree, antagonistic 

microorganisms were isolated from soil of 5 Durian orchards, in Thanto District, Yala Province, for 
experiment. Durian tree with symptoms of disease were sampling and  analysed with tissue transplanting 
method.  Antagonistic microorganisms from soil samples were isolated by spread plate method and 
culturing on Potato Dextrose Agar ( PDA)  and Nutrient agar ( NA) .  Results were found 1 isolate of 
Phytophthora sp.  and 52 isolates of antagonistic microorganism.  Antagonistic fungi ( 30 isolate)  and 
bacteria ( 22 isolate)  were tested the effectiveness in inhibiting Phytophthora sp.  with dual culture 
method.  Antagonistic fungi were found Ua3 have the most effective in inhibiting the growth of 
Phytophthora sp., (61.18%) followed by Ub2 (58.01%), Ud1 (55.81%) respectively. Antagonistic bacteria 
Bt2 were the most effective (50.28%) followed by Bv2 (27.80%) , and Bu2 (24.72%) respectively.  The 
result showed that antagonistic fungi Ua3, Ub2 and Ud1 had the best potential for controlling 
Phytophthora sp. , the cause of root rot in durian.  Therefore, solving problem with biocontrol is an 
environmentally friendly method. 
Keywords: Durian, Root rot disease, Antagonistic microorganisms  

บทน า  
โรครากเน่าและโคนเน่าของพืชในต้นทุเรียน สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Phytophthora sp. หรือเห็ดราใน Class 

Ascomycetes และ Basidiomycetes โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน หรือในสภาพอากาศที่มีความช้ืนสูงและในสภาพอากาศ
ที่มีความแปรปรวน จะแพร่ระบาดด้วยสปอร์ของเชื้อรา โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณที่มีความช้ืนแฉะตลอดเวลา เป็น
ปัญหาส าคัญที่ท าให้พื้นท่ีการปลูกทุเรียนลดน้อยลงอย่างรวดเร็วในประเทศไทยจนท าให้ต้นทุเรียนได้รับความเสียหายและ
ล้มตายไปจ านวนหลายต้น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2550) โดยลักษณะอาการของโรคที่ปรากฏ
ของพืชจะเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือ พบผิวเปลือกบริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ าน้ าและมีน้ ายางสีน้ าตาลเข้มไหลออกมา เมื่อลอก
เปลือกออกจะพบเนื้อเยื่อใต้เปลือกเป็นแผลสีน้ าตาลหรือเป็นลายริ้วเน่าเยิ้มเป็นบริเวณกว้างตามล าต้น เช้ือจะลุกลามอยู่
ภายในท าให้เกิดแผลเน่าเยิ้มขยายใหญ่ไปตามล าต้น ราก รอบโคนต้น และลึกเข้าไปในท่อน้ า ท่ออาหาร ตามมาด้วยต้นทรุด
โทรม เหี่ยว ใบร่วงและยืนต้นตาย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรการเกษตร, (2556) การแก้ปัญหาโรค
รากเน่าโคนเน่าจะมีอยู่หลายวิธี เช่นการใช้สารเคมีในการก าจัดโรค แต่วิธีนี้อาจใช้ได้ผลแค่เพียงในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกได้ผลรวดเร็ว และอาจตามมาด้วยการเกิดสารเคมีตกค้าง จนท าให้มีผลกระทบหลายๆอย่าง
ตามมาด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีววิธีในการควบคุมเช้ือที่เป็นสาเหตุโรค ด้วยเช้ือปฏิปักษ์ที่มี
ความสามารถในการสร้างสารยับยั้งและฆ่าเชื้อรา Phytophthora sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ดีกว่า 
การใช้วิธีนี้จะไม่ท าให้เกิดสารเคมีตกค้างได้ อีกท้ังยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย นลินี ศิวากรณ์ ,ชุติมันต์ พานิชศักดิ์
พัฒนา, สุธามาศ  ณ น่าน, และปรีชาสุรินทร์. (2541) 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้เพื่อคัดแยกเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน เพื่อคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียนในดินและบริเวณพื้นท่ี 
5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อคัดแยกเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน เพื่อคัดแยกเชื้อปฏิปักษ์ในดิน และบริเวณพื้นที่ 5 สวน 

ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา  
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียนบริเวณ

พื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การคัดแยกเช้ือสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า Phytophthora sp. ดัดแปลง Ho and Jong, (1989) 
        คัดแยกเช้ือราสาเหตุโรคพืชจากต้นทุเรียนในส่วนที่เป็นเปลือกที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ 

อ าเภอธารโต มาทั้งหมด 5 สวน โดยใช้เทคนิค Tissue transplanting ตัดตัวอย่างส่วนที่แสดงอาการของโรคพืชขนาด 
5×5 มิลลิเมตร แล้วน าไปแช่ในสารละลาย Clorox 10% นาน 5 นาที จากนั้นน ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato 
dextrose agar (PDA) เสร็จแล้วน าเช้ือที่เลี้ยงไว้บนอาหาร PDA ไปบ่มในตู้บ่มเช้ือรา Incubeter ยี่ห้อ Memmert รุ่น 
IN110 เป็นเวลา 3-7 วัน เมื่อเชื้อเจริญได้เต็มที่ ให้น าเช้ือไปคัดแยกจนกว่าจะได้เช้ือที่บริสุทธ์ิ แล้วน าไปตรวจสอบสัณฐาน
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของเช้ือรา โดยท าการเทียบกับข้อมูลการคัดแยกเช้ือรา พัฒนา สนธิ
รัตน,ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ ก าแหงฤทธิรงค,์ วิรัช ชูบ ารุง, และ อุบล คือประโคน. (2537) 

2. การคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ดัดแปลงจาก Jayaram and Nagao, (2018) 
        ตักดิน 1 กรัม ผสมในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช่ือ 9 มิลลิเมตร ท าการเจือจางแบบ 10 เท่า โดยหยดดินแขวนลอยบน

อาหารเลี้ยงเชื้อ NA, PDA เกลี่ยเชื้อให้ทั่วบริเวณหน้าอาหาร น าเชื้อท่ีเลี้ยงไว้บนอาหารไปบ่มในตู้บ่มเช้ือ ยี่ห้อ Binder รุ่น 
BD115 เป็นเวลา 2 วัน เมื่อเช้ือเจริญได้เต็มที่ ให้น าเชื้อไปแยกจนกว่าจะได้เชื้อที่ แล้วน าไปตรวจสอบสัณฐานภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ยี่ห้อ nikon รุ่น FE46100 

3. การศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรค ดัดแปลงจาก Nawrot-Chorabik, 
(2013) 

        ใช้ cork borrer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติ เมตร เจาะบริ เวณขอบโคโลนีของเ ช้ือรา 
Phytophthora  sp. และเช้ือราปฏิปักษ์ จากนั้นย้ายชิ้นส่วนวุ้นของเชื้อรา Phytophthora sp. และช้ินส่วนวุ้นของเชื้อรา
ปฏิปักษ์ วางบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ในลักษณะตรงข้ามกันให้มีระยะห่าง 6 เซนติเมตร ท าการเลี้ยงเช้ือรา 
Phytophthora และเช้ือราปฏิปักษ์ บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA เป็นชุดการทดลองเปรียบเทียบ (Control) จ านวน 3 ครั้ง 
แล้วน าไปบ่ม Incubeter ยี่ห้อ Memmert รุ่น IN110 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน ใช้ Vernier caliper ยี่ห้อ SUMO รุ่น 
OKU 433 วัดรัศมีของโคโลนีเช้ือรา Phytophthora sp. ในจานทดสอบและจานควบคุม แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณ
ประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ (%) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเช้ือรา Phytophthora  sp. (percent inhibition of radial 
growth – PIRG) PIRG = [(R1 - R2)/R1 x 100] ก าหนดให้ R1 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อรา Phytophthora sp. ใน
จานควบคุม และ R2 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อรา Phytophthora sp. ในจานทดสอบ 

4. การทดสอบประสิทธฺภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค ดัดแปลงจาก Shaikh Farah and 
Sahera, (2013) 

        น า cork borer เจาะเส้นใยของเช้ือรา Phytophthora sp. วางลงในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA โดยวาง
ห่างจากขอบจาน 2.5 เซนติเมตร จากนั้นใช้ loop แตะเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ จากโคโลนี ลากเส้นตรงด้านตรงกันข้ามให้
ห่างจากขอบจาน 2.5 เซนติเมตร ส่วนจานควบคุมไม่ต้องใช้เช้ือทดสอบ บ่มในตู้บ่ม  Incubeter ยี่ห้อ Memmert รุ่น 
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IN110 ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นใช้ Vernier caliper ยี่ห้อ SUMO รุ่น OKU 433 วัด
รัศมีของโคโลนีเชื้อรา Phytophthora sp. ในจานทดสอบและจานควบคุม แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเช้ือ Phytophthora sp. (percent inhibition of radial growth=PIRG) โดยมีสูตรค านวณ  PIRG = 
[(R1 - R2)/R1 x 100]  

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การคัดแยกเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า Phytophthora sp.  

 จากการคัดแยกเช้ือราสาเหตุโรค Phytopthora sp. พืชจากเปลือกของต้นทุเรียนที่ได้จากการเก็บตัวอย่างใน

บริเวณพื้นที่ 5 สวน ท่ีอยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิค Tissue transplanting พบว่าสามารถเจอ

เชื้อ Phytopthora sp. ได้ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

                       (ก)                           (ข)                                   (ค) 

 

ภาพที่ 1. ลักษณะของเชื้อรา Phytopthora sp. 

(ก) : Morphology ของเชื้อรา Phytopthora sp. ท่ีเจรญิบนอาหารเลีย้งเช้ือ PDA มีลักษณะเส้นสี ขาวฟู   

เล็กน้อย ผิวเรียบบนหน้าอาหาร 

(ข) : ลักษณะของ Sporangium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายภาพ 1000 เท่า 

(ค) : ลักษณะของ Oogonium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายภาพ 1000 เท่า 
 

การคัดแยกเชื้อจุลนิทรีย์ปฏิปักษจ์ากดินบริเวณ 5 สวน ท่ีอยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวดัยะลา 

 จากการคัดแยกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากดินในบริเวณพื้นที่ 5 สวน ท่ีอยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ด้วย

วิธีการ Serial dilution spread plate สามารถคัดแยกได้ทั้งหมด 52 ไอโซเลท คือเช้ือรา 30 ไอโซเลท และแบคทีเรีย 22 

ไอโซเลท ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1. จ านวนไอโซเลทของเชื้อที่แยกได้ใน 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

สถานที่เก็บตัวอย่าง ไอโซเลทของเชื้อรา ไอโซเลทของแบคทีเรีย 
สวนท่ี 1 Ua1, Ua2, Ua3, Ua4, Ua5 Bs1, Bs2, Bs3, Bs4, Bs5 
สวนท่ี 2 Ub1, Ub2, Ub3, Ub4, Ub5, 

Ub6, Ub7 
Bt1, Bt2, Bt3 

สวนที่ 3 Ud1, Ud2, Ud3, Ud4, Ud5, Ud6  Bu1, Bu2, Bu3, Bu4, Bu5, Bu6 
สวนท่ี 4 Uc1, Uc2, Uc3, Uc4 Bv1, Bv2, Bv3, Bv4, Bv5 
สวนท่ี 5 Ue1, Ue2, Ue3, Ue4, Ue5, Ue6, 

Ue7, Ue8 
Bx1, Bx2, Bx3 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ต่อการยับย้ังเชื้อ Phytophthora sp. 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. ที่แยกได้จากดินในบริเวณ

พื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต ด้วยวิธีการ Dual culture จากทั้งหมด 30 ไอโซเลท พบว่ามี 3 ไอโซเลทที่

สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Phytophthora sp. ได้ โดย Ua3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งPhytophthora sp. ดีที่สุด 

รองลงมาคือ Ub2 และ Ud3 เท่ากับ 61.18%, 58.01% และ 52.81% ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2. และภาพท่ี 2 

ตารางที่ 2. ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. 

 
ไอโซเลท 

 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของเชื้อ 
Phytophthora sp.  

(ชุดควบคุม) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของเชื้อ 
Phytophthora sp.  

(ชุดทดสอบ) 

ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
ต่อการเจริญของเชื้อ 
Phytophthora sp. 

Ua3 94.3 36.6 61.18% 
Ub2 94.3 39.6 58.01% 
Ud1 94.3 44.5 52.81% 
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           (ก)                                  (ข)                                (ค)                                    (ง)  

ภาพที่ 2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. บนอาหารเลีย้งเช้ือ Potato 

dextrose agar 

(ก) : Colony ของเชือ้รา Phytophthora sp. ท่ีเป็นชุดควบคุม (94.3) 

(ข) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเช้ือราปฏิปักษ์ Ua3 ที่เป็นชุดทดสอบ 

     มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที ่(61.18%) 

(ค) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเชื้อราปฏิปักษ์ Ub2 ที่เป็นชุดทดสอบ 

     มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที ่(58.01%) 

(ง) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเชื้อราปฏิปักษ์ Ud1 ที่เป็นชุดทดสอบ 

      มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยูท่ี่ (52.81%) 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้แบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับย้ังเชื้อ Phytophthora sp. 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. ที่แยกได้จากดิน

ในบริเวณพื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ด้วยวิธีการ Dual culture จากทั้งหมด 22 ไอโซเลท 

พบว่ามี 3 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Phytophthora sp. ได้ดีที่สุด โดย Bt2 มีประสิทธิภาพการยับยั้ง

Phytophthora sp. ดีที่สุด รองลงมาคือ Bv2 และ Bu2 เท่ากับ 50.28%, 27.80% และ 24.72% ตามล าดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 และภาพท่ี 3, 4 
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ตารางที่ 3. ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. 

 
สถานท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

 

 
ไอโซเลท 

 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของ
เชื้อ Phytophthora 

sp.  
(ชุดควบคุม) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของ
เชื้อ Phytophthora 

sp.  
(ชุดทดสอบ) 

ประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งต่อการเจริญของ

เชื้อ Phytophthora sp. 

 
 

สวนท่ี1 

Bs1 50.35 39 22.54% 
Bs2 50.35 41.25 18.07% 
Bs3 50.35 45.6 19.4% 
Bs4 50.35 43.6 13.40% 
Bs5 50.35 45.15 10.32% 

 
สวนท่ี2 

Bt1 50.35 50.15 10.39% 
Bt2 50.35 25.03 50.34% 
Bt3 50.35 49.1 12.48% 

 
 

สวนท่ี3 

Bu1 50.35 41.85 16.88% 
Bu2 50.35 37.9 24.72% 
Bu3 50.35 45.1 10.42% 
Bu4 50.35 49.1 12.50% 
Bu5 50.35 43.9 12.81% 
Bu6 50.35 40.15 20.25% 

 
 

สวนท่ี4 

Bv1 50.35 47 16.65% 
Bv2 50.35 36.35 27.80% 
BV3 50.35 47.35 15.95% 
Bv4 50.35 41.6 17.37% 
Bv5 50.35 38.55 23.43% 

 
สวนท่ี5 

Bx1 50.35 44.35 11.91% 
Bx2 50.35 42.95 14.69% 
Bx3 50.35 39.05 22.44% 

% 
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(ก)                                 (ข)                            (ค)                            (ง) 

ภาพที่ 3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้ง Phytophthora sp. ท่ีมีค่าการยับยั้งสูงสุด 5 

ไอโซเลท จากท้ังหมด 22 ไอโซเลท บนอาหารเลีย้งเช้ือ Potato dextrose agar 

(ก) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. ท่ีเป็นชุดควบคุมมีคา่เท่ากับ (50.35)  

(ข) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bt2 ที่เป็นชุดทดสอบ 

     มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที ่(50.28%) 

(ค) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bv2 ที่เป็นชุดทดสอบ 

     มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที ่(27.80%) 

(ง) : Colony ของเชื้อรา Phytophthora sp. กับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bu2 ทีเ่ป็นชุดทดสอบ 

      มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยูท่ี่ (24.72%) 
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ภาพที่ 4. การแสดงการเปรยีบเทยีบการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเชื้อ Phytophthora 

sp. 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bs1, Bt1, Bu1, Bv1, Bx1 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bs2, Bt2, Bu2, Bv2, Bx2 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bs3, Bt3, Bu3, Bv3, Bx3 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bs4, Bu4, Bv4 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bs5, Bu5, Bv5 

  แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bu6 

 

อภิปรายผล 

1. การคัดแยกเช้ือรา Phytophthora sp. 

        จากการคัดแยกเช้ือ Phytophthora sp. ที่ได้จากเปลือกของต้นทุเรียนในบริเวณพื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ใน

ขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา พบว่าสามารถคัดแยก และเจอเชื้อ Phytophthora sp. จากเปลือกท่ีแสดงอาการของ

โรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho and Jong, (1989) ที่ได้ท าการแยกเช้ือจากเปลือก

ทุเรียนท่ีเป็นโรค และพบว่าสามารถคัดแยกเช้ือ Phytophthora sp. ได้ 
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2. การคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

        จากการคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ได้จากดินในบริเวณพื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา พบว่าสามารถคัดแยก และเจอเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ได้ในดิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jayaram and 

Nagao, (2018) ที่ได้ท าการแยกเช้ือจากดินด้วยวิธีการ Serial dilution spraed plate และพบว่าสามารถคัดแยก

เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ได้ 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. 

        จากการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือราปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ  Phytophthora sp. ด้วย

วิธีการ Dual culture พบว่าเช้ือราปฏิปักษ์สามารถยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Nawrot-Chorabik and K, (2013)  ที่ ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ งของเ ช้ือราปฏิปักษ์ต่อเ ช้ือ 

Phytophthora sp. โดยใช้วิธีการ Dual culture และพบว่าเช้ือราปฏิปักษ์สามารถยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp.ได้ 
4. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. 

        จากการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเช้ือPhytophthora sp. 

ด้วยวิธีการ Dual culture พบว่าเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์สามารถยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Shaikh Farah and Sahera, (2013) ที่ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเช้ือ 

Phytophthora sp. โดยใช้วิธีการ Dual culture และพบว่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สามารถยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. 

ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย   

จากการคัดแยกเช้ือรา Phytophthora sp. ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในต้นทุเรียน และการคัด

แยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากดินในบริเวณพื้นที่ 5 สวน ที่อยู่ในขอบเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา สามารถคัดแยกได้

ทั้งหมด 52 ไอโซเลท เมื่อน ามาท าการทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. 

ด้วยวิธีการ Dual culture พบว่ามี 25 ไอโซเลท เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ 3 ไอโซเลท คือ Ua3 มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งท่ีดีที่สุด

อยู่ที่ รองลงมาคือ Ub2 และ Ud3 เท่ากับ 61.18%, 58.01% และ 52.81%  ส่วนเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ จากทั้งหมด 22 

ไอโซเลท พบว่ามี 3 ไอโซเลทท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytophthora sp. ได้ดีที่สุด โดย Bt2 มีประสิทธิภาพการ

ยับยั้งPhytophthora sp. ดีที่สุด รองลงมาคือ Bv2 และ Bu2 เท่ากับ 50.28%, 27.80% และ 24.72% ตามล าดับ จาก

การทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เชื้อราปฏิปักษ์ Ua3, Ub2 และ Ud1 มีศักยภาพในการยับยั้งท่ีดีที่สุดเหมาะส าหรับการ

น ามาใช้ในควบคุมเช้ือรา Phytophthora sp. มากกว่าการเลือกใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ เนื่องจากแบคทีเรียปฏิปักษ์มีค่า

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งท่ีน้อยกว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งของเชื้อราปฏิปักษ์  
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คุณค่าทางวิชาการ 
 ควรให้มีการน าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร โดยมีหลายวิธีการดังนี้ การคลุกเมล็ด การราด

ดิน การทา และการพ่น เป็นต้น เพราะการการใช้ชีววิธีในการควบคุมเช้ือที่เป็นสาเหตุโรค ด้วยเช้ือปฏิปักษ์ที่มี

ความสามารถในการสร้างสารยับยั้งและฆ่าเชื้อรา Phytophthora sp. ท่ีเป็นสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ดีกว่า

การเลือกใช้สารเคมี โดยสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้จาก นิพนธ์ ทวีชัย. (2553)  

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์ นุรอัยนี  หะยี

ยูโซะ ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี อาจารย์ ดร. สุธิมา ปรีเปรม อาจารย์ คอสียาห์  สะลี 

อาจารย์ พูรกอนนี  สาและ  กรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร คุณพ่อและ

คุณแม่ ซึ่งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในทุกๆเรื่อง ให้ความช่วยเหลือทุกครั้ งที่เกิดปัญหา และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 

ตลอดจนจัดหาเอกสารที่เป็นประโยชน์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 
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การคัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดจากกุ้งส้ม 

อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Isolation of Lactic bacteria producing γ-aminobutyric acid from Kung-Som  

Chian Yai, Nakorn Si Thammarat 

นางสาวมณฑกานต์ ทองสม1* นางสาววิไลวรรณ ไชยศร2* และนางสาวสิริกุล เพชรหวล2* 

บทคัดย่อ 

 กุ้งส้มเป็นอาหารหมักที่ผลิตโดยการผสมกุ้งกับเกลือและน้ าตาลโตนด เก็บตัวอย่างกุ้งส้ม 7 ตัวอย่างจากจุด

จ าหน่าย อ าเภอเชียรใหญ่ สามารถคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากตัวอย่างกุ้งส้มได้ 48 ไอโซเลท โดยทุกไอโซเลทมีรูปร่าง

ท่อนสั้น ติดสีแกรมบวก และไม่สร้างเอนไซคะตาเลส ความสามารถของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้ในการยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียโรค (Escherichia coli, Bacillus cereus, Salmonella enteric และ Staphylococcus aureus) และการ

ประเมินความปลอดภัยถูกทดสอบ พบว่าแบคทีเรียแลกติก 7 ไอโซเลท (L1, L2, L4, L5, L7, L46 และ L47) สามารถ

ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ แบคทีเรียแลกติกเหล่านี้ยังมีความไวต่อยาปฏิชีวนะ ไม่ย่อยสลายเม็ดเลือดแดง และไม่ผลิตสารไบโอจี

นิกเอมีน การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดพบว่าแบคทีเรียแลกติก L2, L4, L5 และ L7 สามารถ

ผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดได้ โดยแบคทีเรียแลกติก L5 มีประสิทธิภาพในการผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดสูงสุด 

(1.12mg/ml) ไอโซเลท L2, L4, L5 และ L7 ถูกจ าแนกด้วยวิธีการทางชีวเคมีพบว่าเป็นแบคทีเรียแลกติกสกุล 

Lactobacillus sp. ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นกล้าเช้ือในอาหารหมักได้ 

ค าส าคัญ : กุ้งส้ม, แบคทีเรียแลกติก, แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด  
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Abstract 

Kung-Som is fermented food produced by mixing shrimp with salt and jaggery.  Seven samples 

of Kung-Som were collected from Chian Yai district distribution point.  Forty-eight isolates of lactic acid 

bacteria could be isolated from Kung- Som samples.  All isolates were rod shape, gram positive and 

catalase negative.  The ability of isolated lactic acid bacteria to inhibit pathogenic bacteria ( Escherichia 

coli, Bacillus cereus, Salmonella enteric and Staphylococcus aureus)  and safety assessment were 

investigated. It was found that 7 lactic acid bacteria isolate (L1, L2, L4, L5, L7, L46 and L47) were able to 

inhibit pathogens.  These isolates also showed sensitivity to antibiotics with no hemolysis to red blood 

cells and no production of biogenic amine.  Studies on the efficiency for gamma- amino butyric acid 

production found that isolate L2, L4, L5 and L7 can produce GABA.  Among these isolates, L5 exhibited 

highest efficiency for GABA production (1.12mg / ml) .  Isolate of L2, L4, L5 and L7 were identified using 

biochemical methods as genus Lactobacillus sp. which can be used as a starter in fermented foods. 

Keywords: Kung-Som, Lactic bacteria, γ-aminobutyric acid  

บทน า 

 อาหารหมัก (Fermented food) เป็นอาหารที่อยู่คู่กับท้องถิ่นชาวใต้ซึ่งจะมีความหลากหลายของการบริโภค

อาหารหมักไม่ว่าจะเป็นอาหารหมักจากพืชผัก เช่น หน่อไม้ดอง ผักเสี้ยนดอง ผักกาดดอง ผักหนามดอง อาหารหมักดอง

จากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาส้ม กุ้งส้ม ปลาแป้งแดง หนางหมู หนางวัว ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารหมักที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การการผลิต ในกระบวนการหมักนั้นจะต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญนั่นคือแบคทีเรียแลกติกซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

เรื่องความปลอดภัย (Generally recognized as safe bacteria; GRAS status) แบคทีเรียแลกติกเป็นแบคทีเรียแกรม

บวก รูปร่างกลมและท่อน ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้างเอนไซม์คะตาเลส ทนต่อสภาวะเป็นกรดสูง สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มี

ออกซิเจนเพียงเล็กน้อย แบคทีเรียแลกติกถูกน ามาใช้ในการผลิตอาหารหมักและการถนอมอาหารจากผลิตผลทาง

การเกษตรหลายชนิด โดยแบคทีเรียแลกติกอาจมีอยู่ในวัตถุดิบ หรืออาจเติมแบคทีเรียแลกติกในรูปเช้ือตั้งต้น (Starter 

culture) เติมลงในอาหารภายใต้ภาวะควบคุม อย่างไรก็ตามแบคทีเรียแลกติกสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรสชาติ เนื้อ

สัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แบคทีเรียแลกติกมีความส าคัญในการถนอมอาหารท าให้อาหาร

มีความเป็นกรด-ด่างลดต่ าลงในระหว่างการหมักนอกจากนี้ยังสามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินซึ่งมีคุณสมบัติใน

การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค แบคทีเรียแลกติกบางสายพันธุ์สามารถเปลี่ยนสารกลูตาเมต (Glutamate) ให้ได้ผลิตภัณฑ์

สุดท้ายคือแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด และคาร์บอนไดออกไซด์ (Cho et al., 2011)  
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 กรดแกมมาอะมิโนบิวไทริก (Gamma aminobutyric acid: GABA) มีสูตรโมเลกุลคือ C4 H9 NO2 เป็นกรดอะมิ

โนประเภท non protein พบมากในระบบประสาทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (Cho et al., 2011) ท าหน้าที่เป็นสารสื่อ

ประสาท (Neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลางและยังเป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยั้ง ( Inhibitor) โดยท า

หน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (Anterior Pituitary) ผลิต

ฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโต (HGH) เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ (Kim and Kim, 2012) จากการศึกษาของKimura (2002) 

พบว่าการบริโภคแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดเป็นประจ าในปริมาณ 0.3-300mg/kg จะช่วยลดความดันโลหิต สาร

แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดเป็นท่ีรู้จักกันมานานแล้วในหลายประเทศซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติในอาหารหลาย

ประเภททั้งในพืช ผัก ผลไม้ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักเช่น เต้าหู้ กิมจิ (Cho et al., 2011; Kim and 

Kim, 2012) สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดในธรรมชาติมีปริมาณไม่คงที่ และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะท าให้

เกิดผลตามที่ผู้บริโภคคาดหวังได้ ดังนั้นจึงมีการเติมแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดลงใน ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้บริโภคได้รับในปริมาณที่เพียงพอ (กาญจนา, 2555) ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเอาแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดมาเติมลงใน

อาหารเพื่อคุณค่า มูลค่าให้แก่อาหาร  มีรายงานวิจัยหลายฉบับที่ใช้แบคทีเรียแลกติกท่ีสามารถผลิตกาบาได้เป็น

เชื้อตั้งต้นในการผลิต โดยแบคทีเรียแลกติกที่สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดจากโมโนโซเดียมกลูตาเมต ได้แก่ 

Lactobacillus plantarum, L. Brevis และ L. lactis ด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับ

ทะเลมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารจากทะเล โดยน ากุ้งมาผลิตเป็นกุ้งส้มโดยเฉพาะพื้นท่ีเขาพระบาท อ าเภอเชียร

กุ้งใหญ่ มีการจ าหน่ายกุ้งส้มเป็นอาชีพของคนในท้องถิ่น  

 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดจาก

ตัวอย่างกุ้งส้มที่จ าหน่ายใน ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.การเก็บตัวอย่าง 

    เก็บตัวอย่างกุ้งส้มจากจุดจ าหน่ายกุ้งส้มบริเวณเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. การคัดแยกแบคทีเรียแลกติก  
    น าตัวอย่างกุ้งส้ม 20 g มาผสมกับ 180 ml ของ 0.85% NaCl ป่นเป็นเนื้อเดียวกันด้วย Stomacher Lab-

Blender ท าการเจือจางล าดับส่วน (10-1–10-6) น ามา pour-plated บนอาหาร De Man, Rogosa and Sharpe (MRS 

agar ที่เติม 1% แคลเซียมคาร์บอเนต และ 1.5% โซเดียมคลอไรด์) บ่มที่อุณหภูมิ 35C เป็นเวลา 48-72 ช่ัวโมง เลือก
โคโลนีเดี่ยวๆที่มีลักษณะเป็นกระสวยฝังในเนื้อวุ้น มาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยทดสอบการติดสีแกรม และทดสอบ

การผลิตเอนไซม์คะตะเลสได้  หลังจากน้ันเก็บเชื้อใน 20% กลีเซอรอล เก็บท่ีอุณหภูมิ  -20C ไว้เป็น stock  

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยวิธี agar well diffusion method  
    ทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคโดยใช้แบคทีเรียในกลุ่ม enteric pathogen ได้แก่ Escherichia coli, 

Bacillus cereus, Salmonella enteric และ Staphylococcus aureus โดยท าการเพาะเช้ือแบคทีเรียแลกติกในอาหาร
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เหลว MRS ที่เติม 1.5% NaCl บ่มที่ 37C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 10,000 g เป็นเวลา 10 

นาที ท่ี 4C น าส่วนใสด้านบนไปกรองด้วย membrane filter (0.22mm) ปรับ pH ของน้ าเลี้ยงเช้ือให้เป็นกลางหลังจาก
นั้นน าน้ าเลี้ยงเซลล์ไปหยดลงในหลุมของอาหาร TSA ที่ท าการเกลี่ยเชื้อแบคทีเรียทดสอบ(106 CFU/ml) ไว้ก่อนแล้ว น าไป

บ่มที่ 37C 24 ช่ัวโมง  วัดผลโดยการวัด inhibition zone 
4. การทดสอบความปลอดภัยของแบคทีเรียแลกติก 
 4.1 ทดสอบการย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity)  
           น าแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้ streak ลงบนจานอาหาร Columbia agar ที่ผสม 5% human 

blood บ่มที่อุณหภูมิ 37C 48 ช่ัวโมง สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนอาหารว่ามีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงหรือไม่ หาก
มีการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณ์ (Beta-hemolysis) เกิดวงใสสีเหลืองรอบโคโลนี    (Alpha-hemolysis) เกิดวง
ใสเขียวรอบโคโลนี (Gramma-hemolysis) โคโลนีของเชื้อไม่เปลี่ยนแปลง             

4.2 ทดสอบการสร้างสารไบโอเจนิกเอมีน (Biogenic amine production)  
                 Streak เ ช้ือแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้ลงในอาหาร  Niven agar ที่ประกอบไปด้วย 0.5% 

tryptone, 0.5% Yeast extract, 2% L-histidine monohydrochloride, 0.5% NaCl, 0.1% CaCO3, 2.0% agar และ 
0.006% bromocresol purple (pH 5.3) บ่มเป็นเวลา 4 วัน ที่อุณหภูมิ 35oC เลือกโคโลนีที่เป็นสีน้ าเงินหรือม่วง  
ตรวจสอบการสร้างไบโอเจนิกเอมีน โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์รอบๆ โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียแลกติกท่ีน ามา
ทดสอบ  

4.3 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic resistant) โดยวิธี disc diffusion     
     method 

                 โดยวิธี  disc diffusion method เกลี่ย เ ช้ือแบคทีเรียแลกติกลงบน  MRS agar จากนั้นวาง 
Antibiotic discs ไ ด้ แ ก่ cephalexin, chloramphenicol, erythromycin, gentamicin, kanamycin, polymyxin, 

rifampicin, streptomycin และ tetracycline บนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ บ่มที่อุณหภูมิ 37C 24 ช่ัวโมง สังเกตการเกิด 
Inhibition zones แปลผลเป็น resistant (R), moderately susceptible (MS) และ susceptible (S)   

5. การทดสอบความสามารถในการผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกได้ 
  เพาะเลี้ยงแบคทีเรียแลกติกในอาหารเหลว MRS ที่เติม 5% Monosodium glutamate (MSG) และ 1.5 % 

โซเดียมคลอไรด์ บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 48 ช่ัวโมง (ดัดแปลงวิธีจาก Kim and Kim, 2012)  ตรวจสอบการผลิต

แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดด้วยวิธี Paper chromatography (ดัดแปลงวิธีจาก Li et al., 2009) ท าการแยกเซลล์และน้ า

เลี้ยงเช้ือออกจากกันโดยการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 8,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที น าน้ าเลี้ยงเช้ือที่แยกได้ 2 

ไมโครลิตร จุดลงบนกระดาษTLC โดยใช้ MSG และสารละลายมาตรฐานแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดเป็นตัวเปรียบเทียบ 

จากนั้นใช้สารละลายผสม [1-butanol : accetic acid : distilled water (5:3:2)] ที่ผสม 1.2% ninhydrin ในการแยก

สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด น าแผ่น TLC ไปอบด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 80 นาที สังเกต

ต าแหน่งสีที่ปรากฏ  

     การวัดปริมาณแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดท าโดยการตัดแผ่นกระดาษโครมาโตกราฟฟีตรงต าแหน่งของ

แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดน ามาละลายในสารละลายผสม [75% Ethanol : 0.6% CuSO4
.5H2O (38:2, v/v)] ที่อุณหภูมิ 
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40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาทีจากนั้นน าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย UV-Vis spectrophotometer 

ที่ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตร ท าการค านวณปริมาณแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

(standard curve) ที่ได้จากสารละลายแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆ (ดัดแปลงวิธีจาก Li et 

al., 2009) 

6. การพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียแลกติกโดยวิธีการทางชีวเคมี 
     น าแบคทีเรียแลกติกที่สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดได้มาศึกษาลักษณะ รูปร าง การติดสีแกรม 

การสรางเอนไซมคะตาเลต การผลิตกรด และกาซจากกลูโคส การเจริญเติบโตที่ที่ 6.5 และ 18% โซเดียมคลอไรด์ การ

เจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  และ 45 องศาเซลลเซียส และการเจริญเติบโตที่พีเอช 4.4 และ 9.6 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 1.การเก็บตัวอย่างและการคัดแยกแบคทีเรียแลกติก 

    จากการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งส้มวางจ าหน่ายระหว่างทางต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 7 ตัวอย่าง  ซึ่งสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลกติกได้ 48 ไอโซเลท เมื่อน ามาศึกษาภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์พบว่าเป็นแบคทีเรียมีรูปร่างท่อนสั้น ย้อมติดสีแกรมบวก การจัดเรียงตัวแบบกระจาย ไม่สร้างเอนไซม์คะตาเลส 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะตัวอย่างกุ้งส้มที่เก็บตัวอย่างจากเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช     

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยวิธี agar well diffusion method  
    จากการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli, Bacillus cereus, Salmonella enteric และ 

Staphylococcus aureus ของแบคทีเรียแลกติกท่ีคัดเลือกได้ จ านวน 48 ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรียแลกติกสามารถยับยั้ง

เช้ือแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 4 ชนิดได้ โดยมีแบคทีเรียแลกติก 7 ไอโซเลท (L1, L2, L4, L5, L7, L46 และ L47) ที่มีวงใสของ

การยับยั้งมากกว่า 20 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1) การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยแบคทีเรียแลกติกนั้นเนื่องจากแบคทีเรียแลก

ติกสามารถเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสที่เป็นส่วนประกอบปริมาณสูงในอาหาร MRS เป็นกรดแลกติก (กรดอินทรีย์) และบ่มในที่

ไม่มีมีออกซิเจนท าให้แบคทีเรียแลกติกสามารถสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้งแบคทีเรียแกรม

บวกและแกรมลบ (มลิวรรณ, 2542) กลไกการท างานของกรดอินทรีย์เกิดจากกรดอินทรีย์ที่อยู่ในรูปไม่แตกตัวจะสามารถ
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ซึมผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรียและเกิดการสะสม ท าให้ pH ภายในเซลล์สูงกว่าภายนอกเซลล์กรดอินทรีย์ที่สะสมภายใน

เซลล์จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออน (hydrogen ion) เป็นจ านวนมากและจะไปรบกวนกระบวนการเมทาบลิซึมของเซลล์

แบคทีเรีย แบคทีเรียแลกติกสามารถผลิต extracellular product ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้แก่ 

กรดแลกติก กรดอินทรีย์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไดอะซิทิลและแบคเทอริโอซิน   

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรียแลกติก 

ไอโซเลท 
ขนาดของวงใสในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค (mm) 

E. coli B. cereus S. enteric S. aureus 
L1 ++ ++ +++ +++ 
L2 +++ +++ +++ +++ 
L4 +++ +++ +++ +++ 
L5 +++ +++ +++ +++ 
L7 +++ ++ ++ ++ 
L46 ++ +++ +++ +++ 
L47 ++ +++ +++ +++ 

หมายเหตุ Inhibition zone 10-15mm = +, 16-20mm = ++, 21-25mm = +++ 

 3. การทดสอบความปลอดภัยของแบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ 

    จากการน าแบคทีเรียแลกติก 7 ไอโซเลท (L1, L2, L4, L5, L7, L46 และ L47) มาทดสอบความปลอดภัย 

พบว่าแบคทีเรียแลกติกทั้ง 7 ไอโซเลท มีความปลอดภัยโดยไม่มีการย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (Gramma-hemolysis)  ไม่

ผลิตสารไบโอจินิกเอมีน  และไวต่อยาปฏิชีวนะ  แสดงว่าแบคทีเรียแลกติกมีความปลอดภัย ไบโอเจนิกเอมีน และเป็นสารที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อบริโภคอาหารที่มีระดับของฮีสทามีนสูง จะมีผลท าให้เกิดอาการแพ้ที่เรียกว่า สคอมโบรทอกซิโค

ซิส (scombrotoxicosis) แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกมักดื้อต่อยาในกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน  

Streptomycin ไวต่อการตอบสนองยากลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน tetracycline chloramphenicol (ไชวัฒน์ และ 

ศศิธร, 2553) การทนต่อยาปฏิชีวนะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของโพรไบโอติกเนื่องจากในการเลี้ยงสัตว์แม้ผู้ผลิตจะหลีกเลี่ยงการ

ใช้ยาปฏิชีวนะ แต่หากเกิดโรคขึ้นยังคงจ าเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ดังนั้นหากแบคทีเรียแลกติกมีความสามารถในการทน

ต่อยาปฏิชีวนะได้จึงเป็นการส่งเสริมคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกที่ดียิ่งข้ึน (หทัยรัตน์, 2551) 

 4. การทดสอบความสามารถในการผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดของแบคทีเรียแลกติก 

    จากการน าแบคทีเรียแลกติกจ านวน 7 ไอโซเลท ได้แก่ L1, L2, L4, L5, L7, L46 และ L47 มาทดสอบ

ความสามารถในการผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดพบว่า แบคทีเรียแลกติกจ านวน 4 ไอโซเลท คือ L2, L4, L5 และ L7 

สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดเท่ากับ 0.44, 0.66, 1.12 และ 0.17 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ โดย

แบคทีเรียแลกติก L5 สามารถผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดได้สูงที่สุด (ภาพที่ 2) จากผลการศึกษาการผลิตสาร
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แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดสอดคล้องกับการศึกษาที่มีรายงานก่อนหน้าเกี่ยวกับผลิตสารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดโดย

เชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักดองหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้งหมัก (Komatsuzaki et al., 

2005, Thwe et al., 2011) และผักดองพื้นเมือง Paocai (Haixing et al., 2008) แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด เป็นกรดอะ

มิโนที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation ของกรดกลูตามิก ท าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) 

ประเภทยับยั้งในระบบประสาทส่วนกลาง มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ลดความดัน ป้องกันเบาหวาน ช่วยให้สมองผ่อน

คลาย และนอนหลับสบายและท าหน้าท่ีช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ  

ตารางที่ 2 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียแลกติก 

แบคทีเรียแลกติก 

ความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
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 หมายเหตุ : S = ไวต่อยาปฏิชีวนะ R = ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดโดยแบคทีเรียแลกติกท่ีคัดแยกได้จากกุ้งส้มโดยวิธีการ TLC (ก)   

            ปริมาณแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (ข) 

(ก)

๗ก 
(ข)

๗ก 
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 5. การพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียแลกติกโดยวิธีการทางชีวเคมี 
    จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียแลกติกทั้ง 4 ไอโซเลท (L2, L4, L5 และL7) โดยวิธีการทางชีวเคมี

เบื้องต้นพบว่าเป็นแบคทีเรียแลกติกในสกุล Lactobacillus sp. สอดคล้องกับการศึกษาของ Noraphat et al. (2010) คัด

แยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียจากกุ้งส้มจ านวน 10 ไอโซเลท ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นโพรโอติกสามารถทนน้ าย่อยในกระเพาะ

อาหาร และล าไส้เล็ก สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ เมื่อท าการพิสูจน์เอกลักษณ์พบว่าเป็นแบคทีเรียแลกติก 

Lactobacillus plantarum 

ตารางที ่2  การพิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียแลกติกเบื้องต้นด้วยวิธีการทางชีวเคมี 

คุณสมบัติ 
แบคทีเรียแลกติก 

L2 L4 L5 L7 
การติดสีแกรม + + + + 
รูปร่าง ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน 
การหมักน้ าตาลกลูโคส + + + + 
การเจริญท่ีอุณหภูมิ 10ºC - - - - 
การเจริญท่ีอุณหภูมิ 45ºC - - - - 
การเจริญใน 6.5% NaCl + + + + 
การเจริญใน 18% NaCl - - - - 
การเจริญท่ี pH 4.4 + + + + 
การเจริญท่ี pH 9.6 - - - - 

 Lactobacillus sp. ที่คัดแยกได้จากกุ้งส้มสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้มีความปลอดภัย และสามารถผลิต

แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะน า Lactobacillus sp. มาใช้เป็นหัวเชื้อได้ ซึ่งปัจจุบันมีความตื่นตัว

ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากข้ึนดังนั้นการน าแบคทีเรียแลกติกท่ีผลิตแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดได้ไปประยุกต์ใช้ใน

อาหารจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ 
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ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียท่ีคัดแยกจากดินบ่อน้ าร้อนในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas sp. 

สาเหตุโรคแคงเกอร์พืชตระกูลส้ม 

The efficiency of isolated bacteria from soil in hot spring for inhibition of 

Xanthomonas sp. the causal agent of bacterial canker of citrus 

วิไลวรรณ ไชยศร1*, ปัทมาพร ทองสุข1, สุดารัตน์ วัฒนฤกษ์ 1, สิริกุล เพชรหวล1 

บทคัดย่อ  
Xanthomonas sp. เป็นเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเกอร์พืชตระกูลส้มที่เป็นปัญหาก่อให้เกิดความเสียหาย

ให้กับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มของประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเช้ือแบคทีเรียจากบ่อน้ าพุร้อนที่
สามารถยับยั้งโรคแคงเกอร์ได้ ผลการศึกษาพบว่าการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียจากดินบ่อน้ าพุร้อนซึ่งมีอุณหภูมิ 75   C ได้ 4 ไอ
โซเลท (BH-1, BH-2, BH-3 และ BH-1-1) ผลการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ได้ 9 ไอโซเลท คือ LC1-2-2, LK2-
2-1, PK3-1-1, LC2-1-1, LC3-1-1, LF2-2-1, LK-1-3-1, LF1-2-2 และ LF 3-3-1 กิจกรรมการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคงเกอร์
พืชใช้น้ าเลี้ยงเช้ือท่ีแยกจากบ่อน้ าพุร้อนท้ัง 4 ไอโซเลทท่ีผ่านการท าปราศจากเช้ือ ซึ่งได้จากเลี้ยงเชื้ออาหาร NB บนเครื่อง
เขย่าความเร็ว 100 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิห้อง นาน 72 ช่ัวโมง พบว่าไอโซเลท BH–2 ให้ผลการยับยั้งดีที่สุด โดยมีค่าวงใส
การยับยั้งต่อเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ไอโซเลท PK3-1-1, LC3-1-1, LC2-1-1 และ LF1-2-2 เท่ากับ 28, 32, 40 และ 42 
มิลลิเมตร ตามล าดับ ผลการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค 16s rDNA พบว่า LC2-1-1, LC3-1-1, LF1-2-2 และ PK3-1-
1 จ าแนกเป็น Xanthomonas sp. และ BH-2 จ าแนกเป็น Bacillus subtilis  
ค าส าคัญ: แคงเกอร์, โรคพืช, แบคทีเรีย, บ่อน้ าร้อน, การยับยั้ง  

Abstract  
Xanthomonas sp. is a canker-causing bacteria that causes damage to citrus plant in Thailand. 

The objective of this research is to study isolation bacteria from hot springs that can inhibition of canker 
disease. The results showed that the isolation of bacteria from soil of hot spring, with a temperature of 
75   C, was 4 isolates (BH-1, BH-2, BH-3 and BH-1-1). The isolates of 9 canker pathogenic bacteria were LC1-
2-2, LK2-2-1, PK3-1-1, LC2-1-1, LC 3-1-1, LF2-2-1, LK1-3-1, LF1-2-2 and LF3-3-1. The inhibition activity of 
canker plant pathogens by using sterile culture broth from 4 isolated bacteria from hot springs which 
cultivation in NB-medium on a 100 rpm of shaker at room temperature for 72 hours. BH-2 isolates provide 
the best inhibitory effect with clear zone for PK3-1-1, LC3-1-1, LC2-1-1 and LF1-2-2 of 28, 32 , 40 and 42 
millimeters, respectively. The results of microbial classification using 16s rDNA technique found that LC2-
1-1, LC3-1-1, LF1-2-2 and PK3-1-1 are Xanthomonas sp. and BH-2 is Bacillus subtilis. 
Keywords: Canker, Plant disease, Bacteria, Hot spring, Inhibition  
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บทน า  
โรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มมีสาเหตุเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri 

(synonym X. campestris pv. citri ) เป็นโรคที่มีความสาคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มทั่ว
โลก (Gottwald et al., 2001) โรคแคงเกอร์ระบาดในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ประกอบกับในต่างประเทศออกกฏ
ระเบียบการน าเข้าผลิตผลที่ปราศจากโรคแคงเกอร์ ดังนั้นจึงส่งกระทบโดยกับเกษตรกร เชื้อแบคทีเรียนี้สามารถเข้าท าลาย
ส่วนของพืชที่อยู่เหนือพื้นดินตั้งแต่ ใบ กิ่งก้าน ผล หากมีการระบาดรุนแรงสามารถเข้าท าลายกิ่งและล าต้นได้ ท าให้ใบร่วง 
ต้นโทรม แคระแกร็น ก่ิงแห้งตาย ผลผลิต ลดลง และต้นตายในท่ีสุด และเช้ือสาเหตุนี้สามารถอาศัยอยู่บนต้นมะนาวได้ทุก
ฤดูกาล โดยมากมักพบระบาดรุนแรงในฤดูฝน จากการศึกษาโรคแคงเกอร์ในประเทศไทยจัดเป็นพวก  Canker A ( 
Uematsu et al., 1993 ) การป้องกันก าจัดโรคแคงเกอร์ในปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพโดยตรงต่อเช้ือ
แบคทีเรียสาเหตุนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้สารประกอบคอปเปอร์ฉีดพ่นต่อเนื่องเป็นประจ า ท าให้ระบบนิเวศวิทยา
ถูกทาลายและมีสารประกอบคอปเปอร์ตกค้างในผลิตผลโดยต้องพ่นสารเคมี copper hydroxide อัตรา 15 – 20 กรัม ต่อ
น้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน ต่อครั้ง อย่างสม่าเสมอ (ณัฎฐิมา , 2557) การควบคุมโรคทางเลือกโดยชีววิธีจึงเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางที่เกษตรกรและผู้บริโภคให้ความสนใจ เพราะนอกจากความปลอดภัยของผลิตผลแล้วยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
ต้นทุนการผลิตอีกด้วย Kalita (1996) นักวิจัยชาวอินเดียรายงานการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์และราปฏิปักษ์ในการควบคุม 
เช้ือ X. axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ พบว่า Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาได้แก่ 
Pseudomonas fluorescens และ Aspergillus terreus ตามลาดับ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ในการ
ยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคแคงเกอร์โดยพบว่า B. subtilis สายพันธุ์ TKS1-1 และ B. amyloliquefaciens สายพันธุ์ WG6-14 
สามารถยับยั้ง X. axonopodis pv. citri ได้ดีที่สุด (Huang et al., 2012) สาหรับการควบคุมโรคแคงเกอร์โดยชีววิธีใน
ประเทศไทย จิระเดช (2552) รายงานประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์ Trichoderma sp. และ B. cereus ในการควบคุมโรค
แคงเกอร์ของมะนาวได้เป็นอย่างดี และ นลินีและคณะ (2556) การคัดแยกแบคทีเรียปฏิปักษ์จากธรรมชาติที่สามารถยับยั้ง
โรคแคงเกอร์ รวมทั้งพฒันาเป็นชีวภัณฑ์พร้อมใช้และใช้ง่ายจะเสริมประสิทธิภาพการควบคุมโรคแคงเกอร์ในระบบการผลิต
มะนาวภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเช้ือแบคทีเรียกก่อโรคแคงเกอร์จากพืชตระกูลส้มและแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์จากดินบ่อน้ าพุรอ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับเช้ือก่อโรคแคงเกอร์พืชตระกูลส้ม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ศึกษาการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินบ่อน้ าพุร้อน 
คัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคพืชจากดินบ่อน้ าพุร้อน ในต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยเก็บตัวอย่างดินบริเวณบ่อน้ าพุร้อน ต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณ บ่อ
น้ าพุใหญ่ (Big hot spring: BH:) ตัวอย่างดินเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน ามาศึกษาคัดแยก
เช้ือจุลินทรีย์ น าตัวอย่างดินมาเจือจางด้วยวิธี Soil serial dilution plate ที่ระดับความเข้มข้น 100-10-5 ด้วย น้ าเกลือ 
(0.85 เปอร์เซ็นต์) ที่ผ่านการฆ่าเช้ือ จากนั้นผสมตัวอย่างที่ได้ให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม (vortex mixer ยี่ห้อ LMS VT-
3000L) นาน 5-10 นาที ดูดสารละลายตัวอย่างจากดินปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่ในจานเพาะเลี้ยงเช้ือแล้วท าการเกลี่ย 
(Spread plate) บนอาหาร NA (Nutrient agar) ท าการทดลอง 3 ซ้ า น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 
ช่ัวโมง (ปัทมาพร และ สุดารัตน์, 2561) คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกันมาท าการแยกเชื้อบนอาหารแข็ง 
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NA เพื่อให้ได้เช้ือท่ีบริสุทธ์ิ  
2 ศึกษาคัดแยกแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์จากพืช 
2.1การคัดแยกแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ 
น าตัวอย่างใบมะนาว ผลมะนาวและใบส้มโอที่มีรอยโรคแคงเกอร์จากพื้นที่ต าบลบ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ 

และต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เช็ดท าความสะอาดพื้นผิวด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70  
และล้างด้วยน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ 3 ครั้ง ตัดบริเวณกึ่งกลางที่มีรอยโรคตัวอย่างละ 3 ช้ิน ขนาด 5  5 มิลลิเมตร น ามา
วางบนอาหาร NA (Nutrient agar) จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง (ปัทมาพร และ สุดารัตน์, 
2561) คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกันมาท าการแยกเช้ือบนอาหารแข็ง NA เพื่อให้ได้ได้เช้ือท่ีบริสุทธิ์
แล้วน าเชื้อที่ได้ไปทดสอบย้อนกลับการเป็นเช้ือก่อโรคแคงเกอร์  

2.2 การทดสอบย้อนกลับการเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคแคงเกอร ์
น าไอโซเลทเช้ือท่ีแยกได้จากข้อ 2.1 มาทดสอบทดสอบย้อนกลับการเป็นเช้ือก่อโรคแคงเกอร์บนใบมะนาว โดยใช้

เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 เช็ดท าความสะอาดบนใบมะนาวบนต้นมะนาวท่ีไม่เป็นโรค จากน้ันใช้เข็มที่ปราศจากเช้ือ
แตะไอโซเลทเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ที่คัดแยกได้ไปแตะที่ผิวใบมะนาว แล้วปิดปกคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
ทิ้งไว้ 5 วันสังเกตลักษณะของเชื้อที่เกิดบนใบมะนาว (ปัทมาพร และ สุดารัตน์, 2561)   

3 ศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดินบ่อนน้ าพุร้อนต่อการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแคง
เกอร์ด้วยวิธี Agar well diffusion assay 

น าแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากดินบ่อน้ าพุร้อนมาเลี้ยงในอาหาร NB (Nutrient broth) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง เพื่อเป็นหัวเช้ือเริ่มต้น วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (ยี่ห้อ 
Thermoscientific รุ่น Genesys 10s UV-VIS) ให้อยู่ในช่วง 0.5 – 0.6 นาโนเมตร จากนั้นถ่ายหัวเช้ือเริ่มต้น 5 มิลลิลิตร 
ลงในขวดรูปชมพู่ที่มีอาหารเหลว NB  ปริมาตร 45 มิลลิลิตร เลี้ยงบนเครื่องเขย่าที่มีความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิห้อง 30±2 องศาเซลเซียส นาน 72 ช่ัวโมง หลังจากนั้นถ่ายเชื้อปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในหลอดเซนทริฟิวจ์น าไป
ปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนเซลล์ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง โดยมีความเร็วรอบเป็น 6000 รอบต่อนาที นาน 15 นาทีเพื่อแยกเอา
เซลล์แบคทีเรียออก น าน้ าเลี้ยงที่ได้ไปท าปราศจากเช้ือโดยให้ความร้อนช้ืน 110 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ปริมาตร 
100 ไมโคลิตร ใส่ในหลุมอาหารแข็ง ที่มีการเกลี่ยเช้ือสาเหตุโรคแคงเกอร์ที่คัดแยกที่ได้ที่ได้จากการเลี้ยงเช้ือสาเหตุโรคแคง
เกอร์ในอาหารเหลว NB โดยปรับเช้ือเริ่มต้นทุกไอโซเลทให้มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้อยู่ในช่วง 
0.5 – 0.6 นาโนเมตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง (ปัทมาพร และ สุดารัตน์, 2561) โดยท าการ
ทดลองซ้ า 3 ซ้ า และประสิทธิภาพในการยับยั้งโดยดูจากเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดวงใส  

4. ศึกษาการจ าแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปกัษ์  

จัดจ าแนกเช้ือแบคทีเรียที่คัดแยกได้ด้วยวิธี 16s rDNA ด้วยเทคนิค PCR-DGGE (denaturing gradient gel 

electrophoresis) เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกลายพิมพ์ทางพันธุกรรม (fingerprinting)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินบ่อน้ าพุร้อน 
จากการคัดแยกแบคทีเรียจากดินบ่อน้ าพุร้อน บ่อน้ าพุใหญ่(BH) ในต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัด

นครศรีธรรมราช หลังจากการเลี้ยงเช้ือบนอาหาร NA (Nutrient agar) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง
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พบว่าสามารถยกเชื้อได้ 4 ไอโซเลท โดยมีลักษะโคโลนี ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยจากผลการทดลองสามารถยกเชื้อพบได้ 
4 ไอโซเลทน่าจะเป็นเพราะด้วยลักษณะบ่อเป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางของปากบ่อประมาณ 6 เมตร 
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นบ่อลึกไม่สามารถตักดินก้นบ่อได้ ในการศึกษาจึงใช้ดินตะกอนบริเวณปากบ่อที่
ระดับความลึก 30 เซ็นติเมตร จากระดับผิวน้ าซึ่งมีลักษณะเป็นตะไคร่น้ าเกาะตามดินขอบบ่อสีน้ าตาล ดินไม่ละเอียดมี
ตะกอนทรายไม่มีการทับถมของซากอินทรีย์ เช่น ใบไม้ และด้วยอุณหภูมิที่สูง 75 องศาเซลเซียส จึงส่งผลต่อจ านวน
จุลินทรีย์ที่สามารถเจริญอยู่ได้ (ภาพที่ 1) 

 

ตารางที ่1 แสดงลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียจาก ดินบ่อน้ าพุใหญ่ (BH) 
ล าดับ ไอโซเลท ลักษณะของโคโลนีที่ปรากฏ 

1 BH -1 โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้มผิวหน้าและขอบเรียบ 
2 BH -2 โคโลนรีูปกลม มีสเีหลืองน้ าตาลขุน่ ผิวหน้าและขอบเรียบ 
3 BH -3 โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้มผิวหน้าและขอบเรียบ 
4 BH -1-1 โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้มผิวหน้าและขอบเรียบ 

 
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อน้ าพุร้อนต้องมีการปรับตัวเพื่อท าหน้าที่ที่อุณหภูมิสูงได้ การเจริญของจุลินทรีย์ใน

น้ าพุร้อนถูกจ ากัดด้วยความเข้มข้นของสารอินทรีย์และออกซิเจนท่ีต่ าและยังขึ้นกับสภาพท่ีเป็นกรดหรือด่าง แบคทีเรียที่ทน
อุณหภูมิสูงกว่า 75 องศาเซลเซียส มีอยู่บ้าง เช่น Thermus และ Sulfolobus ส่วน Bacillus stearothermophilus 
สามารถพบได้บริเวณบ่อน้ าพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิระหว่าง 55-70 องศาเซลเซียส จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ าพุร้อนมีการปรับตัวเพื่อให้
ระบบเมแทบอลิซึมสามารถท างานที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสได้ เอนไซม์พวกนี้ไม่ถูกท าลายที่อุณหภูมิสูงๆ การ
เรียงตัวของกรดอะมิโนเป็นแบบไม่ปกติท าให้ได้โปรตีนที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง เยื่อหุ้มเซลล์มีสัดส่วนของสารที่มี
น้ าหนักโมเลกุลสูงและกรดไขมันท่ีอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่เพื่อ ให้เซลล์ยังคงรักษาสภาพเป็นเยื่อเลือกผ่านสารได้ที่อุณหภูมิสูง 
(Rahmn et al., 1994)  

2. ผลการคัดแยกแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์จากพืช 
จากการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบนใบมะนาว ผลมะนาว และใบส้มโอจากตัวอย่าง 2 พื้นที่ คือ พ้ืนที่ต าบล

บ้านชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากการเลี้ยงเชื้อบนอาหาร NA (Nutrient agar) บ่มที่อุณหภูมิ 
37องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง พบว่าสามารถยกเช้ือจากใบมะนาว (LC) ได้ 5 ไอโซเลท,ผลมะนาว (LF) ได้ 18 ไอโซเลท
, และใบส้มโอ (PC) ได้ 8 ไอโซเลท ส่วนพื้นที่ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคัดเลือกเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์จากใบมะนาว (LK) ได้ 7 ไอโซเลท, ใบส้มโอ (PK)  
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ตารางที่ 2  แสดงลักษณะโคโลนขีองแบคทีเรียบนอาหาร NA  
ล าดับ ไอโซเลท ลักษณะตัวอย่าง เชื้อ/ลักษณะของโคโลนีที่ปรากฏ 

1 LC1-2-2 

 

โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น ผิวหน้าและขอบ
เรียบ 

2 LC2-1-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสเีหลืองขุ่น มันเยิม้ ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 

3 LC3-1-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสเีหลืองขุ่น มันเยิม้ ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 

4 LF1-2-2 

 

โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้ม ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 

5 LF2-2-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสเีหลืองขุ่น มันเยิม้ ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 

6 LF3-3-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้ม ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 

7 LK1-3-1 
 

 

โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มันเยิ้ม ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 
 

8 LK2-2-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสีขาวขุ่น มลีักษณะคล้าย
เส้นใยผิวหน้าเป็นรอยย่น 

9 PK3-1-1 

 

โคโลนรีูปกลม มีสเีหลืองขุ่นหนืด  ผิวหน้า
และขอบเรยีบ 
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ได้ 3 ไอโซเลท โดยลักษะโคโลนีดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการทดสอบย้อนการเป็นแบคทีเรียก่อโรคพืชในใบมะนาวโดย
น าไปทดสอบกับใบมะนาวท่ีไม่เป็นโรคหลังการใส่เช้ือทดสอบนาน 5 วัน พบว่าเช้ือท่ีคัดแยกได้จากพืชเมื่อทดสอบย้อนกลับ
การเป็นเช้ือก่อโรคแคงเกกอร์ในใบมะนาวพบว่ามี 9 ไอโซเลท ที่ท าให้เกิดโรคแคงเกอร์ ประกอบด้วย 3 ไอโซเลทจากผล
มะนาว คือ LF1-2-2, LF2-2-1, LF3-3-1, 2 ไอโซเลทจากใบมะนาวในต าบลเขาขาว คือ LK1-3-1, LK2-2-1, 3 ไอโซเลท
จากใบมะนาวในต าบลบ้านชะอวด คือ LC1-2-2, LC2-1-1,LC3-1-1และ 1 ไอโซเลทจากใบส้มโอในต าบลเขาขาว คือ PK3-
1-1 ให้ผลการเกิดโรคแคงเกอร์กับใบพืชที่ทดสอบโดยมีลักษณะใบที่เกิดโรค โดยมีลักษณะแผลรอยโรคบนใบมะนาวดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ผลการทดสอบย้อนกลับการเป็นเชื้อก่อโรคแคงเกอร์บนใบมะนาวหลังระยะเวลา 5 วันของการรับเชื้อก่อโรคของ

ไอโซเลท  LC1-2-2(a), LK2-2-1 (b), PK3-1-1 (c), LC2-1-1 (d), LC3-1-1 (e), LF2-2-1 (f), LK1-3-1 (g), LF1-
2-2 (h) และ LF3-3-1 (i) 

 
3.ผลของประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดินบ่อนน้ าพุร้อนต่อการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแคง
เกอร์ด้วยวิธี Agar well diffusion assay 
จากการทดลองเมื่อทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ของพืชตระกลูส้มโดยใช้น้ าเลี้ยงเซลล์ที่ปราศจาก

เชื้อที่ได้จากการเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากดินบ่อน้ าพุร้อนทั้ง 4 ไอโซเลท ต่อการยับยั้งการเจริญของเช้ือก่อโรคแคง
เกอร์ที่คัดแยกได้และทดสอบยืนยันกลับการเป็นเช้ือก่อโรคพืชแล้วทั้ง 9 ไอโซเลท คือ LC1-2-2, LK2-2-1, PK3-1-1, LC2-
1-1, LC3-1-1, LF2-2-1, LK1-3-1, LF1-2-2 และ LF3-3-1 หลังจากบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง 
พบว่าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ปราศจากเชื้อที่ได้จากแบคทีเรียบ่อน้ าพุร้อนสามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคพืชได้ดังแสดงในตารางที่ 3 ไอโซ
เลทที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ในพืชได้ดีที่สุด คือ  BH-2 โดยผลของขนาดวงใสเมื่อทดสอบด้วยสาร
ยับยั้งBH-2 ต่อเช้ือแบคทีเรียก่อโรคแคงเกอร์ไอโซเลท PK3-1-1, LC3-1-1, LC2-1-1 และ LF1-2-2 เท่ากับ 28, 32, 40 
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และ 42 มิลลิเมตร ตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 2 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าน้ าเลี้ยงจากไอเลต BH-2 มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดจากแบคทีเรียบ่อน้ าพุร้อนที่คัดยกได้ทั้ง 4 ไอโซเลทเนื่องจากสามารถให้ผลการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ได้หลายไอ
โซเลทและให้วงใสของการยับยั้งที่กว้าง  
 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการยบัยั้งโดยดจูากเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดวงใส (มิลลิเมตร) ในการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคง
เกอร์โดยใช้น้ าเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อน้ าพุร้อนท่ีผ่านการฆ่าเชื้อ 110องศาเซลเซยีสนาน 15 นาที 

ไอโซเลท 
ขนาดวงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) 

LC1-2-2 LK2-2-1 PK3-1-1 
 
LC2-1-1 

 
LC3-1-1 

 
LF2-2-1 

 
LK1-3-1 

 
LF1-2-2 

 
LF3-3-1 

BH -1 ND ND ND 8±0.2 7±0.24 ND  ND  7±0.15 ND  

BH -2 ND ND 28±0.3 40 32±0.31 ND  ND  42±0.32 ND  

BH -3 ND ND ND  ND  7±0.18 ND  ND  ND  ND  

BH -1-1 ND ND ND  ND  8±0.21 ND  ND  6±0.22 ND  

หมายเหตุ ND: Not detect 

 

 

ภาพที่ 2 การยับยั้งเชื้อก่อโรคแคงเกอร์โดยใช้น้ าเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อน้ าพุร้อนท่ีผ่านการปราศจากเชื้อ  
            110 องศาเซลเซียสนาน 15 นาที 
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4. ผลการจัดจ าแนกสายพันธุข์องจุลินทรีย ์
ผลการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ที่แยกได้โดยการเพิ่มจานวน 16s rDNA ด้วยเทคนิค PCR-DGGE (denaturing 

gradient gel electrophoresis) เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกลายพิมพ์ทางพันธุกรรม (fingerprinting) พบว่าเช้ือท่ี
คัดแยกได้จากพืชเป็น LC2-1-1, LC3-1-1, LF1-2-2 และ PK3-1-1 เป็นเช้ือ Xanthomonas sp. โดย Xanthomonas 
sp. มีผลรายงานการวิจัยพบว่าเป็นเช้ือสาเหตุก่อโรคแคงเกอร์พืชพืชตะกูลส้ม และเช้ือแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อน้ าร้อนไอ
โซเลท BH-2 คือเช้ือ Bacillus subtilis  

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าเชื้อ Bacillus subtilis BH-2 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas sp. 
สาเหตุโรคแคงเกอร์โดยมีวงใสการยับยั้งในช่วงที่สูง โดยวงใสการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 42 มิลลิเมตร สอดคล้องกับการศึกษา
แนวทางการป้องกันก าจัดโรคพืชโดยชีวภาพหรือชีววิธีการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ด้วยสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์พบว่า
แบคที เ รี ย  Bacillus subtilis ส าม า รถป้ อ งกั น ก า จั ด โ ร คแค ง เ กอร์ ข อ งมะ นาวที่ เ กิ ด จ าก เ ช้ื อแบ คที เ รี ย 
Xanthomonasaxonopodis pv. Citri (synonym X. campestrispv. Citri) (นลินีและคณะ, 2556) แบคทีเรีย Bacillus 
spp. สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเช้ือXanthomonascampestris pv. Campestris (Xcc) พบว่า B. 
Megaterium pv. Cerealis และ B. Subtilis มีประสิทธิภาพในการยับยั้งมากที่สุดเท่ากับ 12.0 mm และ 12.7 mm 
ตามล าดับ (Monteiro et al, 2005) Bacillus subtilis ที่แยกได้จากผิวส้มมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งเท่ากับ 
14.7 mm (Kalita et al, 1996)  
 

สรุปผลการวิจัย  
ดินบ่อน้ าพุร้อนเป็นแหล่งของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจ 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ Bacillus subtilis เป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเช้ือ Xanthomonas sp. ซึ่งเป็นเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรค
แคงเกอร์พืชตระกูลส้มที่คัดแยกได้จากต้นมะนาวและส้มโอที่เป็นโรคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช Bacillus subtilis 
BH-2 ที่คัดแยกได้จากดินบ่อน้ าพุร้อนสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง (110 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที) แต่ยังมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเช้ือก่อโรคแคงเกอร์ (ขนาดวงใสการยับยั้ง 42 มิลลิเมตร) ซึ่ง
การใช้แบคทีเรียที่สามารถผลิตสารสารชีวภาพที่ทนความร้อนสูงจะส่งผลให้งานต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ด้วย
กระบวนการที่ง่ายและเกษตรกรสามารถท าเองได้ 
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ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากชนิดของแมลงน้ า  

ในล าธารน้ าตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา 

Effects of Certain Environmental Factors to Species Diversity of Aquatic insects 

at Ton Pliew Waterfall. Songkhla province. 

คทาวุธ ไชยเทพ1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ าในล าธารน้ าตกโตนปลิว อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงมกราคม พ.ศ. 2556 โดยใช้กับดักแบบถุงอวนวาง เก็บตัวอย่างในสองบริเวณ 
คือบริเวณต้นน้ าและบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน ผลการศึกษาพบแมลงน้ าทั้งสิ้น 4 อันดับ มีจ านวนตัวรวมทั้งหมด 403 ตัว 
ได้แก่ ตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว แมลงหนอนปลอกน้ า แมลงเกาะหิน และแมลงปอ ในบริเวณต้นน้ าพบแมลงชีปะขาว 5 
วงศ์ แมลงหนอนปลอกน้ า 8 วงศ์ แมลงเกาะหิน1 วงศ์ และแมลงปอ 1 วงศ์ มีจ านวนตัวรวมทั้งหมด 310 ตัว ส่วนใน
บริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน พบตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว 4 วงศ์ แมลงหนอนปลอกน้ า 4 วงศ์ แมลงเกาะหิน 1 วงศ์ และ 
แมลงปอ 1 วงศ์  มีจ านวนตัวรวมทั้ งหมด 93 ตัว แมลงน้ าวงศ์  Teloganodidae วงศ์  Brachycentridae วงศ์  
Psychomylidae วงศ์ Milopotamidae และวงศ์ Philopotamidae จะพบน้อยที่สุด และไม่พบเลยในบริเวณล าธารที่
ผ่านชุมชน บริเวณต้นน้ าพบว่ามีจ านวนและความหลากชนิดมากกว่าในบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน ซึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง
ประการมีผลต่อความหลากชนิดของแมลงน้ า โดยเฉพาะแมลงน้ าในวงศ์ Perlidae และวงศ์ Euphaeidae มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความเร็วของกระแสน้ า อุณหภูมิของน้ า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ความเป็นกรดเบส 
ความลึกของล าธาร ความกว้างของล าธาร และสภาพพื้นที่  
ค าส าคัญ: น้ าตกโตนปลิว, แมลงน้ า, ความหลากชนิด 
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Abstract 
The study on diversity of aquatic insects in Ton Pliew Waterfall, Amphoe Rattaphum, Songkhla 

province. The study was undertaken between December 2012 to January 2013 by using a surber sampler. 
Sample collections were kept in upstream and downstream.  The results showed of aquatic insects 4 
order, such as Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera and Odonata, the total population 4 0 3 
individuals.  Upstream Found Ephemoroptera for 5 families, Trichoptera for 8 families, Plecoptera for 1 
family and Odonata for 1  family had total population 31 0  individuals.  But, in downstream found  
Ephemoroptera for 4 families, Trichoptera for 4 families, Plecoptera for 1 family and Odonata for 1 family 
had total population 9 3  individuals.  Family Teloganodidae, family Brachycentridae, family 
Psychomylidae, family Milopotamidae, and family Philopotamidae found a little bit and can’ t find in 
downstream.  In upstream had total numbers and variety of species more than downstream.  Some the 
factor of physical  had an effect for variety of aquatic insects especially in family Perlidae and family 
Euphaeidae had the relation to the statistical significance with water velocity,     dissolved oxygen, water 
pH, temperature, depth, width and areas. 

Keywords: Ton Pliew Waterfall, Aquatic insects, Species diversity  
 

บทน า 
        แมลงน้ า (Aquatic insects) เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ า บริเวณใกล้
แหล่งน้ าหรือพื้นที่ที่มีความช้ืนสูง พบได้ตามแหล่งน้ าทั่วไปท้ังตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง น้ าตก บริเวณที่มี
น้ าขังหรือแหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ าจืดและน้ ากร่อย พบได้น้อยในน้ าเค็ม แมลงน้ าจัดได้ว่าเป็นสัตว์
หน้าดินจ าพวกหนึ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีสภาวะแวดล้อมท่ีดี โดยสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นของ
แมลงน้ า โดยจะส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของแมลงน้ าในบริเวณนั้นๆ ด้วย (McCafferty and Provonsha,1981) มี
ความส าคัญในการหมุนเวียนพลังงานในแหล่งน้ าตามระบบโซ่อาหาร ช่วยในกระบวนการฟื้นฟูสภาพของน้ า โดยจัดเป็นผู้
ก าจัดเศษซากพืชซากสัตว์ที่สะสมในน้ าท าให้น้ าไม่เน่าเสีย  
        ความหลากหลายของแมลงน้ าสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้ าได้ เนื่องจากแมลงน้ าแต่ละชนิดจะด ารงชีวิต
อยู่ในแหล่งน้ าท่ีมีสภาพแตกต่างกนั ซึ่งสะดวกกว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมี อีกทั้งยังสามารถ
แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง หรือสภาวะมลพิษในแหล่งน้ าได้  
        แมลงน้ าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากแมลงน้ ามีคุณสมบัติทีส่ามารถน าไปใช้ในการตรวจวดัคณุภาพน้ า 
แมลงน้ ามีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไวต่อการถูกรบกวนและฟื้นตัวได้ช้า น้ าตกโตนปลิว อ าเภอรัตภมู ิ
จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคญั เป็นน้ าตกขนาดเล็กที่มีความอุดมสมบรูณ์ ที่เหมาะส าหรับการอยู่อาศัยของ
แมลงน้ าหลายชนิด ซึ่งเหมาะที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของแมลงน้ าและความสมัพันธ์กับคุณภาพน้ า 
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 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
     1.เพื่อศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ าในล าธารน้ าตกโตนปลิว 
     2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของแมลงน้ ากับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. พ้ืนท่ีท าการศึกษา 

ล าธารน้ าตกโตนปลิว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

ดังแปลงจาก http://goo.gl/maps/XkfMq 

2. การเก็บตัวอย่างแมลงน้ า 

2.1.ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2 บริเวณ คือบริเวณต้นน้ าจ านวน 5 จุด และบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน

จ านวน 5 จุด ในแต่ละจุดจะเก็บตัวอย่างห่างกัน 10 เมตร (เก็บตัวอย่างทวนกระแสน้ าขึ้นไป) ท าการเก็บตัวอย่าง 7 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556  

2.2.วางถุงอวนวาง ขนาด 30x30 ตารางเซนติเมตร (ตาข่ายมีขนาด 300 ไมครอน) ให้ขนานไปกับพื้นท้องน้ าและ

พยายามวางให้ขอบของถุงอวนวางฝังลงไปในพ้ืนท้องน้ า จากนั้นกวนตะกอนที่อยู่ในบริเวณพื้นท่ีของถุงอวนวาง เพื่อท าให้

แมลง ท่ีหลบซ่อนตัวอยู่นั้นลอยไปตามกระแสน้ าและเข้าไปอยู่ในถุงดักที่ท าด้วยตาข่าย โดยถ้าในบริเวณ ท่ีวางถุงอวนวาง มี

ก้อนหินอยู่ก็ให้ใช้แปรงขนาดเล็กขัดเบาๆ เพื่อให้แมลงที่เกาะอยู่ลอยไปตามกระแสน้ าแล้วเข้าไปอยู่ในถุงดัก 

2.3.น าตัวอย่างตะกอนที่เก็บได้เทใส่ในภาชนะ แล้วใช้แว่นขยายคัดแยกเอาเฉพาะแมลงน้ าใส่ในถุงพลาสติก และ

ดองด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เก็บ เวลาเก็บ บริเวณที่เก็บ เพื่อ

เป็นรายละเอียดเบื้องต้นก่อนน าไปจ าแนก ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.4.ใช้กล้องสเตอริโอส่องดูลักษณะรูปร่าง และคัดเลือกแมลงน้ าเพื่อน ามาจัดจ าแนกในระดับวงศ์ (Family) โดย

คู่มือที่ใช้จ าแนก ได้แก่ คู่มือจ าแนกชนิดแมลงน้ าของนฤมล แสงประดับ (2548), Dennis M. Lehmkuhl. (1944), 

Michael Quigley. (1977), Williams, W.D. (1980) และ McCafferty, W.P. and Provonsha, A.V. (1981)  
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2.5.น าตัวอย่างแมลงที่จัดจ าแนกแล้วมาใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง และเก็บรักษาตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ความ

เข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งติดฉลาก  

3.การวัดปัจจัยทางกายภาพบางประการที่มีผลต่อความหลากชนิดของแมลงน้ า 

 วัดค่าความเร็วกระแสน้ า ความเป็นกรดเบสของน้ า (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) อุณหภูมิของน้ า 

ความกว้างและความลึกของล าธาร รวมถึงสภาพพื้นที่ 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

4.1 หาค่าดัชนีความหลากชนิดโดยใช้สูตรของ Shannon-Weiner diversity index ที่ได้ดัดแปลงแล้ว (Clarke 

and Warwick, 2001) มีสูตรดังนี้คือ 

                                             

    H' = - ∑PilogePi  

 

                            โดย  H'  คือ ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner 

                                   Pi  คือ สัดส่วนของจ านวนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 

                                   * H' (base e loge = 2.302585 H' (base 10 logs)) 

 4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพกับจ านวนวงศ์และจ านวนตัวของแมลงน้ าทุกวงศ์ในน้ าตกโตน

ปลิว โดยใช้ Spearman rank correlation  

 4.3 เปรียบเทียบจ านวนของแมลงน้ าแต่ละวงศร์ะหว่างบรเิวณต้นน้ ากับบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน โดยวิเคราะห์

ความแตกต่าง Independent Samples Test ของโปรแกรมวเิคราะห์สถิติ. 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ าในล าธารน้ าตกโตนปลิว จังหวัดสงขลา โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างเป็น 
2 บริเวณ คือ บริเวณต้นน้ าและบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน พบแมลงน้ ารวมทั้งหมด 403 ตัว (ต้นน้ า 310 ตัว และล าธารที่
ผ่านชุมชน 93 ตัว)  จัดจ าแนกได้ 4 อันดับ ได้แก่ อันดับ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) อันดับ Trichoptera (แมลง
หนอนปลอกน้ า) อันดับ Plecoptera  (แมลงเกาะหิน) และอันดับ Odonata (แมลงปอ) โดยจ าแนกในระดับวงศ์ รวมได้
ทั้งสิ้น 15 วงศ์ (ตารางที่ 1) 
 ส าหรับความหลากชนิดของแมลงน้ า พบว่าค่าดัชนีความหลากชนิดในบริเวณต้นน้ ามีค่ามากกว่าบริเวณล าธารที่
ผ่านชุมชน โดยในบริเวณต้นน้ ามีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.165 ส่วนบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชนมีค่าดัชนีความหลาก
ชนิดเท่ากับ 1.124 อาจเป็นเพราะว่าบริเวณต้นน้ ามีคุณภาพน้ าดีกว่า สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 2 โดยเฉพาะค่า
ออกซิเจนที่ละลายน้ าบริเวณต้นน้ าจะมีค่าสูงกว่าล าธารที่ผ่านชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อแมลงน้ า (Ward, 1992) 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนแมลงน้ าแต่ละวงศ์ระหว่างบริเวณต้นน้ ากับบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน 
โดยใช้ Independent Samples Test พบว่า แมลงน้ าท้ัง 6 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Heptageniidae ในอันดับ Ephemeroptera 
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วงศ์  Hydropsychidae วงศ์  Molannidae  วงศ์  Ecnomidae ในอันดับ  Trichoptera  วงศ์  Perlidae ในอันดั บ 
Plecooptera  และ วงศ์ Euphaeidae ในอันดับ Odonata ของทั้งสองบริเวณมีจ านวนตัวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) แสดงว่าลักษณะสภาพพื้นของแต่ละบริเวณที่มีผลต่อแมลงน้ า 
 ยังพบแมลงน้ าในอันดับ Trichoptera มากที่สุดถึง  170 ตัว โดยบริเวณต้นน้ าพบ 129 ตัว และบริเวณล าธารที่
ผ่านชุมชนพบ 41 ตัว จ าแนกได้รวม 8 วงศ์ โดยพบในวงศ์  Molannidae และวงศ์ Helicopsychidae มากที่สุด ที่เหลือ
พบในวงศ์ Psychomylidae ส่วนวงศ์ Brachycentridae วงศ์ Milopotamidae และวงศ์ Philopotamidae พบน้อยที่สุด 
และไม่พบในบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน แมลงน้ าในอันดับ Ephemeroptera พบท้ังหมด 167 ตัว โดยพบในบริเวณต้นน้ า 
119 ตัว และบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชนพบ 48 ตัว จ าแนกได้รวม 5 วงศ์ โดยจะพบมากในวงศ์ Heptageniidae  ส่วนวงศ์ 
Teloganodidae จะพบน้อยที่สุด และไม่พบเลยในบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน แมลงน้ าในอันดับ Plecoptera พบจ านวน
ตัวทั้งหมด 49 ตัว โดยในบริเวณต้นน้ า 46 ตัว และบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน 3 ตัว จ าแนกได้เพียง 1 วงศ์ ส าหรับอันดับ 
Odonata พบจ านวนตัวน้อยที่สุด โดยพบจ านวนตัวรวมทั้งหมด 17 ตัว พบในบริเวณต้นน้ า 16 ตัว และบริเวณล าธารที่
ผ่านชุมชน 1 ตัว ซึ่งจ าแนกได้เพียง  1 วงศ์เท่านั้น การที่พบแมลงน้ าในกลุ่ม Trichoptera และ Plecoptera จ านวนมาก
นั้นแสดงว่าคุณภาพของล าธารจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากแมลงน้ าท้ังสองกลุ่มนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
(Ward, 1992) 
 จากการศึกษายังพบอีกว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่สัมพันธ์กับความหลากชนิดของแมลงน้ า โดยเฉพาะ
แมลงน้ าในวงศ์ Perlidae และวงศ์ Euphaeidae มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพทุกปัจจัยที่ได้ท าการศึกษา ส่วน
แมลงน้ าในวงศ์ Heptageniidae มีความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า และสภาพพื้นที่ แมลงน้ าในวงศ์ 
Hydropsychidae มีความสัมพันธ์กับความเร็วของน้ า ความเป็นกรดเบส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า ความลึก ความ
กว้างของล าธาร และสภาพพื้นที่ แมลงน้ าในวงศ์ Molannidae มีความสัมพันธ์ กับปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความกว้าง
ของล าธาร และสภาพพ้ืนที่ แมลงน้ าในวงศ์ Ecnomidae มีความสัมพันธ์กับความเป็นกรดเบส ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ า อุณหภูมิของน้ า ความกว้างของล าธาร และสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ความหลากชนิดของแมลงน้ าใน
บริเวณต้นน้ ามีมากกว่าในบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน (ตารางที่ 3) 
 เนื่องจากช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างแมลงน้ าเป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก อาจเป็นสาเหตุท าให้แมลงน้ ามีความหลากชนิด
และจ านวนตัวของแมลงน้ าก็มีปริมาณน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ศุภฤกษ์ (2542) ที่พบว่า ฤดูกาลมีผลต่อจ านวน
วงศ์รวม จ านวนตัวของแมลงน้ าในทุกอันดับ จ านวนของวงศ์ในแต่ละอันดับ และจ านวนตัวของแต่ละอันดับ ส่วนในฤดูร้อน
จะมีจ านวนวงศ์รวมทั้งหมดมากกว่าในฤดูฝน จ านวนตัวของแมลงน้ าของทุกอันดับพบในฤดูร้อนมากกว่าในฤดูฝน ดังนั้น
จะห็นได้ว่าฤดูกาลมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบ การกระจาย และสังคมของแมลงน้ าอย่างแน่นอน 
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ตารางที่ 1. ผลรวมของจ านวนตัวแมลงน้ าในแต่ละวงศ์ที่พบในบริเวณต้นน้ า และบรเิวณล าธารทีผ่่านชุมชน 

กลุ่มตัวอย่าง บริเวณต้นน้ า บริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน รวม 

จ านวนวงศ์ทั้งหมด 15 10 25 

จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 310 93 403 

Order Ephemeroptera    

    Family Heptageniidae 84 29 113 

    Family Leptophebiidae 12 7 19 

    Family Baetidae 12 9 21 

    Family Teloganodidae 1 0 1 

    Family Ephemerellidae 10 3 13 

Order Trichoptera    

    Family  Helicopsychidae 31 19 50 

    Family Hydropsychidae 24 4 28 

    Family Brachycentridae 1 0 1 

    Family Molannidae 43 15 58 

    Family Ecnomidae 27 3 30 

    Family Psychomylidae 1 0 1 

    Family Milopotamidae 1 0 1 

    Family Philopotamidae  1 0 1 

Oder Plecoptera 

    Family Perlidae 

 

46 

 

3 

 

49 

Order Odonata    

    Family Euphaeidae 16 1 17 
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ตารางที่ 2. ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่เกี่ยวข้องกับความหลากชนิดของแมลงน้ า  

  ในบริเวณต้นน้ าและบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณต้นน้ า บริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน 

ความเร็วของกระแสน้ า (เมตร/วินาที) 0.70 0.59 

ความเป็นกรดเบส  6.46 5.86 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (มิลลกิรัม/ลิตร) 8.50 5.54 

อุณภูมิน้ า (องศาเซลเซยีส)  24.20 25.22 

ความลึกของล าธาร (เมตร) 0.39 0.29 

ความกว้างของล าธาร (เมตร) 6.65 8.31 
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ตารางที่ 3. ความสัมพันธ์ของปัจจยัสิ่งแวดล้อมบางประการกับจ านวนวงศ์ และจ านวนตัวของแมลงน้ าทุกวงศ์ในล าธารน้ าตกโตนปลิว โดยใช้ Spearman rank correlation 

      (*=P<0.05, **=P<0.01) 

กลุ่มตัวอย่าง ความเร็ว

กระแสน้ า 

(เมตร/วินาที) 

ความเป็นกรด

เบส 

ออกซิเจนละลายน้ า 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

อุณหภูมิน้ า    

(องศาเซลเซียส) 

ความลึก 

(เมตร) 

ความกว้าง 

(เมตร) 

สภาพพื้นที ่

จ านวนวงศ์ทั้งหมด 0.340** 0532** 0.649** -0.401** 0.441** -0.636** -0.754** 

จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 0.004 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

Order Ephemeroptera        

    Family Heptageniidae 0.022 0.179 0.257* -0.159 0.142 -0.148 -0.252* 

    Family Leptophebiidae 0.142 0.148 -0.078 -0.059 0.052 -0.106 -0.082 

    Family Baetidae -0.132 0.034 0.082 0.091 0.073 0.082 -0.080 

    Family Teloganodidae 0.075 0.117 0.145 -0.120 0.108 -0.135 -0.120 

    Family Ephemerellidae 0.206 0.077 0.010 -0.122 0.119 -0.025 -0.060 

Order Trichoptera        

    Family  Helicopsychidae -0.213 -0.159 0.099 0.013 -0.080 -0.038 -0.115 

    Family Hydropsychidae 0.247* 0.294* 0.432** -0.183 0.297* -0.382** -0.414** 

    Family Brachycentridae -0.179 0.009 0.060 0.065 -0.207 -0.165 -0.120 
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ตารางที่ 3. (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง ความเร็ว

กระแสน้ า 

(เมตร/วินาที) 

ความเป็นกรด

เบส 

ออกซิเจนละลายน้ า 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

อุณภูมิน้ า    (องศา

เซลเซียส) 

ความลึก 

(เมตร) 

ความกว้าง 

(เมตร) 

สภาพพื้นที ่

    Family Molannidae 

    Family Ecnomidae 

0.123 

0.227 

0.120 

0.300* 

0.333** 

0.417** 

-0.116 

-0.292* 

0.157 

0.149 

-0.327**-

0.325** 

-0.263*-

0.412** 

    Family Psychomylidae -0.111 0.009 0.196 -0.120 -0.132 -0.072 -0.120 

    Family Milopotamidae 0.113 0.009 0.009 -0.120 -0.156 -0.159 -0.120 

    Family Philopotamidae 0.048 0.117 0.060 -0.120 0.201 -0.183 -0.120 

Order Plecoptera        

 Family Perlidae 0.394** 0.535** 0.508** -0.748** 0.433** -0.537** -0.606** 

Order Odonata        

    Family Euphaeidae 0.329** 0.306** 0.336** -0.282* 0.273* -0.250* -0.331** 
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ตารางที่ 4. ความแตกต่างของจ านวนแมลงน้ าในแต่ละวงศ์ระหว่างบริเวณต้นน้ ากับบรเิวณล าธารทีผ่า่นชุมชน  

  โดยใช้ T-Test  (*=P<0.05, **=P<0.01) 

 บริเวณต้นน้ า บริเวณล าธารท่ีผ่านชุมชน  

กลุ่มตัวอย่าง  SD  SD ค่า T 

Order Ephemeroptera      

   Family Heptageniidae 2.40 2.88 0.83 1.20     2.978** 

   Family Leptophebiidae 0.34 0.72 0.20 0.47 0.976 

   Family Baetidae 0.34 0.87 0.26 0.85 0.416 

   Family Teloganodidae 0.03 0.16 0.00 0.00 1.000 

   Family Ephemerellidae 0.29 0.89 0.09 0.28 1.262 

Order Trichoptera      

   Family  Helicopsychidae 0.89 1.32 0.60 1.21 0.940 

   Family Hydropsychidae 0.69 0.96 0.11 0.40    3.237** 

   Family Brachycentridae 0.03 0.17 0.00 0.00 1.000 

   Family Molannidae 1.23 1.57 0.43 0.81  2.671* 

   Family Ecnomidae 0.77 1.03 0.09 0.28    3.792** 

   Family Psychomylidae 0.03 0.17 0.00 0.00 1.000 

   Family Milopotamidae 0.03 0.17 0.00 0.00 1.000 

   Family Philopotamidae 0.03 0.17 0.00 0.00 1.000 

Order Plecooptera      

   Family Perlidae 1.31 1.35 0.09 0.28     5.286** 

Order Odonata      

   Family Euphaeidae 0.46 0.89 0.03 0.17    2.811** 

 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ าในล าธารน้ าตกโตนปลิว โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างเป็น 2 
บริเวณ คือ บริเวณต้นน้ าและบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน พบแมลงน้ ารวมทั้งหมด 403 ตัว (ต้นน้ า 310 ตัว และล า
ธารที่ผ่านชุมชน 93 ตัว)  จัดจ าแนกได้ 4 อันดับ ได้แก่ อันดับ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) อันดับ 
Trichoptera (แมลงหนอนปลอกน้ า) อันดับ Plecoptera  (แมลงเกาะหิน) และอันดับ Odonata (แมลงปอ) 
จ าแนกในระดับวงศ์ รวมได้ทั้งสิ้น 15 วงศ์ ยังพบว่าค่าดัชนีความหลากชนิดในบริเวณต้นน้ ามีค่ามากกว่าบริเวณล า

X X
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ธารที่ผ่านชุมชน โดยในบริเวณต้นน้ ามีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.165 ส่วนบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชนมีค่าดัชนี
ความหลากชนิดเท่ากับ 1.124 ส าหรับผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนแมลงน้ าแต่ละวงศ์ระหว่างบริเวณ
ต้นน้ ากับบริเวณล าธารที่ผ่านชุมชน โดยใช้ Independent Samples Test พบว่า แมลงน้ าทั้ง 6 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ 
Heptageniidae ในอันดับ Ephemeroptera วงศ์ Hydropsychidae วงศ์ Molannidae  วงศ์ Ecnomidae ใน
อันดับ Trichoptera  วงศ์ Perlidae ในอันดับ Plecooptera  และ วงศ์ Euphaeidae ในอันดับ Odonata ของทั้ง
สองบริเวณมีจ านวนตัวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น โดยยีสต์ 
 Candida  tropicalis TISTR 5146    

The Production of Single Cell Protein by Candida tropicalis TISTR 5146 Yeast on 

Concentrated Latex Wastewater from The Factory  

ชุตินุช  สจุริต1*, มาโนช  ช าเจริญ2 , อเนก สาวะอินทร์3 

Chutinut Sujarit1*, Manoch Khamcharoen 2 and Aneak Sawain3 

บทคัดย่อ   
เมื่อศึกษาอัตราการเจือจางน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น โดยใช้น้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น

ต่อน้ ากลั่นในอัตราส่วน ใช้อัตราส่วน 1:1  1:3  และ 1:5 เลี้ยงยีสต์ Candida  tropicalis TISTR 5146   ในฟลาสก์

บนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที  ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่า  C. tropicalis TISTR 5146 

เจริญได้ที่ท่ีสุดในน้ าท้ิงอัตราการเจือจาง 1:5 กล้าเช้ือเริ่มต้นใช้ร้อยละ 10  เติมกากน้ าตาล ร้อยละ 5   ยีสต์สกัดร้อย

ละ 5   แมกนิเซียมเซัลเฟต 0.01 กรัม   ไดแอมเนียมซัลเฟต 0.4 กรัม พีเอชเริ่มต้นที่ 5.5  ได้ปริมาณเซลล์ยีสต์   

2.67 กรัมต่อลิตร   เมื่อน ายีสต์   C.  tropicalis TISTR 5146 มาวิเคราะห์กรดอะมิโน พบว่า มีกรดอะมิโนที่มีความ

จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถน าไปเสริมในอาหารสัตว์ได้  

ค าส าคัญ: การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว, น้ าท้ิงโรงงานน้ ายางข้น  และ Candida  tropicalis TISTR 5146 
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Abstract  
This study showed Candida Tropicalis TISTR 5146 yeast could produce single cell protein 

on the concentrated latex wastewater in the factory and produced the essential amino acid.  The 
wastewater was collected in the different ratio 1:1, 1:3, and 1:5. The greatest ratio of yeast growth 
in the condensed latex wastewater to the distilled water were 1. 5.  Candida tropicalis TISTR 5146 
yeast had been prepared by mixing 10% of culture, 5% of molasses, 5% of extracted yeast, and 
0.01 gram of Magnesium Sulphate.  Candida tropicalis TISTR 5146 yeast was shaken in flask at 200 
rounds per minutes ( rmp) .  The yield of the yeast from the study after 72 hours at the room 
temperature was 2.67 grams per litre at pH 5.5.  The researcher found that the amino acid in this 
study could applicable in animal supplementary. 

Keywords: single cell protein, concentrated latex wastewater, Candida tropicalis TISTR 5146 

บทน า  
           ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก ความ

ต้องการใช้ยางพาราของไทย  เพิ่มขึ้นจาก 458,637 ต้น  ปี 2533  เป็น 550,000  ต้น  ในปี 2557  หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 4.40  ต่อปี  โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ  ทั้งอุตสาหกรรมยาง

ล้อ  และอุตสาหกรรมแบบจุ่ม  เช่น ถุงมือยาง  เป็นต้น  การส่งออกยางพาราของไทยเพิ่มขึ้นจาก 2.84 ล้านตัน ในปี 

2553 เป็น 3.80 ล้านต้น  ในปี 2557 หรือเพิ่มข้ีนร้อยละ 8.37 ต่อปี คาดว่าปริมาณการส่งออกยางพาราในตลาดโลก

จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในจีนและอินเดียจะขยายตัวเพิ่มขึ้น (ส านัก

งานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , 2558)  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตในปริมาณที่มากย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมด้วยมลพิษอินทรีย์ทางน้ าในลักษณะที่เป็นจุด (point source) ในปริมาณมาก  มลพิษดังกล่าวกระทบ

ทางน้ าและอากาศ  ส่งกลิ่นหมิ่นรบกวนต่อชุมชนรอบข้างและคูคลอง จากเหตการณ์ดังกล่าวได้มีการศึกษาเพื่อลด

ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งโดยใช้ระบบบ่อหมักร่วมไร้อากาศผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ (สุเมธ , 2558 ) การผลิต

โปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้งต่าง ๆ ได้แก่ น ายีสต์มาเลี้ยงในน้ าทิ้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ (Nooni, 1981)  น ายีสต์ 

Candida tropicalis TISTR 5146 ในน้ าท้ิงปลาทูน่าแยกโปรตีนและไขมันท่ีเจือจางด้วยน้ ากลั่น 1:1 เติมกากน้ าตาล

ร้อยละ 5 พีเอชเริ่มต้น 5.5 ได้ปริมาณเซลล์ยีสต์ 11.51 กรัมต่อลิตร       (ขุตินุช และคณะ . 2540) และ C. 

tropicalis TISTR 5146 เลี้ยงในน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดียว (ชุตินุช และคณะ, 2557)   

แนวโน้มในการบ าบัดน้ าเสียโดยทางชีวภาพมีมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การน ายีสต์ซึ่งเป็นตัวกระท าทาง

ชีวภาพมาเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ และยีสต์จะใช้ปริมาณสารอินทรีย์ดังกล่าวในการเจริญเติบโตส่งผลให้มีการ

ผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในตัวเซลล์ยีสต์นั้นเอง  ดังนั้นงานวิจัยนี้มีแนวคิดในการน าน้ าทิ้งของโรงงานน้ ายางข้นบ่อ

สุดท้ายน ามาผลิตโปรตีนเซลล์เดียว 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
                1. ศึกษาคุณลักษณะของน้ าทิ้งจากบ่อสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์ (ตรัง) 

จ ากัด 

          วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ าท้ิงน้ าสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น ได้แก่ วิเคราะห์หาซีโอดี  ซีโอดี  

ปริมาณของแข็งทั้งหมด  ของแข็งแขวนลอย  น้ ามันและกรีส  รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่   ฟอสฟอรัส  และซัลเฟต    

โดยท าการวิเคราะห์ตามมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงาน ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และคณะการ

จัดการสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

      2.  ศึกษาใช้ตัวกระท าทางชีวภาพในการลดปริมาณสารอินทรีย์ 

2.1 ตัวกระท าทางชีวภาพ   

     น า Candida topicalis TISTR 5146   เลี้ยงในน้ าท้ิงโรงงานน้ ายางข้น ในบ่อสุดท้าย โดยมี

การเจือจางด้วยน้ า ในอัตราส่วน คือ 1:0 , 1:1,  1:3  และ 1:5 ตามล าดับ   ซึ่งบรรจุปริมาณ 50 มิลลลิิตร  ในฟลาสก์

ขนาด 250 มิลลิลติร  เลี้ยงบนเครื่องเขย่ามีความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที  ที่อุณหภูมิห้อง  ในการศึกษาแตล่ะชุด

การทดลองเก็บตัวอย่างทุก 12 ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลา 96 ช่ัวโมง   น าไปวดัค่าพีเอช น้ าหนักเซลล์แห้ง คัดเลือกชุด

การทดลองที่เหมาะสมที่สดุเพื่อใช้ในการศึกษาข้ันต่อไป  

            2.2  ศึกษาการเติมแหล่งกลูโคส  โดยใช้ฟลากส์ ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุน้ าในอัตราส่วนที่
เหมาะสมในข้อ 2.1 โดยใข้สูตรพื้นฐานเป็น YM broth  เติมแมกนิเซียมเซัลเฟต 0.01 กรัม   ไดแอมเนียมซัลเฟต 
0.4 กรัม เติมยีสต์สกัด 5 กรัม  พีเอชเริ่มต้นท่ี 5.5     ได้มีการเติมกากน้ าตาล  ปริมาณที่ศึกษา  3 ระดับ คือ ร้อยละ  
1 , 5 และ 10  ตามล าดับ   บ่มบนเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที่ ที่อุณหภูมิห้อง สุ่มตัวอย่างทั้งฟลาสก์        
โดยสุ่มตัวอย่างทั้งฟลาสก์ทุก ๆ  12 ช่ัวโมง จนครบ 96 ช่ัวโมง     โดยวางแผนการทดลอง CRD วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด CRD (Complete Randomize Design)  การทดลองแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า  โดยท าการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า (ดังในข้อที่ 1)   วัดพีเอช และ น้ าหนักเซลล์แห้งที่มีปริมาณสูงสุด    
               3. น าเซลล์ยีสต์ที่จากข้อ 2.2 ท าให้แห้งโดยการอบที่อุณหภมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 
ช่ัวโมง หรืออบจนแห้ง น ามาส่งวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
สงขลา  
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิงสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น สภาพของน้ าที่เ ก็บจากโรงงานน้ ายางข้น 

สภาพของน้ าท่ีส่งตรวจมีสีเขียนอ่อน (ภาพท่ี 1)  ขุ่นเล็กน้อย  พีเอช 6.75  อุณหภูมิ 30  องศาเซลเซียส มี

กลิ่นแอมโมเนียน้อยมาก  จากผลการวิเคราห์ทดสอบคุณภาพน้ า ถือว่า อยู่ในเกณณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งของ

โรงงานอุตสาหกรรม มีปริมาณสารอินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณบีโอดี และ ไขมัน เท่ากับ 10.6 และ 145 
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มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และ ซัลเฟอร์  ได้แก่ 8.45 , 5.05 และ 139 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร (ดังตารางที่ 1 ) 

 

                     
 

 บ่อน้ าท้ิงสุดท้ายของโรงงานยางข้น                ลักษณะน้ าทิ้งจากโรงงานน้ ายางข้น 

                        ภาพที่ 1    แหล่งน้ าท้ิงโรงานน้ ายางข้นที่น ามาใช้ในการทดลอง 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าโรงงานน้ ายางข้นก่อนและหลังการเลี้ยงยีสต์ C.tropicalis TISTR 

5146 
พารามิเตอร์ น้ าทิ้งโรงงานน้ ายาง

ข้นก่อนการเลี้ยงยีสต์ 
น้ าทิ้งโรงงานน้ ายาง
ข้นหลังการเลี้ยงยีสต์ 

ปริมาณลดลงร้อยละ 

BOD (mg/L) 10.6 5.3 40.57 
COD (mg/L) 145 80.45 55.48 
TSS(mg/L) 72 55 76.39 
TSD (mg/L) 1,172 780 66.55 
TS (mg/L) 1,272 540 42.45 
TKN (mg/L) 8.45 4.5 53.25 
Oil and grasses 
(mg/L) 

3.33 1.2 36.03 

PO4-p(mg/L) 5.05 3.5 69.30 
Sulfate(mg/L) 139 55 39.57 

 หมายเหตุ : ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

2. ผลของใช้ตัวกระท าทางชีวภาพ Candida  tropicalis TISTR 5146 

 2.1 ผลการใช้ Candida  tropicalis TISTR 5146 ในน้ าท้ิงสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น 
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น าน้ าท้ิงสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น  มาเป็นอาหารเลี้ยงเช้ือในการเลี้ยงยีสต์ Candida  

tropicalis TISTR 5146  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ดังตารางที่ 1)  ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ า

ทิ้งและมีปริมาณสารอินทรียไม่เกินปริมาณน้ าทิ้งโดยทั่วไป  ดังนั้นน าน้ าทิ้งโรงงานข้น มาศึกษาการเจือจาง 

อัตราส่วนการเจือจางน้ าทิ้งจากโรงงานต่อน้ ากลั่น  ได้แก่ 1:0, 1:1, 1:3 และ 1:5  ตามล าดับ    ใช้หัวเช้ือยีสต์เริ่มต้น

ร้อยละ 10 ซึ่งบรรจุปริมาณ 50 มิลลิลิตร  ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร  เลี้ยงบนเครื่องเขย่ามีความเร็วรอบ 200 

รอบต่อนาที  ที่อุณหภูมิห้อง  ในการศึกษาแต่ละชุดการทดลองเก็บตัวอย่างทุก 12 ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลา 96 ช่ัวโมง   

น าไปวัดค่าพีเอช น้ าหนักเซลล์แห้ง คัดเลือกชุดการทดลองที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป พบว่า  ยีสต์ 

Candida tropicalis TISTR 5146 เจริญได้ดีที่สุด   เมื่อมีการเจือจางท่ีระดับ 1:5  ช่วง 24-48 ช่ัวโมง  มีค่าน้ าหนัก

เซลล์แห้ง 0.3- 0.42  ถือได้ว่าเป็นช่วงการเจริญเติบโตที่สูงสุด  (ภาพท่ี 2)  ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.3  โดยลด

ค่า COD ลงร้อยละ 40.57 ดังตารางที่ 1  

  
ภาพที่  2  น้ าหนักเซลล์แห้งของ Candida tropicalis TISTR 5146  ในน้ าท้ิงโรงงานน้ ายาง 

                         ข้นเจือจางด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1:0, 1:1, 1:3 และ1:5  บ่มบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 

  รอบ 200 รอบต่อนาที ่ที่อุณหภูมิห้อง 
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2.2 ผลการเติมแหล่งกูลโคส 

 ได้น ามาเลี้ยงโดยการปรับอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของยีสต์ โดยเลี้ยงในฟลาสก์บนเครื่องเขย่า

ที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที  ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่า ยีสต์ C. tropicalis TISTR 5146 เจริญได้

ที่ท่ีสุดเมื่อเจือจางด้วยน้ ากลั่น 1:5 หัวเช้ือใช้ร้อยละ 10 เติม  กากน้ าตาล ร้อยละ 1 5 และ 10  ยีสต์สกัดร้อยละ 5   

แมกนิเซียมเซัลเฟต 0.01 กรัม   ไดแอมเนียมซัลเฟต 0.4 กรัม พีเอชเริ่มต้นท่ี 5.5  ดังภาพที่ 3 ได้ปริมาณเซลล์ยีสต์   

2.67 กรัมต่อลิตร สูงสุดเมื่อมีการเติมกลูโคสร้อยละ 5  พีเอชอยู่ในช่วง 5.5- 6.3  เมื่อน า  ยีสต์ C.  tropicalis 

TISTR 5146 เมื่อวิเคราะห์กรดอะมิโน พบว่า มีกรดอะมิโนที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถน าไปเสริม

ในอาหารสัตว์ได้ ดังตารางที่ 2  

 

ภาพที่ 3  ผลการเติมกากน้ าตาลที่ระดับต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 1, 5 และ 10 ในน้ าท้ิงสุดท้ายของ 

                        โรงงานน้ ายางข้นโดยเจือจางน้ ากลั่นอ้ตราส่วนท่ี 1:5  ยีสต์สกัดร้อยละ 5   แมกนิเซียม 

ซัลเฟต 0.01 กรัม   ไดแอมเนียมซัลเฟต 0.4 กรัม พีเอชเริ่มต้นท่ี ในอุณหภูมิห้อง เป็น 

ระยะเวลา 96 ขั่วโมง 

3.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของยีสต์แห้งท่ีได้จากการเลี้ยงน้ าทิ้งโรงงานน้ ายางข้น 
  พบว่าจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์แห้ง พบว่า เซลล์ยีสต์ C. tropicalis TISTR 5146        

มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน ร้อยละ  39.44, 0.26, 7.4 และ 1.10 ตามล าดับ  และมีกรดอะมิโนที่จ าเป็น

แก่ร่างกาย (essential amino acid : EAA)  ครบทุกชนิด เช่น ไลซีน เมทไธโอนีน และ วาลีน เป็นต้น ส่วนกรดอะมิ

โนที่ไม่จ าเป็นแก่ร่างกาย (non essential amino acid :NEAA) นั้นไม่พบซีสตีน  ดังแสดงในตารางที่ 2  ซึ่ง
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สอดคล้องกับรายงานของ Faust และ Prave (1979) โดยทั่วไปโปรตีนเซลล์เดียว มักขาดกรดอะมิโนท่ีมีซัลเฟอร์เป็น

องค์ประกอบ   ส่วนกรดอะมิโนของยีสต์ C. tropicalis TISTR 5146 เลี้ยงในน้ าทิ้งโรงงานน้ ายางข้น พบว่ามีกรดอะ

มิโนครบทุกชนิด และมีกรดอะมิโนบางชนิดที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานกรดอะมิโนในแซลล์ยีสต์คือ ไลซีน ลิวซิน ไอโซลิ

ซีน และ เมตไทโอนิน ดังแสดงในตารางที่ 2   เมื่อน ายีสต์ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือต่างกันย่อมส่งผลให้ปริมาณและ

กรดอะมิโนแตกต่างกัน จากการศึกษาของชุตินุช (2540) เลี้ยง C. tropicalis TISTR 5146  ในน้ านึ่งปลาทู่น่าที่แยก

โปรตีนและไขมันมีกรดอะมิโนบางค่าสูงกว่ามาตรฐานกรดอะมิโนในเซลล์ยีสต์ คือ ฮีลทิดีน ไลซีน ทรีโอนีน อาร์จีนีน 

เป็นต้น  

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในเซลล์ยีสต์ Candida topicalis   TISTR 5146  ในสูตรอาหาร 

             น้ าท้ิงสุดท้ายของโรงงานยางข้น ท่ีอุณหภูมิห้อง 
        Content in yeast (g/16gN) 

  Amino acid          FAO* reference protein       

                   C. tropicalis TISTR 5146 

    
Lysine   4.2      9.15 

Valine   4.2      2.23 

Leucine   4.8      10.27 

Isoleucine  4.2      11.20 

Threonine  2.8      Not Detected 

Methionine  2.2      7.94 

Phenylalanine  2.8      9.73 

Cystine   2.0      Not Detected 

Alanine   --      16.38 

Histidine  --       5.42 

Tyrosine  --       6.50 

Arginine  --       15.26 

Glutaminc acid  --      3.49 

Proline   --      2.94 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Rose และ Harrison (1971)* 

- : ไม่มีกรดอะมิโน 
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สรุปผลการทดลอง 

ผลการศึกษาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น โดยยีสต์  Candida  tropicalis 

TISTR 5146  พบว่า อัตราการเจือจางน้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้น โดยใช้น้ าทิ้งสุดท้ายของโรงงานน้ ายางข้นต่อ

น้ ากลั่นในอัตราส่วน ใช้อัตราส่วน 1:1  1:3  และ 1:5 เลี้ยงยีสต์ Candida  tropicalis TISTR 5146   ในฟลาสก์บน

เครื่องเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที  ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่า  C. tropicalis TISTR 5146 

เจริญได้ที่ท่ีสุดในน้ าท้ิงอัตราการเจือจาง 1:5 กล้าเช้ือเริ่มต้นใช้ร้อยละ 10  เติมกากน้ าตาล ร้อยละ 5   ยีสต์สกัดร้อย

ละ 5   แมกนิเซียมเซัลเฟต 0.01 กรัม   ไดแอมเนียมซัลเฟต 0.4 กรัม พีเอชเริ่มต้นที่ 5.5  ได้ปริมาณเซลล์ยีสต์   

2.67 กรัมต่อลิตร   เมื่อน ายีสต์   C.  tropicalis TISTR 5146 วิเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์แห้ง พบว่า เซลล์

ยีสต์ C. tropicalis TISTR 5146  มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน ร้อยละ  39.44, 0.26, 7.4 และ 1.10 

ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์กรดอะมิโน พบว่า มีกรดอะมิโนที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ ไลซีน ลิวซิน ไอโซ

ลิซีน และ เมตไทโอนิน ซึ่งสามารถน าไปเสริมในอาหารสัตว์ได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

The Development of processing the separated of betel leaf using participation 

in community : the Case Study of Na-O community, Rom Mueang sub-district, 

Mueang Phatthalung district, Phatthalung Province. 

ณฐวรท บุญรัตนา19*, ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร บรรจงเมือง20 

Nathawarot Boonrattana, Acting Sub Lt. Kriangkrai Banjongmueang 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบพลูคัดทิ้งของชุมชนบ้านนาโอ่ โดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(PAP) และเทคนิค AIC เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การจัดเวทีเสวนา สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ศึกษาพัฒนา

ต ารับผลิตภัณฑ์ และออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา    ผล

การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) การส ารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ชุมชนมีศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คือ น้ ามันพลู โลชันพลู 2) การพัฒนาต ารับ พบว่า วิธีการสกัดโดยใช้น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นตัวท าละลายแบบใช้

ความร้อน มีลักษณะน้ ามันสีเขียวใสเหมาะสมส าหรับการพัฒนาต ารับน้ ามันนวดตัวและโลชันพลูตามเกณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การการออกแบบตราสัญลักษณ์ พบว่า จากการจัดเวทีเสวนากลุ่มชุมชนเลือก ลายเส้น

ใบพลู และมีช่ือสินค้าเป็นค าว่า “Na-O”เป็นตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จดจ า

ได้ง่าย บ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ครบและชัดเจน 

ค าส าคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม, น้ ามันพลู, โลชันพลู 

Abstract 

 This action research aimed to study and develop process the separated of betel leaf in 

Na-O community. By using PAP techniques (Participatory Action Research) and AIC techniques 

(Appreciation, influence, and control) in the workshop was hold up by discussion, development of 

products and package logo design. The data analysis was showed on descriptive statistics and 

content analysis. The results revealed that: 1) A survey of product development needs reveals that 

                                                           
19 อาจารย ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
20 นักวจิัยอิสระ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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the community has the potential to develop products: Massage oil and lotion. 2) The results of 

the development found that the extraction method using cold pressed coconut oil as a heat 

solvent that resembles clear green oil is suitable for the development of body massage oil and 

lotion betel toward the community product standard. 3) The results of the logo design found that 

from organizing a forum, community groups selected betel leaf lines and logo design product 

names “Na-O” have uniqueness, easily recognizable, clearly indicating all the important features 

of the product. 

Keywords: Participatory Action, betel leaf oil, betel leaf lotion 

บทน า 

ใบพลู จัดพืชสมุนไพรที่มีการเร่งผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน

จ านวนมาก ส่งผลให้มีการขยายแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ ต าบลร่มเมือง อ าเมืองเมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยการ

สนับสนุนของท้องถิ่นให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านปลูกพลูขายใบ ทางด้านเทศบาลร่มเมืองที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้

เกษตรกรใน 6 หมู่บ้าน กว่า 600 ครัวเรือนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อน าผลิตผลส่งจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

สร้างรายได้เข้าหมู่บ้าน ซึ่งว่างเว้นจากการท าสวนยางพาราอาชีพหลัก ด้วยส่งเสริมให้ปลูกพลูในพื้นที่ว่างของแต่ละ

ครัวเรือน เพราะมองว่าปลูกรักษาง่าย อายุการให้ผลผลิตนานถึง 20 ปี "เมื่อเทศบาลเข้ามาส่งเสริมรวมทั้งหนุนให้มี

การจัดตั้งเป็นกลุ่ม จึงท าให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นแทบทุกครัวเรือน โดยประมาณ 7 เดือนก็สามารถ

เก็บใบจ าหน่ายได้ ราคาจ าหน่ายพลูส่งออกต่างประเทศ จ านวน 100 ใบ ราคา 50-70 บาท สร้างรายได้ต่อเดือน 

กว่า 1.2-1.5 หมื่นบาท ด้านนายสมพงษ์ ดอนเพ็งจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง กล่าวว่า เทศบาลได้ส่งเสริม

ให้ชาวบ้านที่ปลูกพลูในพื้นท่ี 6 หมู่บ้าน และให้รวมกลุ่มกันเพื่ออ านาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ

ในพื้นที่ เป็นการการันตีความต้องการของตลาดว่าไม่มีสอดแทรกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจนท าให้เกิดปัญหาตลาดตี

สินค้ากลับและยกเลิกการรับซื้อ อีกทั้งยังบอกว่า ในอนาคตเทศบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านใน ต.

ร่มเมือง ปลูกพลูเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอน โดยเฉพาะเดือนตุลาคม-มกราคม เป็นช่วงตลาดที่

ไต้หวันมีความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งสามารถท ารายได้เข้าหมู่บ้านปีละไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาททีเดียว (กันยา ข านุรักษ์

,2557) โดยกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านนาโอ่ หมู่ที่ 4 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง ที่มีอาชีพเสริมปลูกพลูเก็บใบขาย ซึ่ง

ปลูกกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น มีราคาสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรที่มีสวนพลูต่างดีใจ และเตรียมขยายการปลูกให้เพิ่มมากขึ้น 

บางรายต้องขยายพื้นที่โดยการโค่นล้มยางพารา เพื่อขยายแปลงปลูกใบพลูส่งออก สาเหตุที่ท าให้ใบพลูราคาสูงขึ้น 

เนื่องจากมีพ่อค้าจากประเทศจีน และไต้หวันมาเปิดตลาดรับซื้อในพื้นที่แต่จะมีการคัดแยกเลือกเอาเฉพาะใบพลูที่ได้

มาตรฐานส่งออก ท าให้ใบพลูจ านวนมากเช่นกันท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานส่งออก (ปณิธาน นิลแก้ว , 2561) 
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ประธานกลุ่ม นายปณิธาน นิลแก้ว เล็งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการ

เพาะปลูกพลูจ านวนมากและเตรียมการรองรับใบพลูที่ถูกคัดทิ้ง เนื่องจากการส่งออกของใบพลูดังกล่าวจะมีการคัด

ขนาดใบ ลักษณะใบ ให้ได้มาตรฐานซึ่งท าให้มีใบพลูจ านวนมากที่ถูกคัดทิ้ง และกลุ่มชุมชนนาโอ่ ความสนใจผลิต

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตระดับชุมชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อย่างครบ

วงจร ตั้งแต่ การน าวัตถุดิบใบพลูจากการคัดทิ้ง (ตันน้ า) การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่างๆ เป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน (กลางน้ า) การจัดจ าหน่ายก่อให้เกิดรายได้ และการสร้างเครือข่ายในชุมชน (ปลาย

น้ า) จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ในชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑส์ุขภาพจากใบพลูคัดทิ้งของชุมชนบ้านนาโอ่ ต าบลร่มเมือง 

อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

โดยมีกรอบกระบวนการวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาวิจัยแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research) สถานที่เก็บข้อมูลและปฏิบัติการ ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาโอ่ ต าบลร่มเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้พัฒนา/ดัดแปลง ข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ต่างๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยใช้เครื่องมือการท างานที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายมุมมอง มุ่งประเด็นไปที่การมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ในการ

สนทนากลุ่ม คือ ร่วมในการวางแผน (Planning) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Implementation) การมี

ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ (Utilization) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Benefit-sharing) และการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview research) แบบก่ึงโครงสร้าง  

 

ส ารวจความต้องการ           

ในการแปรรูป ใบพลูคดั       

ทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ์

แบบมีส่วนร่วมในมิติตา่งๆ  

ร่วมตัดสินใจเลือกผลิตภณัฑ ์

ออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์  

ตราสญัลักษณ์ กราฟิกบนบรรจุ   

ที่ผ่านการมสี่วนร่วมของกลุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 1 ในการส ารวจความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ในประเด็นค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม

ความต้องการของชุมชน เพื่อท าการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, 

and Control) ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

(1) ขั้นเห็นคุณค่า (A: Appreciation) จัดเวทีให้ชาวบ้านเข้ามาพูดคุยถึงสภาพการณ์ ปัญหา และความ

ต้องการในปัจจุบันและอนาคต  

(2) ขั้นปฏิสัมพันธ์ (I: Influence) ในขั้นนี้ชาวบ้านจะต้องระบุสิ่งที่ท าให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใบพลู และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ชุมชนสามารถผลิตได้เอง กระบวนการ

ผลิตไม่ซับซ้อน ต้นทุนการผลิตไม่สูง และผลิตภัณฑ์สามารถข้ึนทะเบียนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(3) ขั้นควบคุม (C: Control)) มี 2 ขั้นตอนคือ การแสวงหาผู้รับผิดชอบ และขั้นวางแผนด าเนินงานโดย

ก าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ วิธีด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบพลู 

2.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนการสกัด น าตัวอย่างใบพลูล้างท าความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งแล้ว

น าไปหั่นเป็นช้ินเล็กๆ เพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการสกัดสาร 2 วิธีการโดยใช้น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นตัวท าละลายแบบ

ใช้ความร้อนและแบบการหมัก ใช้อัตราส่วน 1:1 ในการสกัดทั้ง 2 วิธี (1) สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อน ดัดแปลงมา

จากงานวิจัยการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบพลูด้วยคลื่นไมโครเวฟ (เกศสุคนธ์ มณีวรรณ,2561) เป็นเวลา  

1 นาที 3 นาที และ 5 นาที เก็บในขวดทึบแสง (2) สกัดด้วยวิธีการหมักใช้ตัวท าลายละลายน้ ามันพืช เป็นเวลา 3 วัน  

5 วัน และ 7 วัน สารสกัดที่ได้กรองด้วยกระดาษกรอง 

2.2 ขั้นตอนการพัฒนาสูตรต ารับน้ ามันนวดตัวตามประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ ามันนวด

ตัวส าหรับสปา มาตรฐานเลขท่ี มผช.๒๕๙/๒๕๕๓ และการพัฒนาต ารับโลชันจากงานวิจัยการพัฒนาโลชันฟักข้าวใน

ชุมชน ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ณฐวรท บุญรัตนา ,2559) และประเมินความคงตัวทาง

กายภาพสูตรต ารับโดยสังเกตลักษณะเนื้อครีม การแยกช้ัน การตกตะกอนและกลิ่น ทดสอบความเป็นกรด- ด่าง 

(ดวงกมล เลียวกิตติกุลม และคณะ,2553) 
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ตารางที่ 1 สูตรต ารับน้ ามันใบพลู 

ส่วนประกอบ 
ปริมาณ (มิลลิลิตร) 

ต ารับ1 ต ารับ2 ต ารับ3 
น้ ามันแร่ 77 72 67 
น้ ามันมะพร้าว 14 14 14 
น้ ามันงา 3 3 3 
สารสกัด 5 10 15 
กลิ่น 1 1 1 

 

ตารางที ่2 สูตรต ารับโลชันพลู 

วิธีการเตรียมต ารับโลชัน น าส่วนผสมใน SODIUM POLYACRYLATE, DICAPRYLYETHER, PROPYLENE 

GLYCOL มาผสมรวมกัน และกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิปกติพักไว้แล้วน าส่วนผสมใน DEIONIZE 

WATER, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, มาผสมรวมกัน และกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันท่ีอุณหภูมิปกติแล้ว

พักไว้ หลังจากนั้นน ามาผสมรวมกัน และกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เติมกลิ่นน้ าหอมและ DMDM HYDANTOIN 

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบตราสัญลักษณ์และฉลากบรรจุภัณฑ์ 

จัดเวทีระดมความคิดเห็น ในกิจกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์และฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยใช้วิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus group) และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน คือ ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ส่วนประกอบในต ารับ (g) ต ารับ1 ต ารับ2 ต ารับ3 

SODIUM POLYACRYLATE 1 2 2.5 

DICAPRYLY ETHER 5 3 3 

CANATION 70 10 12 15 

สารสกัดใบพล ู 3 5 7 

PROPYLENE GLYCOL 10 10 15 

DEIONIZE WATER 70.2 67.2 56.7 

SODIUM STEAROYL GLUTAMATE 0.2 0.2 0.2 

DMDM HYDANTOIN 0.5 0.5 0.5 

PERFUME 0.1 0.1 0.1 
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แผนที่เดินดิน แผนผังความคิด เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ที่ส าคัญของบ้านนาโอ่ ส าหรับการสร้างตราสัญลักษณ์และฉลาก

บรรจุภัณฑ์ 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

จากการจัดเวทีประชุมเสวนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก ขั้นตอนในการส ารวจความต้องการและค้นหาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบให้สอดคล้องบริบทชุมชน พบว่า กลุ่มสัมมาชีพชุมชนนาโอ่ หมู่ที่ 4 ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ และชุมชนศักยภาพในผลิตผลิตภัณฑ์ใบพลู 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังความคิดการคัดเลือกผลติภณัฑ์ 

 จากภาพที่   1 แสดงให้ เห็นการใ ช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค  A- I-C 

(Appreciation, Influence, and Control) ตามขั้นตอนพบว่า (1) ขั้นเห็นคุณค่า (A: Appreciation) จัดเวทีให้

ชาวบ้านเข้ามาพูดคุยถึงสภาพการณ์ ความต้องการ ได้แก่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากใบพลู

ในด้านการรักษาโรค การบริโภค เป็นต้น ความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สบู่ก้อน , แชมพู, น้ ามัน

นวดตัว,เครื่องส าอาง โลชัน เป็นต้น (2)ขั้นปฏิสัมพันธ์ (I: Influence) ในขั้นนี้ชาวบ้านต้องคัดเลือกผลิตภัณฑ์

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ชุมชนสามารถผลิตได้เอง กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ต้นทุนการผลิตไม่สู ง และ

ผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (3)ขั้นควบคุม (C: Control) การแสวงหา

ผู้รับผิดชอบ  

ผลสรุป ทางกลุ่มลงความคิดเห็น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ คือ น้ ามันนวดพลู และโลชันพลู เนื่องจากเป็น

ผลิตภัณฑ์ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้
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อย่างกว้างขว้าง และเลือกใช้สถานที่ศาลากลางหมู่บ้านกลุ่มสัมมาชีพชุมชนนาโอ่ หมู่ที่ 4 ทางกลุ่มมีการจัดทีม

ผู้รับผิดชอบฝ่ายผลิตโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนภายในชุมชน 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลทางกายภาพการสกัดสารใบพลู 2 วิธ ี 

ลักษณะ
ทาง

กายภาพ 

สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อน สกัดด้วยวิธีการหมัก 

1 นาที 3 นาที 5 นาที 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

ส ี เขียวใส เขียวใส เขียวเข้ม เหลืองใส เหลืองใส เหลืองใส 
กลิ่น กลิ่นใบพลูอ่อน กลิ่นใบพลูเข้ม กลิ่นใบพลู

ไหม ้
ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

การแยกช้ัน ไม่การแยกชั้น ไม่การแยกชั้น ไม่การแยกชั้น ไม่การแยกชั้น ไม่การแยกชั้น ไม่การแยกชั้น 

pH 5.5 5.5 5.8 5 5 5 

จากตารางที่ 3 พบว่า วิธีการสกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนและวิธีการสกัดด้วยวิธีการหมัก ลักษณะทาง

กายภาพมองด้วยตาเปล่ามีลักษณะทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกัน โดยวิธีการสกัดสารด้วยวิธีการให้ความร้อนเป็นเวลา 

3 นาที มีลักษณะสารสกัด สีเขียวใส กลิ่นใบพลูเข้ม ไม่แยกช้ัน มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการน าไปพัฒนาต ารับ

ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดตัว และโลชัน และตรงตามการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคงตัวทางกายภาพต ารับโลชัน จ านวน 3 ต ารับ 

ต ารับ
ครีม 

ส ี
การไหล
ของโลชัน 

กลิ่น 
การแยก

ช้ัน 
ค่าความ 

เป็นกรด-ด่าง* 
ความรูส้ึกเวลาทาจาก

การสัมผัส 
ต ารับท่ี 1 ขาวมันวาว +++ อ่อนๆ ไม่แยกช้ัน 5.90 + 0.02 Very good 
ต ารับท่ี 2 ขาวมันวาว +++ อ่อนๆ ไม่แยกช้ัน 6.10 + 0.03 good 
ต ารับที่ 3 ขาวมันวาว ++++ อ่อนๆ ไม่แยกช้ัน 6.12 + 0.03 good 

*Mean + SD. (n= 3), nd = not determined 

**Remark: +++= Very good, ++= Good, += Fair 

จากตารางที่ 4 พบว่า ต ารับโลชันใบพลูทั้ง ทั้ง 3 ต ารับ เนื้อโลชันมีลักษณะความมันวาวในเนื้อ ทั้ง 3 

ต ารับเท่ากัน ลักษณะการไหลที่ดี คือ ต ารับท่ี 1, 2 และ3 ตามล าดับ แต่ต ารับที่ 3 มีการไหลของโลชันมากกว่าปกติ 

เนื่องจากมีความปริมาณของสารสกัดด้วยน้ ามันมะพร้าวในต ารับปริมาณมากกว่าต ารับที่ 1 และ 2 ท าให้มี

ส่วนประกอบในวัฏภาคน้ ามันมีมากกว่าวัฏภาคน้ า ส่งผลให้ความคงตัวในต ารับลดลงและความรู้สึกเวลาทามีความ

เหนียวเหนอะกว่าต ารับที่ 1 และ2 ในส่วนของการทดสอบการแยกช้ัน ไม่พบการแยกช้ันทั้ง 3 ต ารับ ค่าความเป็น
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กรด-ด่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.90-6.12 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี การทดสอบความรู้สึกขณะทาอยู่ในเกณฑ์ดี ทางกลุ่มชุมชน

นาโอ่เลือกต ารับท่ี 1 ที่มีความคงตัวดี และความรู้สึกเวลาทาจากการสัมผัสที่ดี 

(A)     (B)      

ภาพที่ 2 (A) กิจกรรมถ่ายทอดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตโลชัน (B)ภาพผลิตภัณฑ์น้ ามันน้ ามันนวดตัว 

จากภาพที่ 2 (A) กิจกรรมถ่ายทอดอบรมเชิงปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์โลชัน และน้ ามันนวดตัวสปา ตาม

เกณฑ์มาตรฐานชุมชน พบว่า ชุมชนนาโอ่มีความรู้มีเข้าใจ มีศักยภาพความสามารถปฏิบัติได้จริงจากการถ่ายทอด

กระบวนการผลิตสู่ชุมชน สามารถค านวณต้นทุน และราคาขายได้ 

            

ภาพที่ 3 การระดมความคิดเห็นการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน 

       

ภาพที่ 4 ฉลากบรรจุภณัฑ์น้ ามันนวดพลูและโลชันพลู ออกแบบโดย คุณพีระพล ไทบกลาง 
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จากภาพที่ 3 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง ผลจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ถอดบทเรียน ประวัติศาสตร์ชุมชน ค้นหาเรื่องและความส าคัญในชุมชน พบว่า 

ชุมชนนาโอ่มีอตลักษณ์ของชุมชน ใช้สัญลักษณ์ของใบพลูเป็นตราสัญญาลักษณ์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อความ

เป็นสากล และตัวอักษรที่จดจ าได้ง่าย และลายเส้นใบพลูเป็นสัญลักษณ์ เรียบง่าย สบายตา สื่อความหมายได้ตรง

ตามความต้องการของกลุ่ม และส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ออกแบบทางด้านกราฟิกลงใน

บรรจุภัณฑ์ 

สรุปผล 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านนาโอ่ หมู่ที่ 4 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง ชาวบ้านพูดคุยถึงสภาพการณ์

ของการเพาะปลูกพลูส่งออกจ านวนมาก ท าให้ชาวบ้านตระหนักถึงจ านวนใบพลูที่คัดทิ้งจ านวนมากเช่นกัน จึงมี

ความต้องการแปรรูปใบพลูคัดทิ้ง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปใบพลูเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยชุ

ผู้วิจัยได้จัดเวทีประชุม โดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, Influence, and Control) เปิดประเด็นการสนทนา

กลุ่ม โดยการส ารวจองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากใบพลูในด้านการรักษาโรค การบริโภค และ

หาแนวทางการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางชุมชนมีความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์คือ น้ ามันนวดตัวและโลชัน

ทางกลุ่มคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทรัพยากรพลูอย่างคุ้มค่าและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนการผลิตราคาไม่สูง 

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน และสามารถขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขั้นตอนการการพัฒนา

ต ารับทั้งสองสูตร เลือกใช้วิธีการสกัดสารด้วยการให้ความร้อนใช้น้ ามันมะพร้าวเย็นเป็นตัวท าลายสารสกัดได้สีเขียว

ใส กลิ่นเฉพาะซึ่งตรงตามความต้องการของชุมชน คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของชุมชนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ใช้ค าว่า Na-O เป็นตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ 

จดจ าได้ง่าย บ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ได้ครบและชัดเจน 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพัทลุง ทุนโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งท างาน

ร่วมกับคณะวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
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พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลากระทิง (Family Mastacembelidae)  

ในจังหวัดมหาสารคาม 

Cytogenetics of Fish (Family Mastacembelidae) in Mahasarakham province. 

ปริญญาศักดิ์ เจียระแม1* พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์2 พันธิวา แก้วมาตย2์ 

บทคัดย่อ  
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลากระทิง ในจังหวัดมหาสารคาม 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหลดจุด 

(Macrognathus siamensis) ปลากระทิง (Mastacembelus armatus) ชนิดละ 30 ตัวที่ท ามาใช้ในการศึกษามี
ความยาวมาตรฐาน 15.2 – 20.0 ซม. และ 24.0 – 35.0 ซม. โดยเตรียมโครโมโซมวิธีตรงจากเนื้อเยื่อไตกับเหงือก 
ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงจากวิธีของ Chen and Ebeling (1968)  
และ Nanda et al. (1995) ผลการศึกษาพบว่า ปลาหลดจุด มีโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 ประกอบด้วย
โครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 4 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 19 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) 
= Lm

8 + Lst
2 + Mt

38  ปลากระทิง มีโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 6 คู่ 
แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 15 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) = Lm

12 
+ Lsm

2 + Mst
4 + Mt

30 
ค าส าคัญ: วงศ์ปลากระทิง,พันธุศาสตร์เซลล์,โครโมโซม 

Abstract  
Cytogenetics of 2 specics of fish (Family Mastacembelidae)  in Mahasarakham Province, i.e 

Macrognathus siamensis and Mastacembelus armatus were studied. 30 specimens of east species in 
standard length of 15.2 to 20.0 cm and 24.0 to 35.0 cm respectively, were investigated. Chromosome 
was prepared from kidney and gill tissues by conventional staining.  Method of chromosome 
preparation was modified form Chen and Ebeling (1968) and Nanda et al. (1995). The results showed 
that the diploid chromosome number of Macrognathus siamensis was 2n=48. The chromosome types 
were of 4 pairs of metacentric, 1 pair of subtelocentric and 19 pairs of telocentric chromosomes. The 
karyotype formula was 2n (48) = Lm

8 + Lst
2 + Mt

38. The diploid chromosome number of Mastacembelus 
armatus was 2n=48. The chromosome types were of 6 pairs of metacentric, 1 pair of submetacentric 
2 pairs of subtelocentric and 15 pairs of telocentric chromosomes. The karyotype formula was 2n (48) 
= Lm

12 + Lsm
2 + Mst

4 + Mt
30. 

Keywords: Family Mastacembelidae, Cytogenetics, Chromosome 

1*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรชีววทิยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม: ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานพินธ ์
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บทน า  
แม่น้ าชี เป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร มีต้นก าเนิด

จากภูเขาพญาฝ่อ ในเขตอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ยโสธร และไหลลงสู่แม่น้ ามูล ท่ีอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี วิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมฝั่ง ได้ใช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ าสายนี้นานัปการ เช่น การท าประมงพื้นบ้าน การเป็นแหล่งน้ าดิบผลิตน้ าประปา การ

เพาะปลูกพืชผลการเกษตร เลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเพื่อการท่องเที่ยว ส าหรับประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลา

ถือว่าเป็นวัตถุดิบช้ันเลิศในการประกอบอาหาร สามารถแปรรูปได้หลายอย่าง เช่นการน ามาหมักเป็นปลาร้า การท า

ปลาแดดเดียว ท าปลาส้ม ปลาจึงมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในชุมชนของคนลุ่มแม่น้ า การหาปลาไม่เพียงแต่

เป็นการหากินไปวันๆเท่านั้น การจับปลาหรือหาปลายังแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยธร รมชาติและการเรียนรู้

พฤติกรรมของปลาอีกด้วย วิธีการหาปลานั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การหว่านแห ใส่รอบ ใส่ไซ ใส่เบ็ด ใส่มอง ฯลฯ แต่

ละวิธีจะใช้แตกต่างกันตามพื้นที่และชนิดของปลา เช่นการหว่านแหในแม่น้ าหรือหนองบึง การใส่รอบใส่ไซในที่น้ า

ไหลเล็กน้อยหรือน้ าคลองที่ขนาดไม่ใหญ่ ในลุ่มแม่น้ าชีการหาปลาก็เหมือนกับอาชีพหลักของชาวบ้านเช่นกัน โดย

ปลาที่ได้นั้นอาจจะประกอบอาหารในครัวเรือนหรือถ้าได้ปลาปริมาณมาก อาจจะน าไปขาย หรือท าปลาร้า ปลาส้ม 

ปลาแห้ง ปลาย่าง พันธุ์ปลาในลุ่มน้ าชีมีอยู่หลากหลาย เช่น ปลาขาว ปลากด ปลาแขยง ปลาเนื้ออ่อน ส่ วนปลาที่

เป็นปลาเลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่เลี้ยงในล าน้ าชี เช่น ปลานิล ปลาดุก  ปัจจุบันจ านวนปลาในธรรมชาติได้ลดจ านวนลง

อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้เกิดปัญหานั้นส่วนมากก็เกิดมาจากมนุษย์ เช่น การสร้างเขื่อนหรือฝาย

กั้นทางน้ า การใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตรกรรม ท าให้เกิดมลพิษ การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมการเปลี่ยน

วิธีการจับปลาเพื่อให้ได้ปลาในปริมาณมากและน าไปจ าหน่าย จากการศึกษาโครงสร้างและการแพร่กระจายของ

ประชากรปลาในแม่น้ าชี ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนลากทับตลิ่ง กระแสไฟฟ้า และตาข่ายขนาดต่างๆ (20, 30, 40, 

55, 70 และ 100 มิลลิเมตร) ผลจากการศึกษาพบพันธุ์ปลาในแม่น้ าชีรวม 24 วงศ์ 88 ชนิด พบวงศ์ปลาตะเพียน

มากที่สุด 42 ชนิด (จารึก นาชัยเพิ่ม, 2549) 

การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรม โดยเฉพาะการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์นั้น เป็นการศึกษาจ านวน รูปร่าง 

และการจัดเรียงตัวของโครโมโซมหรือคาริโอไทป์ ซึ่งข้อมูลการศึกษาทางด้านพันธุกรรมนี้ สามารถน าไปใช้ในการ

จ าแนกชนิดของปลาได้ งานทางด้านพันธุศาสตร์เซลล์มีความส าคัญ ในแง่ของนักพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ และศึกษา

ถึงความผิดปกติของสิ่งมีชีวิตได้ ตัวอย่างที่ส าคัญของงานที่ขาดความรู้ทางพันธุศาสตร์เซลล์ไม่ได้ เลย คือการศึกษา

ต าแหน่งจากยืนบนโครโมโซม ซึ่งความรู้นี้จะเป็นพื้นฐานการปรับปรุงพันธุกรรม โดยเฉพาะด้านที่ก าลังอยู่ในความ

สนใจมากในปัจจุบัน คืองานของพันธุวิศวกรรม ส าหรับประโยชน์ในการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ในปลานั้น มี

ประโยชน์ในแง่ของการจัดจ าแนก เพราะปลาบางชนิดมีลักษณะคล้ายกัน แต่เมื่อศึกษาคาริโอไทป์แล้วมีความ

แตกต่างกัน ท าให้ทราบว่าไม่ใช่ปลาชนิดเดียวกัน การนับจ านวนโครโมโซมเพียงอย่างเดียวก็อาจมีข้อผิดพลาดได้ 
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เพราะปลาชนิดเดียวกันท่ีอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์ อาจมีจ านวนโครโมโซมไม่เท่ากัน (สุภา

พร สุกสีเหลือง, 2542) 

เนื่องจากปลาวงศ์ปลากระทิง (Family Mastacembelidae) ได้ลดปริมาณลงเป็นอย่างมาก และมีผู้
ท าการศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทป์ของปลาวงศ์ปลากระทิง(Family Mastacembelidae) ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาปลาที่อยู่ในวงศ์ปลากระทิง (Family Mastacembelidae) คือ ปลาหลดจุด ปลากระทิง ในจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครโมโซมและเปรียบเทียบน าไปใช้ร่วมกับการศึกษาอนุกรมวิธาน ด้วย
การย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (Convertional stain) จะได้ภาพที่ติดสีเข้มตลอดทั้งแท่ง ท าให้สามารถบอก
จ านวนและชนิดของโครโมโซม ประจ าชนิด (Species) น้ันได้ เพื่อตรวจสอบโครโมโซม เครื่องหมายและเอกลักษณ์
ของปลาวงศ์ปลากระทิง ในจังหวัดมหาสารคาม และใช้รูปแบบของคาริโอไทป์ที่ได้ (Karyotype) มาจัดอิดิโอแกรม
มาตรฐาน (Idiogram) และเปรียบเทียบน าไปใช้ร่วมกับการศึกษาอนุกรมวิธาน นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านการศึกษาพันธุศาสตร์ทางด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ท าการเก็บตัวอย่างปลาวงศ์ปลากระทิง (Family Mastacembelidae) ทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 30 ตัว โดยท า

การเก็บตัวอย่างจาก ล าห้วย หนองน้ า แม่น้ าชี และล าน้ าสาขาในจังหวัดมหาสารคาม ท าการรวบรวมข้อมูลทางด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลาวงศ์ปลากระทิง ในจังหวัดมหาสารคาม จากเอกสาร และงานวิจัยที่

เผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัย และจากการสอบถามชาวบ้าน และชาวประมงในพ้ืนท่ี 

1.1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก (External mophology) 

ตัวอย่างปลาชนิดละ 30 ตัว ที่จับได้น ามาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาขนาด 40 × 70 × 50 ซม. ท าการให้ออกซิเจน

ตลอดเวลาจนบาดแผลตามล าตัว และครีบหางเป็นปกติ  ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกเพื่อใช้ในการระบุชนิด

ของปลาหลดจุดและปลากระทิงจาก ชวลิต วิทยานนท์ (2547) ท าการวัดค่ามาตรฐานความยาวตามส่วนต่างๆของตัว

ปลา โดยดัดแปลงการวัดจาก Fischer and Whitehead (1974) 

 
ภาพที่ 1  แสดงการวัดสัดส่วนภายนอกของปลาวงศ์กระทิง (Fischer and Whitehead, 1974) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
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(1)  ความยาวมาตรฐาน (Standard length, SL) เป็นการวัดจากปลายสุดของจะงอยปากบน ไปจนถึง

ฐานครีบหางบริเวณตอนปลายของกระดูก  

  (2) ความยาวเหยียด (Total length, TL) เป็นการวัดจากปลายสุดของจะงอยปากบน ไปจนถึงปลายสดุ

ของครีบหางล าตัวปลาต้องอยู่ในลกัษณะตรงขณะท าการวัด 

(3)  ความลึก (Body depth, BD) เป็นการวัดช่วงที่ลึกหรือสูงที่สุดของตัวปลา โดยทั่วไปแล้วมักจะเปน็

บริเวณหน้าครีบหลังเป็นแนวดิ่งลงไปบริเวณส่วนท้องของปลา 

(4)  ความยาวหัว (Head length, HL) เป็นการวัดจากปลายสุดของจะงอยปาก ไปจนถึงปลายสดุของแผ่น

ปิดเหงือกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆ 

(5)  ความยาวจงอยปาก (Snouth length, SnL) เป็นการวัดจากปลายสุดของจงอยปากบนไปจนถึงขอบ

หน้าสุดของเบ้าตา 

(6)  ความกว้างของตา (Eyediameter, ED) วัดขอบหน้าสุดของเบ้าตาถึงขอบหลังสุดของเบ้าตา 

(7)  ความยาวสวนหนาของครีบหลัง (Predorsal fin length, PDFL) เป็นการวัดจากปลายสดุของจะงอย

ปากบน ไปจนถึงฐานครีบหลังด้านหน้าสุด 

(8)  ความยาวของฐานครีบหลัง (Length of dorsal fin base, LDFB) วัดจากฐานครีบหลังด้านหน้าสุดไป

จนถึงครีบหลังด้านท้ายสุด 

(9)  ความยาวครีบอก (Pectoral fin height, PFH) วัดจากฐานก้านครีบอกจนถึงปลาย 

สุดของครีบอก 

(10)  ความยาวของฐานครีบก้น (Length of anal fin base, LAFB) วัดจากฐานก้านครีบก้นด้านหนา้สุด

จนถึงฐานครีบก้นด้านท้ายสุด 

(11)  ความยาวระหวางจุดเริ่มตนของครีบก้นถึงฐานของครีบหาง (Caudal peduncle  

length, CPL) วัดจากฐานครีบก้นด้านท้ายสดุไปจนถึงฐานครีบหาง 

(12)  ความยาวของครีบหาง (Caudal fin length, CFL) วัดจากฐานครีบหางจนถึงปลายสุดของครีบหาง 

1.2 การศึกษาโครโมโซม 

การศึกษาโครโมโซมเพื่อตรวจจ านวน และรูปร่างของโครโมโซมมีหลายวิธีแต่ละวิธีจะเลือกเอาเซลล์ระยะ

เมทาเฟส (metaphase) เพราะเป็นระยะที่มีโครโมโซมหดสั้นมากท่ีสุดเห็นลักษณะได้ชัดเจน เพื่อท่ีจะเก็บเกี่ยวเซลล์

ในระยะเมทาเฟส ได้น าสารโคลชิซิน (colchicine) ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชสกุล Colchicum  มาใช้เพื่อยับยั้งการ

สร้างสายใยสปินเดิล (spindle fiber) ท าให้เซลล์ที่มีการแบ่งตัวไม่สามารถเข้าสู่ระยะแอนาเฟส (anaphase) ได้ 

วิธีการเตรียมโครโมโซม แบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีโดยตรง (direct chromosome preparation) เป็นวิธีที่เลือกเอา

เซลล์ในร่างกายที่ก าลังมีการแบ่งตัวมาศึกษาโครโมโซม เป็นเซลล์ที่ยังอ่อน และยังมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น 
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เซลล์เม็ดเลือดจากไขกระดูก (bone marrow) อีกวิธี คือ วิธีโดยอ้อม (indirect chromosome preparation) จะ

เลือกเซลล์ในร่างกายชนิดที่สามารถน ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ภายนอกร่างกาย ( in vitro) ให้เซลล์มีการ

แบ่งตัว (อมรา คัมภิรานนท์, 2546) 

1.2.1 การเตรียมโครโมโซม 

เตรียมโดยวิธีทางตรง (direct method)  

  การเตรียมโครโมโซมโดยตรงจากอวัยวะส่วนท่ีเลือกคือ ไต และเหงือก เนื่องจากเป็น อวัยวะที่มี

การแบ่งเซลล์ตลอดเวลา ดัดแปลงจากวิธีของ Chen and Ebeling (1968) และ Nanda et al. (1995) ดังนี ้

  1. ช่ังน้ าหนักตัวปลาเพื่อท าการฉีดโคลซิซินความเข้มข้น 0.05% ปริมาณ 1 มล. ต่อ 100 กรัม 

ของน้ าหนักตัวของสัตว์ทดลอง 

  2. ฉีดโคลซิซินความเข้มข้น 0.05% เพื่อยับยั้งการท างานของ spindle fiber ฉีดเข้าที่บริเวณ

ช่องท้องของปลาทิ้งไว้ 1.30 ช่ัวโมง   

3. จากนั้นผ่าปลาแล้วน าไต และเหงือกมาสับให้ละเอียดร่วมกับ 0.075  M KCl ซึ่งท าให้เซลล์

พองตัว (hypotonic solution) เพื่อท่ีโครโมโซมจะมีการกระจายตัวดี โดยการเติมสารละลาย จ านวน 6-8 มิลลิลิตร 

ลงในตะกอนเซลล์ 

4. บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที ท าการผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าผสม (vortex 

mixture) เมื่อครบก าหนดท าการแยกเอา KCl ออก โดยน าไปปั่นเหวี่ยงท่ี 1,250 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที แล้ว

ท าการดูดส่วนใสทิ้ง                                                     

   5. ท าการตรึงเซลล์ (fixative) ที่มีอัตราส่วนของ methanol : glacial acetic acid เป็น 3 : 1 

ใช้หลอดหยด โดยหยดน้ ายาตรึงเซลล์ทีละหยด พร้อมกับผสมเซลล์ให้เข้ากับสารละลาย เติมจนได้ปริมาตรประมาณ 

8 มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงท่ี 1,250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที  

  6. จากนั้นท าการดูดส่วนน้ ายาตรึงเซลล์ด้านบนทิ้งไป ท าซ้ า 2-3 รอบ จนได้สารละลายที่ใสและ

มีตะกอนขาวของเซลล์ที่ก้นหลอด      

  7. ดูดสารละลายตะกอนเซลล์ หยดลงสไลด์ที่สะอาดและเย็น โดยให้หยดสูงจากสไลด์ 2-3 ฟุต 

เพื่อให้เซลล์แตก และโครโมโซมแผ่กระจายดี ท าการผึ่งสไลด์ให้แห้ง   

    8. น าไปย้อมด้วยสีจิมซ่า 20% แช่สไลด์นาน 20-45 นาที ล้างสีออกด้วยน้ าประปาปล่อยไว้ให้

แห้ง แล้วน าไปศึกษาโครโมโซมต่อไป 

1.3 การตรวจสอบโครโมโซม จัดท าคาริโอไทป์ และอิดิโอแกรม 

ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบโครโมโซม จัดคาริโอไทป์ และสร้างอิดิโอแกรมมาตรฐานดัดแปลงจากวิธีการของ 

กันยารัตน์ ไชยสุต (2532) และ Turpin and Lejeune (1965) 
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1.3.1 การตรวจสอบโครโมโซม 

เลือกเซลล์ที่มีโครโมโซมระยะเมทาเฟส มีโครโมโซมไม่สั้นหรือยาวเกินไป และมีการกระจายตัวดี

ไม่ซ้อนทับกัน มีจ านวนโครโมโซมครบ น ามาถ่ายภาพโครโมโซมโดยใช้เลนส์วัตถุ (objective lens) ก าลังขยาย 

100X โดยใช้ชุดถ่ายภาพที่ต่อกับกล้องจุลทรรศน์ หรือใช้กล้องดิจิตอล เพื่อตรวจนับจ านวนโครโมโซมจากภาพถ่าย

โครโมโซมชนิดละ 100 เซลล์ ความถี่ของจ านวนโครโมโซมที่พบมากที่สุด จะเป็นค่าของจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์

ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จากนั้นจับคู่โครโมโซมที่เหมือนกัน (homologous chromosome) และศึกษาโครโมโซมโดย

การหาค่าความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (long arm; Ll) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (short arm; 

Ls) และค านวณหาความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง (total length; LT, LT = Ll + Ls) ค านวณค่า relative 

length (RL) และ centromeric index (CI) เพื่อระบุชนิดของโครโมโซม และน าค่าที่ได้ไปใช้ประกอบในการจัดท า

คาริโอไทป์ และอิดิโอแกรม 

1.3.2 การจัดท าคาริโอไทป์โดยใช้รูปถ่ายท่ีได้ในการจับคู่โครโมโซมที่เหมือนกนั   

ต าแหน่งเซนโทรเมียร์ของโครโมโซมแต่ละแท่งในเซลล์ วัดค่าความยาวของแขนโครโมโซมข้าง

ยาว ค่าความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น น าค่าที่ได้มาค านวณหาความยาวของโครโมโซมแตล่ะแท่ง จัดเรียงคาริ

โอไทป์ ให้เรียงตามความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่จากมากไปหาน้อย ยกเว้นโครโมโซมเพศจะวางเป็นคู่สุดท้ายมุม

ล่างซ้ายเสมอ ต้องบอกหมายเลขของโครโมโซมแตล่ะคูด่้านลา่ง วางแท่งโครโมโซมให้แขนข้างสั้นอยูด่้านบน แขน

ข้างยาวอยู่ด้านล่าง 

1.3.3 การจัดท าคาริโอไทป์มาตรฐาน 

คาริโอไทป์เป็นการศึกษารายละเอยีดของโครโมโซม โดยดูจากลักษณะที่มองเห็นจากโครโมโซม

เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น เซนโทรเมยีร์ หรือรอยคอดที่หน่ึง รอยคอดที่สองบนโครโมโซม และแถบสีบนโครโมโซม 

(band) ประกอบด้วยค่า RL และค่า CI ซึ่งบ่งบอกขนาด และรูปร่างโครโมโซมว่าเป็นชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซ

นทริก อะโครเซนทริก หรือเทโลเซนทริก ถ้ามีโครโมโซมเพียงสองชนิด คือ เมทาเซนทริก และซับเมทาเซนทริก 

จัดเป็นคาริโอไทป์แบบสมมาตร (symmetric karyotype) ถ้ามีโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกหรือเทโลเซนทริกอยู่

ด้วย จัดเป็นคาริโอไทป์แบบไม่สมมาตร (asymetric karyotype) (อมรา คัมภริานนท์, 2546) 

1.3.4 การท าอิดิโอแกรมมาตรฐาน 

อิดิโอแกรม คือ ไดอะแกรมแสดงคาริโอไทป์ ของโครโมโซม 1 ชุดแฮพลอยด์ ซึ่งประกอบด้วย

โครโมโซมร่างกาย และโครโมโซมเพศ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยความยาวของโครโมโซม รูปร่างของโครโมโซม และ

ต าแหน่งเซนโทรเมียร์ การท าอิดโิอแกรมจากเทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาใช้เซลล์ระยะเมทาเฟส ชนิด

ละ 10 เซลล์ น ามาจดัคารโิอไทป์ แล้ววัดความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว และแขนโครโมโซมข้างสั้นของ

โครโมโซมทุกคูด่้วยไม้บรรทัดเวอรเ์นียร์ (vernier) จัดท าภาพวาด อิดิโอแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการน าค่าเฉลี่ย
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ความยาวของโครโมโซมแตล่ะคูม่าสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้แกนตั้ง (Y) เป็นความยาวของ

โครโมโซมแต่ละคู่ และแกนนอน (X) เป็นล าดับของโครโมโซมคู่ที่ใหญ่ที่สุดไปหาคู่ที่เล็กท่ีสดุ ยกเว้นโครโมโซมเพศ

จัดเป็นคูสุ่ดท้าย แล้วน ามาปรับรปูร่างของโครโมโซมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Power 

Point 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการเก็บตัวอย่างปลา 2 ชนิด ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พบปลาวงศ์ Mastacembelidae 2 

สกุล 2 ชนิด คือ ปลาหลดจุด (Macrognathus siamensis) และปลากระทิง (Mastacembelus armatus)  

ผลการศึกษาค่ามาตรฐานตามสัดส่วนปลาหลดจุด พบว่าค่าความยาวมาตรฐาน (Standard length,SL) 

เฉลี่ยเท่ากับ 19.9±2.83 เซนติเมตร ความยาวเหยียด (Total length,TL) เฉลี่ยเท่ากับ 20.67±2.12 เซนติเมตร 

ความลึก (Body depth,BD) เฉลี่ยเท่ากับ 2.67±0.41 เซนติเมตร ความยาวหัว (Head length,HL) เฉลี่ยเท่ากับ 

3.57±0.50 เซนติเมตร ความยาวจะงอยปาก (Snouth length,SnL) เฉลี่ยเท่ากับ 1.37±0.40 เซนติเมตร ความ

กว้างของตา (Eydiameter,ED) เฉลี่ยเท่ากับ 0.17±0.08 เซนติเมตร ความยาวส่วนหน้าของครีบหลัง (Predorsal 

fin height,PDFL) เฉลี่ยเท่ากับ 12.67±2.09 เซนติเมตร ความยาวของฐานครีบหลัง (Length of dorsal fin 

base,LDFB) เฉลี่ยเท่ากับ 6.73±1.19 เซนติเมตร ความยาวครีบอก (Pectoral fin height,PFH) เฉลี่ยเท่ากับ 

1.23±0.37 เซนติเมตร ความยาวของฐานครีบก้น (Length of anal fin base,LAFB) เฉลี่ยเท่ากับ 7.02±1.61 

เซนติเมตร ความยาวระหว่างจุดเริ่มต้นของครีบก้นถึงฐานของครีบหาง (Caudal peduncle length,PCL) เฉลี่ย

เท่ากับ 0.17±1.61 เซนติเมตร ความยาวของครีบหาง (Caudal fin length,CFL) เฉลี่ยเท่ากับ 1.18±0.29 

เซนติเมตร 

ผลการศึกษาค่ามาตรฐานตามสัดส่วนปลากระทิง พบว่าค่าความยาวมาตรฐาน (Standard length,SL) 

เฉลี่ยเท่ากับ 31.3±5.15 เซนติเมตร ความยาวเหยียด (Total length,TL) เฉลี่ยเท่ากับ 32.47±5.27 เซนติเมตร 

ความลึก (Body depth,BD) เฉลี่ยเท่ากับ 3.33±0.26 เซนติเมตร ความยาวหัว (Head length,HL) เฉลี่ยเท่ากับ 

4.87±0.88 เซนติเมตร ความยาวจะงอยปาก (Snouth length,SnL) เฉลี่ยเท่ากับ 2.25±0.27 เซนติเมตร ความ

กว้างของตา (Eydiameter,ED) เฉลี่ยเท่ากับ 0.35±0.16 เซนติเมตร ความยาวส่วนหน้าของครีบหลัง (Predorsal 

fin height,PDFL) เฉลี่ยเท่ากับ 20.78±3.20 เซนติเมตร ความยาวของฐานครีบหลัง (Length of dorsal fin 

base,LDFB) เฉลี่ยเท่ากับ 10.67±1.21 เซนติเมตร ความยาวครีบอก (Pectoral fin height,PFH) เฉลี่ยเท่ากับ 

1.47±0.26 เซนติเมตร ความยาวของฐานครีบก้น (Length of anal fin base,LAFB) เฉลี่ยเท่ากับ 10.75±1.08 

เซนติเมตร ความยาวระหว่างจุดเริ่มต้นของครีบก้นถึงฐานของครีบหาง (Caudal peduncle length,PCL) เฉลี่ย

เท่ากับ 0±0 เซนติเมตร ความยาวของครีบหาง (Caudal fin length,CFL) เฉลี่ยเท่ากับ 1.47±0.64 เซนติเมตร 
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ผลการศึกษาโครโมโซมและคาริโอไทป์ของปลาหลดจุดและปลากระทิง พบว่า ปลาหลดจุดและปลากระทิง 

มีโครโมโซมดิพลอยด์ 2n=48 ดังตารางที่ 1 ปลาหลดจุดประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 4 คู่ แบบสับทีโล

เซนตริก 1 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 19 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) = Lm
8 + Lst

2 + Mt
38  ดังภาพท่ี 2 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความถี่ในการกระจายตัวของโครโมโซมระยะเมตาเฟสของปลาหลดจุดและปลากระทิง 

ช่ือปลา จ านวนโครโมโซมแบบดิพลอยด ์ รวม (เซลล์) 
 45 46 47 48 49 50  
ปลาหลดจุด 1 5 3 38 2 1 50 
ปลากระทิง 0 3 2 40 3 2 50 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 เซลล์ระยะเมทาเฟส และคาริโอไทป์ของปลาหลดจุด (Macrognathus siamensis) 2n = 48) โดยวิธีการ

ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 

ปลากระทิง มีโครโมโซมดิพลอยด์ 2n=48 ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 6 คู่ แบบสับเมตา

เซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 15 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) = Lm
12 + Lsm

2 + 

Mst
4 + Mt

30 ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 เซลล์ระยะเมทาเฟส และคาริโอไทป์ของปลากระทิง (Mastacembelus armatus 2n = 48) โดยวิธีการ

ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลากระทิง ในจังหวัดมหาสารคาม 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหลดจุด 
(Macrognathus siamensis) ปลากระทิง (Mastacembelus armatus) ชนิดละ 30 ตัวที่ท ามาใช้ในการศึกษามี
ความยาวมาตรฐาน 15.2 – 20.0 ซม. และ 24.0 – 35.0 ซม. โดยเตรียมโครโมโซมวิธีตรงจากเนื้อเยื่อไตกับเหงือก 
ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา การเตรียมโครโมโซมเพื่อศึกษาดัดแปลงจากวิธีของ Chen and Ebeling (1968)  
และ Nanda et al. (1995)  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก ของปลาหลดจุดและปลากระทิง 
ชนิด ลักษณะส าคัญ รูปภาพ 

1. ปลาหลดจุด  
(Macrognathus 
siamensis)  

ปลาหลดจุด มีรูปร่างเพรียวยาว ล าตัวแบนข้าง หัวและ
ตามีขนาดเล็กจุดเด่นคือ ปากเล็กและมรจะงอยปาก
แหลมยาว มีครีบหางแยกออกจากครีบหลังและครีบท้อง
อย่างชัดเจน ก้านครีบเดี่ยวของครีบท้องเป็นหนาม
แหลมสั้นปลายแหลม และเกล็ดมีขนาดเล็ก 

 

2. ปลากระทิง  
(Mastacembelus 
armatus) 

ปลากระทิงมีล าตัวเรียวยาว แบนข้างเล็กน้อย ครีบหลัง 
ครีบหาง และครีบก้นเช่ือมติดกัน ด้านหลังมีก้านครีบ
แข็งสั้นหลายอัน ตาเล็ก ครีบอกใหญ่ หัวมีลายตั้งแต่
ปลายจะงอยปากคาดมาที่ตาถึงช่องปิดเหงือก ตัวมีสี
น้ าตาลอมเหลืองหรือสีเทาอ่อน มีลายสีคล้ าเป็นวงศ์หรือ
เป็นลายเส้น มีลวดลายหลายแบบ ด้านท้องสีจาง ครีบ
คล้ ามีจุดสีเหลืองอ่อน 

 
 

 
ผลการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์พบว่า ปลาหลดจุด มีโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 ประกอบด้วย

โครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 4 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 1 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 19 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) 
= Lm

8 + Lst
2 + Mt

38  ปลากระทิง มีโครโมโซมแบบดิพลอยด์ 2n=48 ประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมตาเซนตริก 6 คู่ 
แบบสับเมตาเซนตริก 1 คู่ แบบสับทีโลเซนตริก 2 คู่ และแบบทีโลเซนตริก 15 คู่ สูตรคาริโอไทป์คือ 2n (48) = Lm

12 
+ Lsm

2 + Mst
4 + Mt

30 
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ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบ

จากดอกกระเจี๊ยบแดง 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI OF 

HIBISCUS SADARIFFA L. CRUDE EXTRACT  

กัลยา บินดุเหล็ม1, กัญญารัตน์ เหยดอีน1, สิริมาภรณ์ วัชรกุล2* 

Kanlaya Bindulem1, Kanyarat Yedheen1, Sirimaporn Watcharakul2* 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus ATTC 25923 และ Escherichia coli ATTC 25922 ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการติดเช้ือที่พบบ่อยบริเวณผิวหนัง โดยสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยตัวท าละลายต่างชนิดทั้ง 95% เอทานอล
และเมทานอลผสมน้ า (อัตราส่วน 4:1) ซึ่งพบว่าร้อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงที่สกัดด้วย
เมทานอลผสมน้ า (อัตราส่วน 4:1) มีปริมาณร้อยละ 13.54 ซึ่งมากกว่าร้อยละผลผลิตของดอกกระเจี๊ยบแดงที่สกัด
ด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล โดยมีปริมาณร้อยละ 8.09 ศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านเช้ือแบคทีเรียของ
สารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงโดยวิธี disk diffusion method พบว่าสารสกัดหยาบท่ีสกัดจากตัวท าละลาย
เมทานอลผลมน้ ากลั่น (อัตราส่วน 4:1) มีความสามารถในการต้านเช้ือ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 
25922 ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล โดยมีขนาดวงใส 17.82± 1.67 และ 
20.63±1.97 มิลลิเมตร ตามล าดับ จากนั้นทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรียโดยวิธี MIC และ MBC ซึ่ง
พบว่าสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่น (4:1) มีประสิทธิ ภาพในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ดีทั้ง S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 โดยมีค่ามีความเข้มข้นต่ าสุดใน
การยับยั้งแบคทีเรีย E. coli ATTC 25922 และ S. aureus ATTC 25923 เท่ากับ 50 mg/mL เท่ากัน ในขณะที่ค่า
ความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียทั้งสองชนิดมีปริมาณความเข้มข้นต่ าสุดที่ 75 mg/mL 
ค าส าคัญ: กระเจี๊ยบแดง, สารต้านแบคทีเรีย, แบคทีเรียก่อโรค 
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Abstract 
The purpose of this study was examine the antimicrobial activity of Roselle flower (Hibiscus 

sabdariffal) crude extract against bacterial pathogen Staphylococcus aureus ATTC 25923 and 
Escherichia coli ATTC 25922 which causing of skin infection. Roselle flower was extracted with 
different solvents, 95% Ethanol and Methanol mixed with water (ratio 4:1). The percent yield of 
crude methanol mixed with water extract of Roselle is 13.54% which higher than percent yield of 
crude 95% ethanol extract of rosella, 8.09%. Determination of the antibacterial activities of Roselle 
crude extract by disk diffusion method revealed that the methanol mixed water crude extract 
could inhibit S. aureus ATTC 25923 and E. coli ATTC 25922 which higher effective than 95% ethanol 
crude extract of roselle that represented an inhibition zone 17.82±1.67 mm. and 20.63±1.97 mm 
respectively. Determination of minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum bactericidal 
concentration (MBC) with final concentration of Roselle extract between 0-250 mg/mL showed that 
methanol mixed with water extract of Roselle could inhibit bacterial growth both of S. aureus ATTC 
25923 and E. coli ATTC 25922 were 50 mg/mL Moreover, a minimum bactericidal concentration 
were 75 mg/mL in both strains. 
Keywords: Hibiscus sabdariffal, Antibacterial agent, Bacterial pathogen 
 

บทน า  
แบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นแบคทีเรียประจ าถิ่นและเป็นเช้ือฉวยโอกาส เป็นสาเหตุหลัก

ของการก่อโรคที่ส าคัญและพัฒนาเป็นเช้ือดื้อยาเนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ ไม่ถูกต้องและมากเกินความจ าเป็น 
ทั้งอันตรายจากฤทธิ์ข้างเคียงและราคาที่สูง มีรายงานพบการติดเช้ือบริเวณผิวหนังในกลุ่มแบคทีเรีย Gram positive 
เช่น S. aureus และ Gram negative เช่น E. coli ในโรงพยาบาล  

S. aureus และ E. coli เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความส าคัญทางการแพทย์ เป็นแบคทีเรียประจ าถิ่นท่ีพบได้
ในร่างกายของมนุษย์โดย S. aureus พบได้ตามผิวหนังและรูจมูกเป็นสาเหตุส าคัญของการติดเช้ือท่ีผิวหนัง บาดแผล
และอาหารเป็นพิษส่วน E. coli พบได้ในระบบทางเดินอาหาร เป็นสาเหตุส าคัญของโรคติดเช้ือในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และเช้ือบางสายพันธุ์ก่อโรคอุจจาระร่วง (ภัทรชัย กีรติสิน, 2549) 

ปัจจุบันท่ัวโลกเริ่มให้ความสนใจการใช้ยาสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการก าจัดเช้ือแบคทีเรียก่อโรค ซึ่ง
ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรตามต ารับยาแผนโบราณในการรักษาโรคติดเชื้อและให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แตม่ี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนน้อย มีการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและ
พบได้ทั่วไปในท้องถิ่นน ามาใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคมากมาย เช่น มะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ S. 
aureus และ E. coli (พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต , 2559) ว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ในการสมานแผลและช่วยยับยั้ง
แบคทีเรีย (Janpen andRoongtawan, 1990) มะกรูดมีฤทธิ์ในการยับยั้ง Staphylococci (พิทยา ภาภิรมย์ , 
2551) ขิงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ S. aureus, E. coli และ P. aeruginosa ได้ (วารีรัตน์ หนูหีต, 2557) ในขณะที่
เปลือกมังคุดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ P. acnes สาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวและเช้ือ S. aureus (นุศวดี พจนานุกิจ, 2010) 
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และ ใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ P. acnes และเชื้อ S. aureus (นุศวดี พจนานุกิจ, 2010)  
กระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ทั่วไปในท้องถิ่นและมีสรรพคุณทางยามากมาย 

นอกจากจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต ท าให้ผิวพรรณสดใสแล้วยัง
สามารถยับยังเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราได้ มีสารที่ส าคัญหลายชนิด เช่น สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic Compound) และมีกรดอินทรีย์หลายกลุ่ม เช่น Ascorbic Acid, Citric Acid, 
Malic Acid และ Tartaric Acid กรดเหล่านี้ท าให้กระเจี๊ยบมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่
ส าคัญ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก และวิตามิน ซึ่งสารประกอบฟีนอลิก สารแอนโทไซยานิน และ
วิตามินซี มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย (นันท์นภัส เติมวงศ์, 2551) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจ ศึกษาของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
S.  aureus และ E. coli โดยใช้ตัวท าละลาย 95% เอทานอลและเมทานอลผสมน้ า (อัตราส่วน 4:1) เพื่อ
เปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การสกัดสารจากดอกกระเจี๊ยบแดง (กลีบเลี้ยง) 

น าดอกกระเจี๊ยบแดงแห้ง (กลีบเลี้ยง) บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ช่ังตัวอย่างดอกกระเจี๊ยบแดงที่
บดละเอียด 400 กรัม น ามาสกัดด้วยตัวท าละลาย เมทานอลผสมกับน้ ากลั่นในอัตราส่วน (4:1) และ 95% เอทานอล
อัตราส่วนของดอกกระเจี๊ยบแดงต่อตัวท าละลายคือ (3.5:10) (สิทธิเดช ฐานบัญชา , 2550) แช่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน 96 ช่ัวโมง จากนั้นก็น ามากรองด้วยผ้าขาวบางและกรองอีกครั้งด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 แล้วน า
สารสกัดที่ได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยภายใต้ความดันต่ าแบบหมุน (Rotary Evaporator) ที่
ความเร็วรอบ 120 rpm อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แล้วน าไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อไป (เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, 2549) บันทึกน้ าหนักสารสกัดที่ได้และค านวณหาร้อยละผลผลิตจากสูตร
ต่อไปนี้  
 

ร้อยละผลผลิต (%yield) =     ปริมาณสารสกดัแห้งท่ีได้ (กรมั) 100 
                                     ปริมาณดอกกระเจี๊ยบแห้ง (กรัม) 

 
2 ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการต้านเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922  

2.1 ทดสอบการออกฤทธิ์ต้านเชือ้แบคทีเรียโดยวิธี Disk Diffusion Method 
เตรียมสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงที่ความเข้มข้น 0 , 50, 100, 150, 200 และ 250 (มิลลิกรัมต

อมิลลิลิตร) ในหลอดไมโครเซนติฟิวก์และน าไปทดสอบการยับยั้งเชื้อโดยวิธี Disc Diffusion Method โดยการถ่าย
เช้ือแบคทีเรีย E. coli ATTC 25922 และ S. aureus ATTC 25923 ลงบนอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) 
จากนั้นน ากระดาษกรองแผ่นกลม (Filter Paper Disc) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตร ท่ีผ่านการฆ่า
เชื้อแล้วหยดสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ กันปริมาตร 40 ไมโครลิตรต่อกระดาษกรอง
แผ่นกลม วางลงบนผิวหน้าอาหารที่มีเช้ือแบคทีเรียที่เตรียมไว้ ท าการทดลอง 3 ซ้ าในแต่ละความเข้มข้นของ      
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สารสกัด บ่มไว้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจผลการทดลองโดยวัดขอบวงใสโดยให้ผ่านเส้น
ผ่านศูนย์กลางของแผ่นกระดาษกรองแผ่นกลม บันทึกผลหน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วน ามาค านวณหาบริเวณยับยั้ง 
(Inhibition zone) 

2.2 ศึกษาความเข้มข้นข้นต่ าสุดในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Inhibition 
Concentration;MIC) 

การทดสอบหาค่า MIC ของเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 ของสารสกัดหยาบ
จากดอกกระเจี๊ยบแดง โดยดูดสารสกัดแต่ละความเข้มข้นท่ี 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, และ 
250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรใส่ลงใน 96 well plate sterile หลุมละ 20 ไมโครลิตร จากนั้นดูดอาหาร Mueller 
Hinton Broth (MHB) ใส่หลุมละ 160 ไมโครลิตร เช้ือ E. coli ATTC 25922 ที่ความเข้มข้น 106 CFU/ml ลงใน
หลุมที่มีสารสกัดและอาหารหลุมละ 20 ไมโครลิตร ท าซ้ า 3 ครั้งและท าการทดสอบอีกครั้งแต่เปลี่ยนจากเชื้อ E. coli 
ATTC 25922 เป็นเช้ือ    S. aureus ATTC 25923 ท าการทดสอบ 3 ครั้งเช่นกันโดยใช้เช้ือแบคทีเรียและอาหาร
เป็น Positive Control น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง การอ่านผลค่า MIC สังเกต
ความขุ่นของเช้ือที่เกิดขึ้นในแต่ละหลุมเปรียบเทียบกับ Positive Control บันทึกผลโดยหลุมแรกที่ใสให้บันทึกค่า
ความเข้มข้นของสารสกัดในหลุมนั้นเป็นค่า MIC (ธนภพ โสตรโยมและคณะ, 2558)  

2.3 ศึกษาถึงความเขมข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum bactericidal concentration; 
MBC) 

การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่ าเ ช้ือแบคที เรี ยได้  ( Minimum bactericidal 
concentration ; MBC) ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงจากค่า MIC สามารถน ามาหาค่า MBC ได้โดยน า
หลุมที่ไม่มีความขุ่นจากการทดสอบหาค่า MIC ไป Streak ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ  Muller Hilton Agar ความเข้มข้น
ของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อได้จะสังเกตได้จากการที่เช้ือแบคทีเรียไม่มีการเจริญบนจานอาหารดังกล่าว 

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การสกัดสารจากดอกกระเจี๊ยบแดง 
 จากการน าดอกกระเจี๊ยบแดง (กลีบเลี้ยง) อบแห้งบดละเอียดแล้วน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 
95% และตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่น (4:1) จากนั้นน าส่วนใสไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง Rotary 
Evaporator สารสกัดที่ท าการระเหยตัวท าละลายออกแล้ว น าไปหาปริมาณร้อยละของผลผลิต (% yield) ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 จากผลการทดลองพบว่าปริมาณร้อยละของผลผลิตที่ได้จากการสกัดดอกกระเจี๊ยบแห้งด้วยเมทานอลผสม
กับน้ ากลั่นในอัตราส่วน (4:1) ได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าการสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยร้อยละของผลผลิตของ
สารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงท่ีสกัดด้วยเมทานอลผสมกับน้ ากลั่น ในอัตราส่วน (4:1) สูงถึง 13.54% ในขณะ
ที่กระเจี๊ยบแดงที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95% ได้ร้อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบเพียง 8.09% จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าดอกกระเจี๊ยบแดงซึ่งมีสารที่ส าคัญหลายชนิด เช่น สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic Compound) และมีกรดอินทรีย์หลายกลุ่ม เช่น Ascorbic acid, Citric acid, 
Malic acid และ Tartaric acid กรดเหล่านี้ท าให้กระเจี๊ยบมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่
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ส าคัญโดยเฉพาะแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก และวิตามิน ซึ่งสารประกอบฟีนอลิก สารแอนโทไซยานิน 
และวิตามินซี (นันท์นภัส เติมวงศ์, 2551) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความมีขั้วของตัวท าละลายที่แตกต่างกัน
มีผลท าให้การสกัดกลุ่มสารออกมาได้แตกต่างกัน น้ ามีขั้วมากที่สุดเมื่อผสมกับเมทานอลซึ่งมีขั้วปานกลางเมื่อสารทั้ง
สองชนิดผสมกันระหว่างน้ าและเมทานอลท าให้เกิดการชะสารจากกระเจี๊ยบแดงได้ดีทั้งที่มีขั้วมากและมีขั้วปานกลาง
ท าให้ได้สารหลากหลายกลุ่ม ในขณะที่ 95% เอทานอลมีขั้วปานกลางชนิดเดียวชะสารได้กลุ่มสารที่มีขั้วปานกลางได้
อย่างเดียว  
 ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ า (4:1) ให้ร้อยละของ
ผลผลติมากกว่าตัวท าละลาย 95% เอทานอลอย่างเดียวดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1. ร้อยละของผลผลิตของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้ง (% yield)  

 
ตัวท าละลาย 

น้ าหนักของสารสกดัหยาบจากดอกกระเจี๊ยบ 
(กรัม) 

 
ร้อยละผลผลิตของสาร 

สกัดหยาบ ก่อนสกัด หลังการสกัด 

95% เอทานอล 400 32.36 8.09 

เมทานอลผสมน้ ากลั่น
อัตราส่วน (4:1) 

400 54.18 13.54 

 
ลักษณะของสารสกัดที่ได้จากตัวท าละลาย 95% เอทานอล มีลักษณะคล้ายกับสารสกัดที่ได้จากตัวท า

ละลายเมทานอลผสมน้ า (4:1) ซึ่งสารสกัดมีสีแดง เหนียวหนืด มีกลิ่นคล้ายบ๊วย ในขณะที่สารสกัดที่ได้จากตัวท า

ละลาย 95% เอทานอล มีเนื้อหยาบกว่าสารสกัดที่ได้จากการสดักด้วยตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ า (4:1) (ภาพที่ 

1) 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 1. (ก.) สารสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงแบบแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอล และ (ข.) สารสกัดดอกกระเจี๊ยบ
แดงในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ า (4:1) 
 

 

ก. ข. 
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2. ผลการทดสอบความสามารถในการต้านเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และเชื้อ E. coli ATTC 25922  

จากผลการทดสอบความสามารถในการต้านเช้ือ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 

โดยวิธี Disk diffusion method หลังจากบ่มเชื้อบนอาหาร MHA เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่ามีวงใสเกิดขึ้นรอบแผ่น 

Paper Disc ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการต้านเช้ือของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงโดยวัดวงใสที่เกิดขึ้น 

ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งแสดงผลการทดสอบความสามารถของสารสกัดหยาบโดยตัวท าละลาย 95% เอทานอล ใน

การต้านเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 

จากภาพจะเห็นได้ว่าสารสกัดหยาบโดยตัวท าละลาย 95% เอทานอล สามารถต้านเช้ือ S. aureus ATTC 

25923 ได้ดีกว่า E. coli ATTC 25922 ซึ่งดูจากวงใสขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นรอบ Paper Disc (ภาพที่ 2) ซึ่งให้ผลการ

ทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสารสกัดหยาบโดยตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่น (4:1) (ภาพท่ี 2 ค,ง) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2. Disk diffusion method ทดสอบความสามารถในการต้านเช้ือ S. aureus ด้วยสารสกัดหยาบ

จากดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล (ก) และเมทานอลผสมน้ า (4:1) (ค) เปรียบเทียบกับการ

ต้านเช้ือ      E. coli ด้วยสารสกัดหยาบโดยตัวท าละลาย 95% เอทานอล และเมทานอลผสมน้ า (4:1) ที่ความ

เข้มข้น 0, 50, 100, 150, 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

จากตารางที่ 2 ทดสอบความสามารถในการต้านเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 

ของสารสกัดหยาบดอกกระเจี๊ยบแดงในตัวท าละลาย 95% เอทานอล ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ตั้งแต่ 0 - 250 มก/มล 

จะเห็นได้ว่า ที่ความเข้มข้น 0 – 50 มก/มล ไม่พบวงใสเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดที่ความเข้มข้นต่ าไม่
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สามารถต้านเชื้อได้ในขณะที่เพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดเป็น 100 – 250 มก/มล มีวงใสเกิดขึ้นและวงใสที่เกิดขึ้นมี

ขนาดใหญ่มากข้ึนเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดสูงขึ้น ในการทดสอบกับเชื้อ S. aureus ATTC 25923 วงใสมีขนาด

ใหญ่ที่สุดที่ความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 250 มก/มล ขนาด 15.07 ± 1.89 มม. ในขณะที่วงใสที่เกิดขึ้นเมื่อ

ทดสอบกับเช้ือ E. coli ATTC 25922 มีขนาด 8.75 ± 0.44 มม. 

ตารางที่ 2. การทดสอบความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียในตัวท าละลาย 95% เอทานอล ความเข้มข้น 0-250 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยวิธี Disk diffusion method (Kirby-Bauer)  

 
ความเข้มข้นของสารสกัดในตัว 

ท าละลายเอทานอล 95% (mg/ml) 

ขนาดของวงใส (mm) 

S. aureus ATTC 25923 (mm)  E. coli ATTC 25922 (mm)  

0 - - 
50 - - 
100 8.47 ± 0.58 7.28 ± 0.46 
150 10.35 ± 1.46 7.62 ± 0.15 
200 12.58 ± 0.67 7.85 ± 0.40 
250 15.07 ± 1.89   8.75 ± 0.44 

*วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณ Inhibition zone และแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(±SD) 

ตารางที่ 3. การทดสอบความสามารถในการต้านเช้ือแบคทีเรียในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ าอัตราส่วน (4:1) 

ความเข้มข้น 0-250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยวิธี Disk diffusion method (Kirby-Bauer) 

ความเข้มข้นของสารสกัดในตัวท าละลายเมทานอล

ผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) (mg/ml) 
ขนาดของวงใส (mm) 

S. aureus ATTC 25923 (mm) E. coli ATTC 25922 (mm) 

0 - - 

50 8.05  ±  1.14 10.03 ± 0.20 
100 10.02 ± 0.99 14.05 ± 1.42 
150 10.45 ± 1.82 16.28 ± 0.40 
200 13.53 ± 0.85 19.63 ± 4.46 
250 17.82 ± 1.63 20.63  ± 1.97 

*วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่เสน้ผ่านศูนย์กลางของบริเวณ Inhibition zone และแสดงค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(±SD) 
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จากการทดลองจะเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น 50 mg/ml มีวงใสเกิดขึ้นและเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่ม

สูงขึ้นขนาดของวงใสก็ใหญ่ขึ้นเช่นกัน จากการทดสอบความสามารถของสารสกัดในการต้านเช้ือ S. aureus ATTC 

25923 พบว่า วงใสที่ความเข้มข้นของสารสกัด 250 mg/ml มีขนาดใหญ่ถึง 17.87 ± 1.63 mm. ในขณะที่เมื่อ

ทดสอบกับเช้ือ E. coli ATTC 25922 วงใสที่ความเข้มข้นของสารสกัด 250 mg/ml มีขนาดใหญ่ถึง 20.63 ± 1.97 

mm.  

จากผลการทดลองพบว่าความสามารถในการต้านเช้ือ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 

25922 ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเอทานอล 95% ท่ีความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม

ต่อมิลลิลิตร สามารถต้านเชื้อ S. aureus ATTC 25923 ได้ดีที่สุดโดยมีวงใสเกิดขึ้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.07 

± 1.89 mm ซึ่งสามารถต้านได้ดีกว่าเช้ือ E. coli ATTC 25922 ซึ่งพบวงใสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.75 ± 0.44 

mm ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพืชสมุนไพร Psidium guajava L. และ Phyllanthus niruri แสดง

ฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวก (Valle, Andrade, Cabrera, & Rivera, 2015) ในขณะที่แบคทีเรียแกรมลบ

ดื้อต่อสารสกัดเพราะแบคทีเรียแกรมลบมีเมมเบรนช้ันนอกที่มีไลโปโพลีแซคคาร์ไรด์ (Lipopolysacharide) เป็น

องค์ประกอบมีหน้าที่ป้องกันสารไม่ให้เข้าสู่ภายในเซลล์ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกไม่มีเมมเบรนช้ันนอก สารจึง

เข้าสู่ภายในเซลล์ได้ง่ายกว่า (Shan, Cai, Brooks & Corke, 2007)  

ในขณะที่ผลการทดลองความสามารถในการต้านเช้ือ S. aureus ATTC 25923 และเช้ือ E. coli ATTC 

25922 ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) ท่ีความ

เข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถต้านเช้ือ E. coli ATTC 25922 ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของวงใสกว้างถึง 20.63 ± 1.97 mm ซึ่งแสดงว่าสารสกัดจากเมทานอลผสมน้ าสามารถต้านเช้ือ E. coli ATTC 

25922 ได้ดีกว่าเช้ือ S. aureus ATTC 25923 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 17.82 ± 1.63 mm ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการทดลองของสิทธิเดช (2551) พบว่าสารสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งที่สกัดโดยตัวท าละลายเมทา

นอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ E. coli ได้ดีกว่าเช้ือ  S. aureus 

(สิทธิเดช ฐานบัญชา, 2551)  

นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบ Phenolic compounds ที่พบในกระเจี๊ยบแดงแห้งซึ่งมีปริมาณสูงมีผล

ต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย E. coli และชนิดอื่น ๆ เช่น S. aureus, P. aeruginosa และ Salmonella poona ไดดี 

เนื่องจากสารประกอบ phenolic ท าปฏิกิริยากับเมทานอลและท าหน้าที่ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียซึ่งให้ผลต่อแบคทีเรีย

แกรมลบไดดีโดยมีผลลดระดับการหายใจระดับเซลล์ ของแบคทีเรียและมีผลในการท าลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย 

ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ และเกิดการรั่วไหลของสารจนมีผลท าให้เซลล์แบคทีเรียถูกท าลาย (Moreira et al., 2005; 

Snigdha and Monika, 2013)  
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3. การศึกษาความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Inhibition Concentration ; MIC) 

และ (Minimum Bactericidal Concentration ; MBC) 

 การทดสอบหาค่า MIC ของเชื้อ S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 ของสารสกัดหยาบ

จากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้ง โดยทดสอบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี้ 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 

และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรที่ความเข้มข้นสุดท้าย ของเชื้อ 106 CFU/ml ตามมาตรฐาน Clinical & Laboratory 

Standards Institute (CLSI) โดยเปรียบเทียบกับ Control การอ่านผลหาค่า MIC ให้สังเกตความขุ่นของเช้ือที่

เกิดขึ้นในแต่ละหลุมเปรียบเทียบกับ Positive Control ดังแสดงในตารางที่ 3 

 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่ าเ ช้ือแบคที เรี ยได้  (Minimum bactericidal 

concentration ; MBC) ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงจากค่า MIC สามารถน ามาหาค่า MBC ได้โดยน า

หลุมสุดท้ายที่ไม่ขุ่นจากการทดสอบหาค่า MIC น าไป Streak ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ MHA ความเข้มข้นต่ าสุดของ

สารสกัดที่สามารถฆ่าเช้ือได้จะสังเกตได้จากการที่เช้ือแบคทีเรียไม่มีการเจริญบนจานอาหารดังกล่าว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3  

 จากการทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเช้ือ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเช้ือ 

(MBC) ของสารสกัดหยาบดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเอทานอล 95% น ามาทดสอบกับเช้ือ S. aureus 

ATTC 25923 พบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือโดยมีค่า MIC ที่ความเข้มข้น 75 mg/ml และมีค่า 

MBC ที่ความเข้มข้น 100 mg/ml และจากการทดสอบกับเช้ือ E. coli ATTC 25922 พบว่าสารสกัดหยาบยับยั้งการ

เจริญของเช้ือโดยมีค่า MIC ที่ความเข้มข้น 50 mg/ml และมีค่า MBC ที่ความเข้มข้น 75 mg/ml ดังตารางที่ 4 ให้

ค่าการยับยั้งท่ีใกล้เคียงกันสอดคล้องกับผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือ Disk diffusion method 

 จากการทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเช้ือ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเช้ือ 

(MBC) น าสารสกัดหยาบดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) ที่ความเข้มข้น 

0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 และ 250 mg/ml  น ามาทดสอบกับเช้ือ S. aureus ATTC 25923 

พบว่าสารสกัดหยาบยับยั้งการเจริญของเช้ือโดยมีค่า MIC ที่ความเข้มข้น 50 mg/ml และมีค่า MBC ที่ความเข้มข้น 

75 mg/ml และจากการทดสอบกับเชื้อ E. coli ATTC 25922 พบว่าสารสกัดหยาบยับยั้งการเจริญของเชื้อโดยมีค่า 

MIC ที่ความ เข้มข้น 50 mg/ml และมีค่า MBC ที่ความเข้มข้น 75 mg/ml ดังตารางที่ 4 ให้ค่าการยับยั้งท่ีใกล้เคียง

กันสอดคล้องกับผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือ Disk diffusion method 
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ตารางที่ 4. แสดงค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดงที่สกัดโดยตัวท าละลาย 95% เอ

ทานอลและตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) ในการยับยั้ง (MIC) และฆ่า (MBC) เช้ือ S. aureus 

ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 

สรุปผลการทดลอง  

 สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลและสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง

แห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตตราส่วน (4:1) ได้ค่าร้อยละผลผลิตของสารที่แตกต่างกันคือสารสกัด

จากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตตราส่วน (4:1) มีค่าร้อยละผลผลิตเท่ากับ 

13.54% ซึ่งมีค่ามากกว่าสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลเท่ากับ 8.09% 

 สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลและสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง

แห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้งสองชนิด คือ 

S. aureus ATTC 25923 และ E. coli ATTC 25922 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง

แห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลและสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่น

อัตราส่วน (4:1) พบว่า สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) มี

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้งสองชนิดดีกว่าสารสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 

95% เอทานอล นอกจากนี้สารสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลมีฤทธิ์ในการ

ยับยั้งเชื้อ S. aureus ATTC 25923 ได้ดีกว่า      E. coli ATTC 25922 ส่วนสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งใน

ตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ E. coli ATTC 25922 ได้ดีกว่า S. 

aureus ATTC 25923 

 ค่า MIC และ MBC ของสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลและสารสกัด

จากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตตราส่วน (4:1) ต่อเช้ือ S. aureus ATTC 25923 

และ      E. coli ATTC 25922 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือและฆ่าเช้ือได้ทั้งสองชนิด ให้ค่าที่การยับยั้งที่

ใกล้เคียงกัน โดยสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลาย 95% เอทานอลยับยั้งเช้ือ S. aureus ATTC 

 
 

จุลินทรีย ์

MIC / MBC (mg/ml) 

95% เอทานอล เมทานอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน 
(4:1) 

MIC MBC MIC MBC 

S. aureus ATTC 25923 75 100 50 75 
E. coli ATTC 25922 100 125 50 75 
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25923 ได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้นต่ าสุด คือ 75 mg/ml และสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งในตัวท าละลายเมทา

นอลผสมน้ ากลั่นอัตราส่วน (4:1) ยับยั้งเชื้อ E. coli ATTC 25922 ได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้นต่ า คือ 50 mg/ml 

 จากงานวิจัยช้ินนี้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่น สบู่ต้านเช้ือ

แบคทีเรียจากกระเจี๊ยบแดงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย  
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ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากฟองน้ าทะเล 

Antimicrobial Activity of Endophytic Bacteria Isolated from Marine Spongess 
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บทคัดย่อ 

 เอนโดไฟต์เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นโดยไม่ท าอันตราย หรือส่งผลเสียต่อโฮสต์มีคุณสมบตัิ

ในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้ง

จุลินทรีย์ก่อโรคของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีคัดแยกได้จากฟองน้ า จากตัวอย่างฟองน้ าทะเล จ านวน 7 ตัวอย่าง น ามา

คัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์โดยวิธีการ pour plate บนอาหาร marine agar สามารถคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์

ได้ จ านวน 20 ไอโซเลท น ามาศึกษาความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ด้วยวิธี agar spot พบว่ามีแบคทีเรีย

เอนโดไฟต์จ านวน 3 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งการเจริญของยีสต์ Candida albicans TISTR 5779 ได้แก่ ไอโซเลท 

I021 I022 และ I094 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง เท่ากับ 6.56±1.07  6.22±1.01  และ  3.07±0.85 

มิลลิเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าไอโซเลท I094 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus 

aureus  ATTC25923 และSalmonella Typhimurium ATTC 13311 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการ

ยับยั้งเท่ากับ 7.55±1.21 และ11.66±2.44 มิลลิเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ไอโซเลท I022  ยังสามารถยับยั้งการ

เจริญของ Bacillus cereus TISTR 678 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 8.33±0.41 มิลลิเมตร 

จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากฟองน้ ามีศักยภาพน าไปศึกษาต่อเพื่อผลิตเป็นสารต้านจุลชีพได้   

ค าส าคัญ :  แบคทีเรียเอนโดไฟต์, ฟองน้ าทะเล, จุลินทรีย์ก่อโรค 
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Abstract 

 Endophyte are microoganisms that live within the organism without causing any symptoms 

of disease or harming the host. They produce several bioactive compounds.  The aim of this study 

was to investigate the ability of endophytic bacteria isolated from sponges to inhibit the pathogenic 

microoganisms. Endophytic bacteria were isolated from 7 sea sponges using pour plate method on 

the marine agar.  The total of 20 endophytic bacteria were obtained and further determined the 

ability to inhibit pathogenic microorganism by using agar spot.  The results revealed that only 3 

isolates such as I021, I022 and I094 showed the ability to  inhibition the growth of. Candida albicans 

TISTR 5779 with the inhibition zone of 6.56 ± 1.07, 6.22 ± 1.01 and 3.07 ± 0.85 mm, respectively. 

Besides that, the isolate I094 was able to inhibit the growth of Staphylococcus aureus ATTC25923 

and Salmonella Typhimurium ATTC 13311, with the inhibition zone of 7.55 ± 1.21 and 11.66 ± 2.44 

mm, respectively while isolate I022 showed the inhibition growth of Bacillus cereus TISTR 678 with 

the inhibition zone of 8. 33 ± 0. 41 mm.  The findings suggested that endophytic bacteria isolated 

from sponges have a good potential for further study and could be used as antimicrobial substance.  

Keywords:  Endophytic bacteria, Marine Sponges, Pathogenic microoganisms 

บทน า 

          เอนโดไฟต์ เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ของจุลินทรีย์ หรือเนื้อเยื่อของโฮสต์โดยไม่ท า

อันตรายหรือส่งผลเสียต่อโฮสต์ เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอนโดไฟต์ และโฮสต์  เอนโดไฟต์

เป็นได้ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และรา จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หลาย

ชนิดสามารถผลิตสารเมตาบอไลท์ที่ป้องกันเช้ือก่อโรคให้แก่พืช และสารเมตาบอไลท์ที่พบยังสามารถยับยั้งเช้ือก่อ

โรคในคน และสัตว์ได้อีกด้วย โดยสารเมตาบอไลท์ที่เอนโดไฟต์สร้างขึ้น เป็นสารทุติยภูมิ ที่สามารถน ามาใช้ในทาง

เภสัชกรรม การแพทย์ รวมทั้งอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (Strobel et al., 2004) จึงท าให้เอนโดไฟต์เป็นแหล่ง

ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญ นักวิจัยจึงให้ความสนใจในการค้นหาสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ รวมทั้ง สารที่มีฤทธิ์

ต้านจุลชีพ ซึ่งยาต้านจุลชีพหลายชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถรักษาโรคติดเช้ือที่ดื้อยาเหล่านี้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การค้นหายาต้านจุลชีพชนิดใหม่จึง ยังคงเป็นประเด็นที่ส าคัญของนักวิจัยในปัจจุบัน แหล่งของสาร

ออกฤทธิ์ทางสารชีวภาพที่ส าคัญได้จากสิ่งมีชีวิต ท้ังพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่หลากหลาย 

และกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ทั้งบนบก และทะเล โดยระบบนิเวศทางทะเลที่มีความซับซ้อน และหลากหลายจึง

เป็นท่ีสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทะเลอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งความหลากหลายของจุลินทรีย์ในทะเลมีอยู่
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ทั้งบริเวณผิวน้ า และลึกลงไปในทะเล และแถบชายฝั่งทะเล จึงท าให้จุลินทรีย์ในทะเลที่พบมีมากกว่าจุลินทรีย์ในน้ า

จืด จุลินทรีย์ในทะเลมีบทบาทส าคัญในการย่อยสารอินทรีย์ต่าง ๆ นอกจากน้ียังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของวัฎจักร

ไนโตเจน แหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ในทะเลมีการด ารงชีวิตแบบอิสระ ในบริเวณต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อม เช่น 

บริเวณท้องน้ า ตะกอน ผิวน้ า หรือบางชนิดจะอาศัยอยู่บริเวณผิวนอก (Epibiotic) และภายใน (Endobiotic) ของ

สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล ได้แก่ ฟองน้ า  โดยฟองน้ าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และมีโครงสร้างแบบ

ง่าย ๆ ไม่มีลักษณะของเนื้อเยื่อที่แท้จริง มีล าตัวเป็นรูพรุน และมีท่อน้ ากระจายอยู่ทั่วตัว ฟองน้ าทะเลมีบทบาท

ส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพของน้ าทะเลให้สะอาดขึ้น ช่วยก าจัดตะกอน 

สารอินทรีย์ในทะเล ฟองน้ าทะเลยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (สุเมตต์ ปุจฉาการ , 2551) โดย

ฟองน้ าทะเลบางชนิดมีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่อย่างจ าเพาะ เนื่องจากฟองน้ าทะเลมีความสามารถในการกิ นอาหาร

แบบกรองจึงสามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในทะเลได้ นอกจากนี้ฟองน้ าทะเลบางชนิดยังเลี้ยงแบคทีเรียไว้

เป็นอาหารของตนเองในระบบท่อ และสร้างสารต้านจุลชีพขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารของตนถูกแย่งจาก

แบคทีเรียชนิดอื่น ๆ จึงเป็นสาเหตุให้แบคทีเรียอยู่ร่วมกับฟองน้ าแต่ละชนิดได้ (ปิยะเนตร พึ่งพา, 2554) ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมีความสนใจท่ีจะคัดแยกแบคทีเรียจากฟองน้ า และศึกษาความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด เพื่อ

ได้ทราบถึงความหลากหลายของจุลินทรีย์ในฟองน้ ารวมทั้งการน าไปสู่การพัฒนา และโอกาสในการค้นพบยาต้านจุล

ชีพต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. การเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเล 

     เก็บตัวอย่างฟองน้ าจากบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสตูล จ านวน 7 ตัวอย่าง น ามาใส่ในถุงพลาสติก

ปราศเช้ือโดยที่บรรจุน้ าทะเลบริเวณที่เก็บตัวอย่าง รัดปากถุงเก็บไว้ในกล่องควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อน

น าไปคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ ในห้องปฏิบัติการ 

 2 การคัดแยกเอนโดไฟติกแบคทีเรียจากตัวอย่างฟองน้ าทะเล 

    น าตัวอย่างฟองน้ าทะเล มาล้างให้สะอาด โดยแช่ใน 95 เปอร์เซ็นต์ แอลกอฮอล์ เป็นเวลา 30 วินาที 

จากนั้นล้างด้วยน้ าทะเลปราศจากเชื้อ  เป็นเวลา 3-5 วินาที  น าไปบดให้ละเอียด แล้วเติมน้ าทะเลปราศจากเชื้อเพื่อ

ท าการเจือจาง ก่อนน าไปคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์บนอาหาร Marine Agar (MA) โดยวิธีการ Pour Plate 

(ดัดแปลงจาก Pongpaichit et al., 2006) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-7 วัน สังเกตการ

เจริญของเช้ือบนอาหาร MA คัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกัน น าไปท าให้บริสุทธิ์ เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส 

เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป  
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 3 การทดสอบการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรค ด้วยวิธี Agar Spot 

   น าแบคทีเรียที่คัดแยกได้มาทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือก่อโรค ได้แก่ Escherichia coli  ATTC 

25922  Staphylococcus aureus  ATTC25923 Candida albicans TISTR 5779 Bacillus cereus TISTR 678 

และ Salmonella Typhimurium ATTC 13311 ด้วยวิธี agar spot (ชุลีพร ช านาญค้า, 2560) โดยน าจุลินทรีย์ก่อ

โรคมาท าให้เป็นเช้ือบริสุทธ์ิ บนอาหาร NA จากนั้นน าไปเลี้ยงในอาหาร Nutrient Broth (NB) บ่มไว้ท่ีอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง น ามาปรับความขุ่นให้ได้ 0.5 McFarland ส าหรับเช้ือแบคทีเรีย และ 0.2 

McFarland ส าหรับเช้ือยีสต์ จากนั้นท าการ swab เช้ือโดยใช้ไม้พันส าลีปราศจากเช้ือบนอาหาร NA ที่มีส่วนผสม

ของ 3% NaCl ทิ้งไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 10-15 นาที ใช้ไม้จิ้มฟันที่ปราศจากเช้ือแตะเช้ือโคโลนีบริสุทธิ์

ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้น ามา spot บนอาหาร NA ที่มีส่วนผสมของ 3% NaCl โดยท าการทดลอง 3 ซ้ า น าไปบ่ม

ไว้ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สังเกตบริเวณวงใสรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อทดสอบ บันทึกผล  

4 การจัดจ าแนกแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคเบื้องต้น 

  ท าการจัดจ าแนกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคโดยอาศัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางชีวเคมีของเช้ือ  ตามหนังสือ Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology (Williams and Wilkins, 1994) 
 

ผล และอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเก็บตัวอย่าง และการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ 
จากการเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสตูล จ านวน 7 ตัวอย่าง ประกอบด้วย

ฟองน้ าทะเลชนิดต่าง ๆ ดังตัวอย่างในภาพท่ี 1  โดยจากการส ารวจความหลากหลายของฟองน้ าในพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่าง
พบว่ามีฟองน้ าประมาณ 7 ชนิด จึงได้ท าการเก็บตัวอย่างฟองน้ าแต่ละชนิดโดยปริมาณที่เก็บให้เพียงพอที่จะน ามา
ท าการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์โดยวิธีการ pour plate บนอาหาร marine agar ผลการศึกษาพบว่า สามารถ
คัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลท ซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่แยกได้จากฟองน้ าทะเลสีด ามากที่สุด 
จ านวน 8 ไอโซเลท จากฟองน้ าทะเลสีส้ม ฟองน้ าทะเลสีเขียว  และฟองน้ าทะเลท่อพุ่มสีแดง น้อยที่สุด จ านวน

ตัวอย่างละ 1 ไอโซเลท จากการน ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคที เรียที่คัดแยกได้ แสดงดังตารางที่ 1 
พบว่าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวก จ านวน 7 ไอโซเลท เป็นแบคทีเรียแกรมลบ จ านวน 13 ไอโซเลท 
โดยมีลักษณะเป็นรูปท่อน จ านวน 11 ไอโซเลท  และรูปกลม จ านวน 9 ไอโซเลท  ซึ่งแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยก
ได้จากฟองน้ าในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Handayani และคณะ )2015) 
ซึ่งคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากฟองน้ าทะเล Haliclona fascigera พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์
ได้ทั้งหมด 26 ไอโซเลท ทั้งนี้อาจเนื่องจากชนิด และจ านวนของตัวอย่าง ปริมาณของตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการที่
น ามาใช้ในการคัดแยก ซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณของเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีคัดแยกได้ นอกจากนี้ยังพบว่าแบคทีเรีย
เอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากฟองน้ า มีจ านวนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการคัดแยกเช้ือราเอนโดไฟต์จากสาหร่ายทะเล
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จ านวน 8 สายพันธุ์ ของ อามีนา สาแม และคณะ )2560) ซึ่งพบว่าสามารถคัดแยกเช้ือราเอนโดไฟท์ทั้งหมดได้ถึง  
82 ไอโซเลต  
 

 

 

 

               

ภาพท่ี 1         ฟ           : ฟ            ี   ( ), ฟ           ฟี   ( ),  ฟ            ี       ( )              

 

2. ผลการทดสอบความสามารถในการยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรค 

 จากการน าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ ที่คัดแยกได้ทั้ง 20 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการยับยั้ง

จุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่  E. coli ATTC 25922,  S. aureus ATTC25923, C. albicans TISTR 5779,  B. cereus 

TISTR 678 และ S. Typhimurium ATTC 13311  ด้วยวิธี agar spot ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2  โดยพบว่า

แบคทีเรียที่คัดแยกได้ทุกไอโซเลทไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli ATTC 25922 ได้ โดยพบว่ามีแบคทีเรียที่

คัดแยกได้เพียง 3 ไอโซเลท เท่าน้ันที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่น ามาทดสอบ และ

แบคทีเรียที่คัดแยกได้ที่เหลือจ านวน 17 ไอโซเลท ไม่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่

น ามาทดสอบ สังเกตได้จากการเกิดวงใสรอบ ๆ โคโลนีของแบคทีเรียที่น ามาทดสอบ (ภาพที่ 2)  ได้แก่ ไอโซเลท 

I022 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ B. cereus TISTR 678  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสของการยับยั้ง 

เท่ากับ 8.33±0.41 มิลลิเมตร  ในขณะที่ ไอโซเลท I094 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง S. aureus 

ATTC25923 และ S. Typhimurium ATTC 13311  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง เท่ากับ 7.55±1.21 

และ 11.66±2.44 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของยีสต์ C. 

albicans TISTR 5779 พบว่ามีแบคทีเรียที่คัดแยกได้มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของยีสต์ C. albicans 

TISTR 5779  จ านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท I021, I022 และ I094 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสของการ

ยับยั้งเท่ากับ 6.56±1.07 มิลลิเมตร, 6.22±1.01 มิลลิเมตร และ 3.07±0.85 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ภาพที่ 3 และ

ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาที่ได้พบว่าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากฟองน้ ามีความสามารถในการสร้างสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้เช่นเดียวกับการศึกษาของ Handayani และคณะ (2015) 

ที่พบว่าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีคัดแยกได้จากฟองน้ าทะเล Haliclona fascigera จ านวน 12 ไอโซเลทสามารถยับยั้ง
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การเจริญของแบคทีเรีย Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ

การยับยั้งตั้งแต่ 11.1±0.17 ถึง 15.17±0.76 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีรายงานการการศึกษาของ Bibi  และคณะ 

(2018) ซึ่งคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากฟองน้ าได้ทั้งหมด 95 ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกได้จ านวน 27 

ไอโซเลท (28.4%) ที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในคนได้แก่  

P. aeruginosa, S. aureus, E. coli  และ E. faecalis ในขณะที่พบว่ามีแบคทีเรีย 19 ไอโซเลท (20%) ที่พบมี

ศักยภาพในการยับยั้งทั้งแบคทีเรียและเช้ือรา จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จาก

ฟองน้ ามีศักยภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้หลากหลายซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งของสารปฏิชีวะที่ส าคัญต่อไปในอนาคต  

ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีคัดแยกได้จากตัวอย่างฟองน้ า 
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่คัดแยกได้จากฟองน้ าทะเล 

Isolates 
เส้นผา่นศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (มิลลิเมตร) 

S. aureus E. coli C. albican B. cereus S. Typhimurium 

I021 - - 6.56±1.07 - - 

I022 - - 6.22±1.01 8.33±0.41 - 

I094 7.55±1.21 - 3.07±0.85 - 11.66±2.44 

หมายเหตุ :   (-)  คือ  ไม่มีความสามารถในการยบัยั้ง 

   

 

 

                           

     

 

 

     

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะวงใสในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรียเอนโดไฟต ์

        : E. coli (ก), S. aureus (ข), B. cereus (ค) และ S. Typhimurium (ง) 
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ภาพที่ 3 ลักษณะวงใสในการยับยัง้เชื้อ C. albicans ของแบคทีเรียเอนโดไฟต ์

ตารางที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคณุสมบัติทางชีวเคมีเบื่องต้นของไอโซเลท I021, I022 และI094 

Characteristic or Test I021 I022 I094 

Gram stain 

Shape 

Spore forming 

Catalase 

D-Glucose 

Acid fast 

Starch hydrolysis 

Hemolysis 

Bile esculin 

Motility 

Citrate 

Casein 

Gelatin 

Nitrate reduced to nitrite 

D-Mannitol 

Tyrosine 

positive 

cocci 

- 

- 

- 

ND 

ND 

gamma 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

positive 

Rods 

- 

+ 

- 

- 

+ 

ND 

ND 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

positive 

Rods 

- 

- 

+ 

- 

ND 

ND 

ND 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ  :          ND   คือ  Not Determined  
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3. ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางชีวเคมี  

จากการน าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีมีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง 3 ไอโซเลท มาศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีเบื้องต้น ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 โดยพบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 

ไอโซเลท เป็นแบคทีเรียแกรมบวก โดยไอโซเลท I 021 มีรูปร่างกลม มีคุณสมบัติในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงได้
สามารถใช้ซิเตรทเป็นแหล่งคาร์บอน ในขณะที่ ไอโซเลท I 022 มีรูปร่างเป็นท่อน เคลื่อนที่ได้ สร้างเอนไซม์คะตะเลส 

และอไมเลสในการย่อยแป้งได้ ส่วนไอโซเลท I 094  มีรูปร่างเป็น ท่อน เคลื่อนที่ได้ สามารถใช้น้ าตาลกลูโคส อย่างไร
ก็ตามด้วยข้อจ ากัดของสารเคมี และอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีอยู่จึงท าให้ไม่สามารถทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีได้ทั้งหมด
จึงท าให้ไม่สามารถจัดจ าแนกได้ว่าเป็นแบคทีเรียในจีนัสใด ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการน าไปศึกษาต่อเพื่อจัดจ าแนก
หรืออาจใช้วิธีการทางชีววิทยาโมเลกุลในการจัดจ าแนกซึ่งจะให้ผลที่มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น   

4. สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล อุทยานธรณี จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นฟองน้ าทะเล

ทั้งหมด  7 ตัวอย่าง น ามาคัดแยกเอนโดไฟติกแบคทีเรียได้ 20  ไอโซเลท เมื่อน ามาทดสอบความสามารถในการ

ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค พบว่ามีเช้ือเอนโดไฟติกแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคได้ทั้งหมด 3 

ไอโซเลท โดย ไอโซเลท I021, I022 และ I094 มีฤทธ์ิในการยับยั้ง Candida albicans TISTR 5779  โดยมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของวงใส ในการยับยั้งเท่ากับ 6.56±1.07 mm, 6.22±1.01 mm และ 3.07±0.85 mm ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ไอโซเลท I022 มีฤทธิ์ในการยับยั้ง Bacillus cereus TISTR 678  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ

วงใส ในการยับยั้งเท่ากับ 8.33±0.41 mm และ ไอโซเลท I094 มีฤทธิ์ในการยับยั้ง Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Salmonella Typhimurium ATTC 13311 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส ในการยับยั้งเท่ากับ 

7.55±1.21 และ 11.66±2.44 ตามล าดับ แต่แบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้ทุกไอโซเลทไม่มีความสามารถในการ

ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ATCC 25922  เมื่อน าแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่มีความสามาถในการยับยั้งเช้ือก่อโรคมา

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีพบว่ายังไม่สามารถจัดจ าแนกได้ว่าเป็นแบคทีเรียในจีนัสใด 

ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบหลักสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่
ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้  
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คุณสมบัติของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้จากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 Properties of Thermotolerant Bacteria Isolated from Khao Chaison Hot Spring, 

Phatthalung Province 

นูรีญา สันสบู่1, สายใจ วัฒนเสน2*  

 Nuriya Sansabu1, Saijai Wattanasen2* 

บทคัดย่อ 
บ่อน้ าร้อนเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ได้หลากหลายชนิด งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้จากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยเก็บตัวอย่างดิน
และเศษอินทรีย์วัตถุจ านวน 12 ตัวอย่าง น ามาคัดแยกแบคทีเรียด้วยวิธี spread plate บนอาหาร nutrient agar 
สามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 47 ไอโซเลท น าไปทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ โดยวิธี spot agar 
พบแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ อะไมเลส เซลลูเลส ไลเปส และโปรติเอส จ านวน 27, 23, 10 และ5 ไอโซเลท 
ตามล าดับ คัดเลือกแบคทีเรียที่ให้ค่าความสามารถในการย่อยสลาย (Hydrolysis capacity; HC value) สูงสุดของ
แต่ละเอนไซม์น าไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค โดยวิธี agar well diffusion พบว่าไอโซเลท 
NS39 สามารถยับยั้งการเจริญของ  Bacillus cereus TISTR 678 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 
ได้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 34.45 ± 2.33 และ 14.80 ± 0.14 มิลลิเมตร ตามล าดับ NS34 
และNS35 สามารถยับยั้ง B. cereus TISTR 678 ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 15.55 ± 0.35 
และ13.6 ± 0.57 มิลลิเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ NS15 สามารถยับยั้ง S. aureus ATCC 25923 ได้ โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 22.80 ± 10.18 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาพบแบคทีเรียจากบ่อน้ าร้อนสามารถ
สร้างสารเมแทบอไลต์ที่น าไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 

ค าส าคัญ:  บ่อน้ าร้อน, แบคทีเรียทนร้อน, เอนไซม์ 
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Abstract  
Hot spring is a source of microorgnisms that can produce several enzymes.  This research 

aim was to study the properties of thermotolerant bacteria isolated from Khao Chaison hot spring, 

Phatthalung province. Twelve samples of soil and sediment were collected and the thermotolerant 

bacteria were isolated by using spread plate method on nutrient agar.  The results revealed that  

47 isolates of thermotolerant bacteria were obtained and further examined the ability to produce 

enzymes. It was found that the bacteria produced enzymes of 27, 23, 10 and 5 isolates for amylase, 

cellulase,  lipase and protease, respectively. The bacteria with the highest hydrolysis capacity were 

seledted to evaluate the ability against pathogenic bacteria by using agar well diffusion method. 

The results showed that the NS39 isolate was able to inhibit B.  cereus TISTR 678 and S.  aureus 

ATCC 25923S with the inhibition zone of 34.45 ± 2.33 and 14.80 ± 0.14 mm, respectively while the 

NS34 and NS35 isolates could inhibit B. cereus TISTR 678 with the inhibition zone of 15.55 ± 0.35 

and 13.6 ± 0.57 mm, respectively.   In addition, the S.  aureus ATCC 25923 could be inhibited by 

the NS15 isolate with the inhibition zone of 22.80 ± 10.18 mm. Therefore, this study results found 

that the isolated bacteria from hot spring can produce metabolite, which can be used for the 

industrial applications.  

Keywords :  Hot spring, Thermotolerant  bacteria, enzyme 

บทน า 
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมีบทบาทส าคัญในการย่อยสลาย เป็นแหล่งของเอนไซม์ สารเคมี ยา

ปฏิชีวนะ สารไบโอโพลีเมอร์ รวมทั้งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือ
น ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และทางด้านการแพทย์ (สุเทพ ไว
ครุฑธา, 2561) จุลินทรีย์มักพบกระจายตัวทั่วไปสามารถด ารงชีวิตและเจริญได้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันขึ้นกับ
จุลินทรีย์แต่ละชนิด ดังนั้นการคัดแยกจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงท าให้โอกาสพบจุลินทรีย์ที่มีความ
หลากหลายแตกต่างกันด้วย แบคทีเรียทนร้อนเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่พบว่าสามารถเจริญในช่วงอุณหภูมิ 45-60 องศา
เซลเซียส สามารถพบได้จากน้ าพุร้อน ดินจากน้ าพุร้อน หรือสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการกระท าของภูเขาไฟหรือการ
เคลื่อนของเปลือกโลก ซึ่งการที่แบคทีเรียกลุ่มนี้เจริญได้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง แสดงว่ามีกระบวนการเมทาบอลิซึม
แตกต่างไป โดยเฉพาะการสร้างเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์ซี่งเป็นเอนไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและปล่อยเอนไซม์
ออกมานอกเซลล์ มีทั้งเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส ไคติเนส เพคติเนส ไซยาเนส โปรติเอส ไลเปส และดีเอ็นเอโพลิ
เมอร์เรส ซึ่งการที่เอนไซม์ออกมานอกเซลล์ท าให้สะดวกต่อการแยกและการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การผลิตเอนไซม์น ามาผลิตเพื่อใช้ในการศึกษาหรือใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้การที่เอนไซม์เหล่านี้มีคุณสมบัติทน
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ต่อความร้อน ท าให้เอนไซม์นั้นมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง ซึ่งมีความส าคัญในอุตสาหกรรม และกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงๆ (Sing et al.,2011) นอกจากการสร้างสารเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์ได้หลาย
ชนิดแล้วแบคทีเรียทนร้อนยังสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดทั้งนี้ขึ้นกับแหล่งที่อยู่อาศัยของ
จุลินทรีย์นั้นโดยเฉพาะบริเวณน้ าพุร้อน มีรายงานการศึกษาค้นพบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใหม่ๆที่มีความส าคัญทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Pednekar  et al., 2011) โดยบริเวณน้ าพุร้อนเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากดินท่ัวๆไป 
จึงเป็นแหล่งที่น่าจะพบความหลากหลายของแบคทีเรียชนิดต่างๆ และยังเป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เป็น
อย่างมากเนื่องจากสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนร้อนน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้มากมาย 
โดยเฉพาะแบคทีเรียในจีนัส Bacillus sp. ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีสมบัติในการยับยั้ง
แบคทีเรีย ฟังไจ โปรโตซัว และไวรัส (Stein, T et al., 2005) นอกจากนี้แบคทีเรียทนร้อน Bacillus sp. ยังเป็น
แหล่งของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมแป้งและการผลิตสารให้ความหวาน การใช้ Taq DNA 
Polymerase ที่ได้จากแบคทีเรียชอบร้อน Thermus  aquaticus ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง 
(Brock and Madigan, 1991) เป็นต้น บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิอยู่ที่ 51 องศาเซลเซียส และมี
การทับถมของดินตะกอนและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งที่น่าสนใจศึกษาเพื่อคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนที่มี
ศักยภาพในการผลิตเอนไซม์และศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อโรคเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเกบ็ตัวอย่าง และการคัดแยกแบคทีเรียทนร้อน 
   เก็บตัวอย่างดินตะกอน และเศษอินทรีย์วัตถุจากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

โดยก่อนเก็บตัวอย่างจะบันทึกลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ าร้อนโดยการวัดค่า pH, ความขุ่น, การน าไฟฟ้า และ
อุณหภูมิของน้ าภายในบ่อ จากนั้นจึงท าการเก็บตัวอย่างดินตะกอน และเศษอินทรียวัตถุจากบ่อน้ า โดยการใช้ช้อนที่
ปราศจากเช้ือตักตะกอนดินจากก้นบ่อ รวมทั้งอินทรีย์วัตถุที่ลอยอยู่ในบ่อใส่ในถุงพลาสติกปราศจากเช้ือ เก็บไว้ใน
กล่องรักษาอุณหภูมิ ก่อนจะน ามาคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนในห้องปฏิบัติการทันที   โดยการน าตัวอย่างมาท าการ
เจือจางด้วยสารละลาย 0.85% NaCl ให้ได้ระดับความเจือจางที่เหมาะสมจากนั้นน าไปคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนด้วย
วิธี spread plate บนอาหาร nutrient agar น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สังเกต
ลักษณะโคโลนีของเช้ือที่เจริญบนอาหาร คัดเลือกแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน แล้วน าไปท าให้เป็นเช้ือ
บริสุทธิ์ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อศึกษาคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์ และคุณสมบัติในการยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคต่อไป 

2. การศึกษาความสามารถในการผลิตเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์เบื้องต้น 
    น าแบคทีเรียที่คัดแยกได้มาท าให้เป็นเช้ือบริสุทธิ์บนอาหาร nutrient agar จากนั้นน าไปทดสอบ

ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ต่าง ๆ ด้วยวิธี agar spot ลงบนอาหารแต่ละชนิดได้แก่ carboxymethyl 

cellulose agar, starch agar, tributyrin agar และskim milk agar น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 48 ช่ัวโมง คัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส และไลเปสจากการเกิดวงใสรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อ การ
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ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากการเกิดวงใสจากการย้อมสี congo red 0.1% 15 นาที จากนั้นจึงเทสารละลายออก และ

เทสารละลาย sodium chloride ความเข้มข้น 1 N จนท่วมทิ้งไว้ 15 นาที แล้วเทออก ส าหรับการผลิตเอนไซม์อะ

ไมเลสทดสอบโดยเทสารละลายไอโอดีนให้ท่วมแล้วเทออก สังเกตบริเวณวงใส ค านวณหาความสามารถในการย่อย

สลายของเอนไซม์แต่ละชนิด(Hydrolysis capacity; HC value) (Hendricks et al., 1995) จากอัตราส่วนของเส้น

ผ่านศูนย์กลางของวงใสต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อ  

3. ศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค  
   คัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่ดีที่สุดจ านวน 10 ไอโซเลท น าไปศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย E. coli ATCC 2592  S. aureus ATCC 
25923  B. cereus TISTR 678 และ K. pneumoniae TISTR 1843 โดยวิธี agar well diffusion (Mounyr et 
al., 2016) โดยน าแบคทีเรียที่ต้องการทดสอบเลี้ยงในอาหาร nutrient broth ปรับความขุ่นให้ได้ 0.5 McFarland  
ปิเปตสารละลายเช้ือที่ได้ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น ามาเลี้ยงในอาหาร nutrient broth ปริมาตร 50 มิลลิลิตร น าไป
เขย่าที่ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ 8000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที น า
ส่วนใสที่ได้ไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค โดยน าไปเพาะเลี้ยงในอาหาร trypticase soy 
broth เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง ปรับน ามาความขุ่นให้ได้ 0.5 McFarland จากนั้นใช้ไม้พันส าลีปราศจากเช้ือจุ่ม
สารละลายเช้ือที่ได้เกลี่ยให้ทั่วบนผิวหน้าอาหาร trypticase soy agar ทิ้งไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 5-10 
นาที จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.6 เซนติเมตรเจาะบนอาหาร 4 หลุมต่อจาน ค่อยๆ 
หยดส่วนใสของสารละลายเช้ือปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลุมทดสอบทิ้งไว้ให้สารละลายซึมผ่านเข้าเนื้อวุ้น 
ท าการทดสอบ 3 ซ้ า จากน้ันน าไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส 48 ช่ัวโมง ค านวณเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้ง 

4. การจัดจ าแนกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนเบื้องต้น 
    คัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่ดีที่สุดน ามาจัดจ าแนกแบคทีเรีย

เบื้องต้นจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีตามหนังสือ Bergey’s manual of determinative 
bacteriology (Holt, 1994)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
   บ่อน้ าร้อนเขาชัยสนเป็นแอ่งน้ าร้อนที่มีน้ าร้อนจากใต้ดินพุ่งขึ้นมาผ่านตามช่องเปิดใต้ดินที่อุณหภูมิสูง

ไหลมาขังอยู่ในแอ่งเกิดอยู่บริเวณเชิงเขาหินปูนเขาชัยสนอายุเพอร์เมียน โดยบ่อน้ าร้อนจะมีน้ าที่ใส ไม่มีกลิ่นของ
ก ามะถัน พบสาหร่ายเขียว เหลือง มีผลึกคาร์บอนเนตสีจางเล็กน้อย โดยรอบของบ่อมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดม
สมบูรณ์มีอุณหภูมิอยู่ที่ 51 องศาเซลเซียสมีความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.50 มีค่าความขุ่นเท่ากับ 0.48 และค่าการ
น าไฟฟ้าเท่ากับ 327 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร 
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2. ผลการคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนเบื้องต้น 
      จากการเก็บตัวอย่างตะกอนดินและเศษอินทรีย์วัตถุในน้ าจ านวน 12 ตัวอย่าง น ามาคัดแยกแบคทีเรีย

โดยวิธี spread plate บนอาหาร nutrient agar บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง พบว่า 

ลักษณะโคโลนีของเช้ือที่ขึ้นบนอาหารมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีตั้งแต่ 1.0 ถึง 

3.5 มิลลิเมตร โดยโคโลนีมีสีแตกต่างกันตั้งแต่สีขาว สีครีมจนถึงสีเหลือง ผิวหน้าโคโลนีมีทั้งลักษณะมันวาว เยิ้มและ

สะท้อนแสง บางโคโลนีมีลักษณะด้านและทึบแสง (ภาพที่ 1) โดยคัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกัน

ได้ทั้งหมด 47 ไอโซเลท น าไปศึกษาคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์ และคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคต่อไป 

 

 

 

 

 

   ก                                                              ข 

            ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียจากการ spread plate (ก) และโคโลนีบริสุทธิ์ (ข) บนอาหาร 

nutrient agar  

3. ผลการศึกษาความสามารถในการผลิตเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์ของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ 
   จากการน าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ทั้งหมด 47 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ 4 

ชนิด ได้แก่ เอนไซม์ เซลลูเลส โปรติเอส ไลเปส และเอนไซม์อะไมเลส ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่ามี
แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์อย่างน้อย 1 ชนิด จ านวน 41 ไอโซเลท  โดยพบจ านวน  27 ไอโซเลท สามารถผลิต
เอนไซม์อะไมเลสจากการเกิดวงใสของการย่อยสลายแป้งบนอาหาร starch agar ภายหลังการทดสอบด้วย
สารละลายไอโอดีน (ภาพที่ 2 ง)  ซึ่งมีค่าความสามารถในการย่อยสลาย (HC valules)  อยู่ระหว่าง 1.02±0.02 ถึง 
3.97±0.34  พบแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยสลาย carboxy methyl cellulose บน
อาหาร carboxy methyl cellulose agar  (ภาพที่ 2 ก) จ านวน 23 ไอโซเลท โดยมีค่าความสามารถในการย่อย
สลายอยู่ระหว่าง 1.12±0.05 ถึง 4.58±0.54  แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากการย่อยไขมันบนอาหาร 
tributyrin agar  (ภาพที่ 2 ค) จ านวน 10 ไอโซเลท โดยมีความสามารถในการย่อยสลายอยู่ในช่วง 1.01±0.01 ถึง 
1.33±0.27 ในขณะที่แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสพบได้น้อยที่สุดเพียง 5 ไอโซเลท ที่เกิดวงใสจากการย่อย
โปรตีนบนอาหาร skim milk agar (ภาพที่ 2 ข)  โดยมีความสามารถในการย่อยสลายอยู่ระหว่าง 1.26±0.23 ถึง 
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4.38±1.39  ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์เบื้องต้นเท่านั้นโดย
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ของแบคทีเรียแต่ละชนิดส่วนใหญ่มักจะวัดจากค่ากิจกรรมของเอนไซม์ ดังเช่น
การศึกษาของชฎาพร และคณะ (2558) ท าการคัดแยกแบคทีเรียทนร้อนจากดินในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
สามารถคัดแยกได้ทั้งหมด 63 ไอโซเลท โดยไอโซเลท LDP-1.4 ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดเท่ากับ 
0.218 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของนาซีฟ๊ะ เจะอาแว (2558) พบว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่
คัดแยกได้จากน้ าพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
38  ผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ร้อยละ 16 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่ผลิต
เอนไซม์อะไมเลส และเซลลูเลส ท้ังนี้อาจเนื่องจากสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน ท าให้สามารถคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่แตกต่างกันด้วย จากรายงานการศึกษาของ Marwan jawad 
msarah และคณะ (2018) คัดแยกแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์จากน้ าพุร้อนซุงไกคลาห์
ประเทศมาเลเซีย พบเป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่งสามารถเติบโตได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 
องศาเซลเซียส pH อยู่ในช่วง 6-9 โดยมีความสามารถในการผลิตเอกตร้าเซลลูลาร์เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
เอนไซม์อะไมเลส ไลเปส เพคติเนส เซลลูโลส โปรตีเอส และไซลาเนส นอกจากนี้มีรายงานพบว่าแบคทีเรียจากน้ าพุ
ร้อนและยังสามารถผลิตเอนไซม์อื่นๆ ได้แก่ ไฮดานโตอิเนส อะกาเลส เป็นต้น (ศิริลักษณ์ นามวงษ์, 2553; ซัลไลลา 
และคณะ, 2560)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

    
             
 
 

                     ภาพที่ 2 ลักษณะโซนใสรอบๆ โคโลนีของแบคทีเรียที่คัดแยกไดบ้นอาหารชนิดต่าง ๆ :  
            carboxy methyl cellulose agar (ก), skim milk agar (ข), tributyrin agar (ค), starch agar (ง) 
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4. ผลการศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ในการยับย้ังเชื้อก่อโรค 
   จากผลการทดสอบการผลิตเอนไซม์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ คัดเลือกแบคทีเรียที่ให้ค่าความสามารถ

ในการย่อยสลายสูงสุดของแต่ละเอนไซม์จ านวน 10 ไอโซเลท น ามาศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 
4 ชนิด ได้แก่ E. coli ATCC 25922  S. aureus ATCC 25923 B. cereus TISTR 678 และ   K. pneumoniae 
โดยวิธี agar well diffusion พบว่า แบคทีเรียที่คัดแยกได้ไม่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย E. coli ATCC 
25922 และ K. pneumonia ในขณะที่ไอโซเลท NS15 มีความสามารถในการยับยั้ง S. aureus ATCC 25923 โดย
มีเส้นผ่านศูนย์กลางในการยับยั้งเท่ากับ 22.80 ± 10.18 ไอโซเลท NS34 และ NS35 มีความสามารถในการยับยั้ง B 
.cereus TISTR 678 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในการยับยั้งเท่ากับ 15.55 ± 0.35 และ 13.6 ± 0.57 ตามล าดับ ส่วน
ไอโซเลท NS39 พบว่า สามารถยับยั้งเช้ือได้ทั้ง S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus TISTR 678 โดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางในการยับยั้งเท่ากับ 34.45 ± 2.33 และ 14.80 ± 0.14 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 และ ตารางที่ 2) จากผล
การศึกษาเทียบกับการศึกษาของ Davis และคณะ (2018) ซึ่งศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรียที่คัด
แยกได้จากดินในเมืองโคชิ ประเทศอินเดีย พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ 8 ไอโซเลท เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
ทั้งหมดเมื่อน ามาทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้แก่ S. aureus,  K. pneumonia,  Enterococcus sp.,  P. 
aeruginosa,  E. coli และ  Acinetobacter sp พบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ไม่มีความสามารถในการยับยั้ง
แบคทีเรีย P. aeruginosa  E. coli  Acinetobacter sp. และ K. pneumonia ในขณะที่ไอเลต S1A1 และ S7A3 
สามารถยับยั้ง S. aureus  Enterococcus sp. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในการยับยั้งเท่ากับ 20.98 และ 27.08 มม.
ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการยอ่ยสลายของเอนไซม์แต่ละชนิดของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้ 

Isolate Hydrolysis capacity values 

cellulase Protease lipase Amylase 

NS01 3.84±0.81 0 0 0 
NS02 0 0 0 2.16±0.35 

NS03 1.29±0.10 0 0 0 

NS04 2.48±0.36 0 0 1.97±0.31 

NS05 0 0 0 2.16±0.02 

NS06 0 0 0 3.50±0.96 

NS07 4.58±0.54 0 1.10±0.12 0 

NS08 1.9±0.52 0 0 2.19±0.76 

NS09 2.14±0.63 0 0 2.49±0.48 

NS10 1.97±0.06 0 0 1.10±0.04 

NS11 3.18±0.49 0 0 2.88±0.38 

NS12 1.12±0.05 0 0 0 

NS13 5.21±1.48 4.38±1.39 1.09±0.02 1.18±0.09 

NS14 0 0 0 0 

NS15 4.08±0.26 0 1.10±0.08 0 

NS16 0 0 0 0 

NS17 0 0 0 0 

NS18 1.71±0.49 0 1.33±0.27 1.38±0.16 
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หมายเหตุ:  (0) คือ ไม่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ความสามารถในการยับยั้งเช้ือ S. aureus ATCC 25923 ของ NS39 โดยวิธี agar well diffusion 

 

 

 

NS19 2.12±0.60 0 0 1.28±0.27 

NS20 1.93±0.24 0 0 0 

NS21 1.92±0.13 1.55±0.40 0 0 

NS22 3.15±0.58 0 0 0 

NS23 2.79±0.47 0 1.04±0.02 1.02±0.02 

NS24 1.54±0.16 0 0 1.07±0.06 

NS25 1.91±0.28 0 0 0 

NS26 1.85±0.11 0 0 1.59±0.00 

NS27 3.28±0.38 0 0 1.70±0.57 

NS28 0 0 1.03±0.37 2.35±0.12 

NS29 0 0 0 1.13±0.24 

NS30 0 0 0 3.19±0.39 

NS31 0 0 0 0 

NS32 0 0 0 1.79±0.73 

NS33 0 0 0 1.13±0.14 

NS34 0 3.00±0.83 1.13±0.07 3.40±0.76 

NS35 0 2.69±0.89 1.29±0.27 0 

NS36 2.14±0.86 0 1.10±0.08 1.27±0.19 

NS37 0 0 0 1.74±0.23 

NS38 0 0 0 1.68±0.49 

NS39 0 0 0 3.97±0.34 

NS40 2.60±0.44 1.26±0.23 1.01±0.01 1.08±0.11 

NS41 0 0 0 1.84±0.35 
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของแบคทีเรียทนร้อนท่ีคัดแยกได้บนอาหาร trypticase soy 

agar 

             โดยวิธี agar well diffusion 

หมายเหตุ:   (0) คือ ไม่มีการยับยั้ง 

5. ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้  

    จากการน าแบคทีเรียที่ให้ผลในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 4  ไอโซเลท ได้แก่ NS15 NS34 NS35 
และNS39 มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางชีวเคมีเบื้องต้นแสดงดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
พบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างเป็นท่อนทั้ง 4 ไอโซเลท จากการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี พบว่าแบคทีเรีย
ทั้ง 4 ไอโซเลทสามารถเคลื่อนท่ีได้ โดยให้ผลการทดสอบ VP เป็นบวก ไม่สามารถใช้ citrate เป็นแหล่งคาร์บอนได้ 
พบแบคทีเรีย 2 ไอโซเลทท่ีสามารถสร้างเอนไซม์อะไมเลสโดยให้ผลบวกในการทดสอบการย่อยสลายแป้ง นอกจากน้ี
เชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท สามารถรีดิวซ์ไนเตรตได้ โดยให้ผลบวกในการทดสอบ nitrate reduction และจากการทดสอบ
การใช้น้ าตาลทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ glucose, fructose, lactose, maltose และ sucrose พบว่า ทั้ง 4 ไอโซเลท 
สามารถใช้น้ าตาล sucrose เป็นแหล่งคาร์บอนได้ ในขณะที่มี 1 ไอโซเลทที่สามารถใช้น้ าตาล glucose เป็นแหล่ง
คาร์บอน และมีแค่ 1 ไอโซเลท ที่สามารถใช้น้ าตาล lactose ได้ จากการน าผลที่ได้ไปจัดจ าแนกแบคทีเรียตาม
หนังสือ Bergey’s manual of determinative bacteriology (Holt, 1994) พบว่ายังไม่สามารถบ่งช้ีชนิดของ
แบคทีเรียทั้ง 4 ไอโซเลทได้ อย่างไรก็ตามจากรายงานการศึกษาของ Wadetwar และ Patil (2011) พบว่าแบคทีเรีย
ที่คัดแยกได้จากดินส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ในกลุ่ม Bacillus sp. ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่สามารถผลิต
เอนไซม์ได้ดี (Qader et al., 2006) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้อาจจะต้องมีการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี รวมทั้ง
คุณสมบัติทางชีววิทยาโมเลกุลเพิ่มเติมเพื่อจัดจ าแนกแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ต่อไป 

ไอโซเลท Inhibition zone (mm) 

E. coli 

ATCC 25922 

S. aureus 

ATCC 25923 

B. cereus 

TISTR 678 

K. pneumoniae 

TISTR 1843 

NS15 0 22.80 ± 10.18 0 0 

NS34 0 0 15.55 ± 0.35 0 

NS35 0 0 13.6 ± 0.57 0 

NS39 0 34.45 ± 2.33 14.80 ± 0.14 0 
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างลักษณะทางสณัฐานวิทยาของแบคทีเรียทนร้อนท่ีคัดแยกไดจ้ากบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน จ. 
พัทลุง 

ไอโซเลท ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
      ลักษณะโคโลนี 
บนอาหาร nutrient agar 

    รูปร่าง และการติดสี 
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (100X) 

 
NS15 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
NS34 
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NS39 
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ตารางที ่4 คุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 

ไอโซเลท NS15 NS34 NS35 NS39 
gram staining +ve +ve +ve +ve 
shape Rod Rod Rod Rod 
motility + + + + 
catalase - - - - 
oxidase + + + + 
gelatin hydrolysis - - + - 
starch hydrolysis - + - + 
indole production - - - - 
MR test + + - - 
VP test + + + + 
citrate utilization - - + - 
glucose - + - - 
fructose - - - - 
lactose + - - - 
maltose - - + - 
sucrose + + - - 
nitrate reduction + + + + 
urease production + + + - 
TSI K/A A/A A/A K/A 
coagulase test - - - - 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากตัวอย่างดิน และเศษอินทรีย์วัตถุบ่อน้ าร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง น ามาคัดแยก

แบคทีเรียทนร้อนได้ทั้งหมด 47 ไอโซเลท พบแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ได้จ านวน 41 ไอโซเลท โดยสามารถ

ผลิตเอนไซม์ อะไมเลสได้สูงสุด จ านวน 27 ไอโซเลท มีค่า HC values ตั้งแต่ 1.02±0.02 ถึง 3.97±0.34 รองลงมา

ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส จ านวน 23 ไอโซเลท มีค่า HC values ตั้งแต่ 1.12±0.05 ถึง 4.58±0.54  ผลิตเอนไซม์ไลเปส 

จ านวน 10   ไอโซเลต มีค่า HC values ตั้งแต่ 1.01±0.01 ถึง 1.33±0.27 โดยพบแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส

ได้น้อยท่ีสุดเพียง  5 ไอโซเลต โดยมีค่า HC values ตั้งแต่ 1.26±0.23 ถึง 4.38±1.39 ทั้งนี้พบแบคทีเรียที่มีความสา

มาถในการผลิตเอนไซม์ทั้ง 4 เอนไซม์ได้จ านวน 2   ไอโซเลท ได้แก่ NS13 และ NS40 จากการน าแบคทีเรียที่ให้ค่า 

HC values สูงสุดของแต่ละเอนไซม์ จ านวน 10 ไอโซเลท มาศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน

การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค พบเพียง 4 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยไอโซเลท NS39 สามารถ

ยับยั้งการเจริญของ  B. cereus TISTR 678 และ S. aureus ATCC 25923 ได้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการ

ยับยั้งเท่ากับ 34.45 ± 2.33 และ 14.80 ± 0.14 มิลลิเมตร ตามล าดับ ไอโซเลท NS34 และNS35 สามารถยับยั้ง B. 
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cereus TISTR 678 ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 15.55 ± 0.35 และ13.6 ± 0.57 มิลลิเมตร 

ตามล าดับ ในขณะที่ NS15 สามารถยับยั้ง S. aureus ATCC 25923 ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้ง

เท่ากับ 22.80 ± 10.18 มิลลิเมตร จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นพบว่า แบคทีเรียทั้ง 4 ไอโซเลท

เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปท่อน อย่างไรก็ตามจากคุณสมบัติทางชีวเคมีที่ทดสอบยังไม่สามารถจัดจ าแนกได้ถึง

ระดับสปีชีส์ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป จากผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากบ่อน้ าร้อนมี

คุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิด และบางไอโซเลทนอกจากจะมีคุณสมบติในการผลิตเอนไซม์แล้วยังมี

คุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้อีกด้วย ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและทางการแพทย์  

กิตติกรรมประกาศ 
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การแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus ในซูชิ 

Prevalence of Total Bacteria and Staphylococcus aureus in Sushi 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus ในซูชิที่วางจ าหน่าย

บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2562 จ านวน 40 ตัวอย่าง ด้วย

วิธี direct plate count ผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด (Total count Bacteria) ใน

ตัวอย่างซูชิที่มีค่าเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2549 

จ านวน 31 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 75.60) ซึ่งมีจ านวน 9 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 22.50) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

และพบการปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิที่มีค่าเกินเกินเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 57.50) 

ซึ่งมีจ านวน 17 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 42.50) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่ามีการ

ปนเปื้อนของ S. aureus และในส่วนของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในซูชินั้นยังมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทางจุล

ชีววิทยา ดังนั้นการบริโภคซูชิยังมีความเสี่ยงที่สูงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการ

ด าเนินการที่ดีในเรื่องสุขอนามัยของอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในซูชิ 

ค าส าคัญ : แบคทีเรียทั้งหมด Staphylococcus aureus ซูชิ 
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ABSTRACT 

The Prevalence of Total Bacteria and Staphylococcus aureus in Sushi from local shops 

near Yala Rajabhat University during June to November 2019. Forty sample were collected by direct 

plate count. The result showed that amounts of the total bacteria (Total count Bacteria) in Sushi 

that 31 samples ( 75. 60%)  were higher than the standard recommended by the Department of 

Medical Sciences, 2006 for ready- to- eat food.  9 samples ( 22. 50%)  for ready- to- eat food had 

microbiological quality within acceptable limits.  And result showed that amounts of S.  aureus in 

Sushi that 23 samples (57.50%) were higher than the standard. 17 samples (22.50%) for ready-to-

eat food had microbiological quality within acceptable limits.  The results of the present study 

indicated that bacterial contamination of all the tested Sushi, S.  aureus and total amounts of 

bacteria had the value higher than those of the microbiological standard. Therefore Sushi customer 

need to enforce good food hygiene practices to avoid contamination of seasoning Sushi. 

Keywords :  Total Bacteria, Staphylococcus aureus, Sushi 

บทน า 

อาหารญี่ปุ่นนับเป็นอาหารต่างชาติอีกอย่างหนึ่งซึ่งก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากข้อมูลจากองค์การ

ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) (Kasikorn Research Center, 2007) เคยประมาณการจ านวน

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2550 มีจ านวนถึง 660 แห่ง ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีจ านวน

ร้านอาหารญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ 5 ของโลกหากไม่นับประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดในปี พ.ศ.2557 องค์การส่งเสริมการค้า

ต่างประเทศของญี่ปุ่นมีการประมาณการจ านวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า  1,806 แห่ง 

(The Nation. Business news, 2015) อาหารประเภทนี้จึงถือว่ามีความส าคัญกับการบริโภคของคนไทยจ านวน

มาก  

ซูชิหรือข้าวปั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักและนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย หาซื้อ

ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ตลาดนัดทั่วไป ราคาจะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดและสถานททีี่

จ าหน่าย ซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักกันดี โดยมักเข้าใจว่าหมายถึงข้าวปั้นหน้าปลาดิบ แต่ ใน

ความเป็นจริงแล้วข้าวท่ีน ามาท าเป็นซูชิ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปข้าวปั้นหน้าปลาดิบเสมอไป ซูชิเป็นข้าวที่ปรุงรสด้วย

น้ าส้มสายชูและเกลือ สิ่งที่วางบนซูชิไม่จ าเป็นต้องเป็นปลาอาจเป็นสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ เช่น หอยต่างๆ กุ้งหรือไข่

ปลานอกจากน้ียังรวมถึงผักต่างๆ ไข่ทอด สาหร่ายทะเล (ชมนาด  และ วรวุฒิ, 2548; สุดสายชล และคณะ, 2554)  
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นอกจากนี้ซูชิยังเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคจากวัตถุดิบที่ใช้และสิ่งแวดล้อม

โดยรอบโดยเฉพาะจากผู้สัมผัสอาหารที่เป็นผู้ปั้นข้าว เนื่องจากซูชิเป็นอาหารที่จ าเป็นต้องใช้มือสัมผัส ระหว่าง

กระบวนการปรุงประกอบ และมักมีส่วนประกอบที่ไม่ผ่านการปรุงประกอบด้วยความร้อนซึ่งเป็นเหตุให้จุลินทรีย์

เจริญเพิ่มจ านวนได้หากปนเปื้อนอีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคระหว่างการรอจ าหน่าย ดังนั้นการ

ปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหารและสภาวะแวดล้อมในร้านที่จ าหน่ายจึงมีความส าคัญต่อความปลอดภัยของซูชิที่จ าหน่าย

ให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้ร้านซูชิที่จ าหน่ายในประเทศไทยมีทั้งร้านที่จ าหน่ายเป็นร้านถาวรภายในอาคาร ทั้งใน

ห้างสรรพสินค้าโรงแรม หรือร้านอาหาร ซึ่งมีความพร้อมในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง 

ๆที่เอื้อต่อการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารในร้านส่วนอีกประเภทเป็นร้านจ าหน่ายประเภทแผงลอยหรือร้านค้า

ตามตลาดนัด ซึ่งส่วนใหญ่มักมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในร้านและการจ าหน่ายซูชิ  (จิต

ตานันท์ และคณะ, 2558)  

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้สนใจตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด และ S. aureus ในซูชิที่วาง

จ าหน่ายบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเฝ้าระวังการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

ทั้งหมด และ S. aureus ในซูชิ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บตัวอย่างซูชิ 

เก็บตัวอย่างซูชิ จ านวน 40 ตัวอย่างจากร้านที่วางจ าหน่ายบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

แบคทีเรียอ้างอิง 

แบคทีเรียอ้างอิงได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC43300 

การตรวจหาแบคทีเรีย 

 การตรวจหาจ านวนแบคทีเรียท้ังหมด (BAM, 2002) 

 ช่ังตัวอย่าง 10 กรัม ลงในขวดปลอดเชื้อแล้วเติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอ์ จ านวน 90 มิลลิลิตร แล้วปั่น

ด้วยความเร็วต่ า เป็นเวลา 1 นาที น าไปตั้งทิ้งในตู้เย็น 30 นาที แล้วท าการเจือจางให้เป็น 1: 10, 1:100 และ 

1:1000 ตามล าดับโดยใช้สารละลาย ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ดูดตัวอย่างที่เจือจางไว้ อย่างละ 1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะ

เช้ือที่อบฆ่าเช้ือแล้ว แล้วเติมอาหาร PCA ประมาณ 15 มิลลิลิตร เขย่าจานเพาะเช้ือเบาๆแล้วตั้งทิ้งวุ้นให้แข็งตัว 

และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วท าการตรวจนับจานเพาะเช้ือที่มีจ านวน 30-

300 โคโลนี 

การตรวจหา Staphylococcus aureus (ดัดแปลงจาก มณฑล และคณะ, 2549) 

ช่ังตัวอย่างซูชิ 25 กรัม ใส่ถุงพลาสติกปลอดเช้ือเติม 0.1% Peptone water ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ตี

ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีผสมอาหาร เป็นเวลา 2 นาที จะได้ ระดับความเจือจาง 10-1 จากนั้นปิเปตตัวอย่าง 1 
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มิลลิลิตร ลงใน 0.1% Peptone water ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย Vortex ได้ระดับความเจือจาง 10-2 

จากนั้นท าการเจือจางต่อไปจนได้ระดับความเจือจาง 10-3 เมื่อได้ความเจือจางที่ต้องการแล้วปิเปตตัวอย่างลงบน

อาหารเลี้ยงเช้ือ Mannitol salt agar (MSA) 3 จาน จานละ 0.4 มิลลิลิตร, 0.3 มิลลิลิตร และ 0.3 มิลลิลิตร ใช้แท่ง

แก้วสามเหลี่ยมปลอดเช้ือเกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง รวมทั้งขีดแยก S. aureus ATCC43300 บนอาหาร MSA เพื่อเปรียบเทียบ ลักษณะโคโลนีจะ

เป็นสีเหลือง อาหาร MSA เปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเหลือง แล้วน าไปย้อมสีแกรมจะติดสีม่วง แกรมบวก รูปร่างกลม

เรียงตัวคล้ายพวงองุ่น และทดสอบชีวเคมี โดยที่ catalase และ coagulase เป็นบวก 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การแพร่กระจายของแบคทีเรียท้ังหมดในตัวอย่างซูชิ 

 จากการสุ่มตัวอย่างซูชิ จ านวน 40 ตัวอย่างจากร้านที่วางจ าหน่ายบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด ประกอบด้วยซูชิหน้าต่างๆ จ านวน 17 หน้า ได้แก่ ซูชิหน้าสาหร่าย ซูชิ

หน้าสลัดกลม ซูชิหน้าไข่นกกระทา ซูชิหน้าหอยแมลงภู่  ซูชิหน้าปูอัด  ซูชิหน้าไข่หวาน ซูชิหน้าโบโลน่า ซูชิหน้าทูน่า

ปูอัด ซูชิหน้าไข่กุ้ง ซูชิหน้าเห็ดขาว  ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย ซูชิหน้าปลาหมึก  ซูชิหน้าหัวปลาหมึก ซูชิหน้าสลัดกลม

ห่อสาหร่าย  ซูชิหน้าก้ามปู  ซูชิหน้ากุ้งลวก และซูชิหน้าไข่มังกร พบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด (Total 

count Bacteria) ในตัวอย่างซู ชิที่มีค่า เกิ นเกณฑ์คุณภาพทางจุล ชีววิทยาของอาหารพร้อมบริ โภคของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2549 จ านวน 31 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 75.60) และมี 9 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 

22.50) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่  1 เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2549 ก าหนดว่าอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด น้อยกว่า 1x106 

CFU/g ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดที่พบสูงสุด เท่ากับ 4.8x1010 CFU/g ในซูชิหน้าสาหร่าย และที่พบน้อยที่สุด เท่ากับ 

4.2x102 CFU/g  ในซูชิหน้าไข่มังกร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประเสริฐ และ อมรรัตน์ (2557) พบว่ามีกา

รายงานการติดเช้ือจุลชีพที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อผู้บริโภค เช่นแบคทีเรีย และหนอนพยาธิ จากการรับประทานซูชิ

และซาซิมิ และ จากงานวิจัยของสุดสายชล และคณะ (2554) และ จิตตานันท์ และคณะ (2558) พบการปนเปื้อน

จากจุลินทรีย์เช่น จ านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย S. aureus และ Bacillus cereus ใน

ปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เนื่องจากซูชิเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคจาก

วัตถุดิบที่ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจากผู้สัมผัสอาหารที่เป็นผู้ปั้นข้าว นอกจากนี้ซูชิเป็นอาหารที่

จ าเป็นต้องใช้มือสัมผัสระหว่างกระบวนการปรุงประกอบ และมักมีส่วนประกอบท่ีไม่ผ่านการปรุงประกอบด้วยความ

ร้อนซึ่งเป็นเหตุให้จุลินทรีย์เจริญเพิ่มจ านวนได้หากปนเปื้อนอีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเช้ือก่อโรคระหว่าง

การรอจ าหน่าย จิตตานันท์ และคณะ (2558) 
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การแพร่กระจายของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิ 

จากการสุ่มตัวอย่างซูชิ จ านวน 40 ตัวอย่าง จากร้านท่ีวางจ าหน่ายบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของ     S. aureus ประกอบด้วยซูชิหน้าต่างๆ จ านวน 17 หน้า ได้แก่ ซูชิหน้าสาหร่าย ซูชิ

หน้าสลัดกลม ซูชิหน้าไข่นกกระทา ซูชิหน้าหอยแมลงภู่  ซูชิหน้าปูอัด  ซูชิหน้าไข่หวาน ซูชิหน้าโบโลน่า ซูชิหน้าทูน่า

ปูอัด ซูชิหน้าไข่กุ้ง ซูชิหน้าเห็ดขาว  ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย ซูชิหน้าปลาหมึก  ซูชิหน้าหัวปลาหมึก ซูชิหน้าสลัดกลม

ห่อสาหร่าย  ซูชิหน้าก้ามปู  ซูชิหน้ากุ้งลวก และซูชิหน้าไข่มังกร พบว่า การปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิ

ที่มีค่าเกินเกินเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 57.50) และมี 17 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 42.50) ที่ผ่าน

เกณฑ์ม าตรฐาน ดั งต ารา งที่  1 ต าม เกณฑ์คุณภาพทางจุ ล ชี ววิ ทยาของอาหารพร้ อมบริ โ ภคของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2549 ที่ก าหนดว่าอาหารทั่วไปท่ีมิใช่อาหารควบคุมต้องมีปริมาณ S. aureus ไม่เกิน 

100 CFU/g ปริมาณที่พบ S. aureus สูงสุดที่ เท่ากับ 2.75x103  CFU/g คือ ซูชิหน้าสาหร่าย และชิหน้าสลัดห่อ

สาหร่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดสายชล และคณะ (2554) และงานวิจัยของ Fang et al. (2003) ที่พบ S. 

aureus ในข้าวท่ีใช้ท าซูชิร้อยละ 31 แต่ปริมาณที่พบยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส าหรับเช้ือ S. aureus ที่ตรวจพบ

การปนเปื้อนในอาหารนั้นจะบ่งบอกถึงการไม่ควบคุมความสะอาด และสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารในขั้นตอน

การเตรียม เช่น ไม่มีการสวมถุงมือ เพราะ S. aureus มักปนเปื้อนตามผิวหนัง จมูก มือ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย

มนุษย์ และสัตว์เลือดอุ่น และยังพบในอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารอีกด้วย เช่น มีด เขียง และจาน (Doyle et 

al., 1997) ดังนั้นผู้ที่ประกอบอาหารหรือผู้ที่สัมผัสกับอาหารหากไม่ล้างมือหรือล้างอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้

สะอาดนั้น แบคทีเรียที่อยู่ตามพื้นผิวของภาชนะเมื่อสัมผัสกับอาหารจะมีความเสี่ยงมากในการปนเปื้อนข้ามหรืออาจ

ปนเปื้อนโดยตรงจากมือของผู้ประกอบอาหารก็เป็นได้ (Chen et al., 2001; Montvillet al., 2002; Zhao et al., 

1998) ถึงแม้ว่าข้าวและหน้าของซูชิจะมีการท าให้สุกด้วยความร้อนแล้วก็ตาม ความร้อนดังกล่าวสามารถท าลาย

จุลินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งแบคทีเรียที่ส าคัญที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ในระดับหนึ่ง แต่หลังจากนั้นหากมีการควบคุมที่ไม่

ถูกสุขลักษณะจุลินทรีย์ดังกล่าวจะมีการเพิ่มจ านวนได้ หรืออาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบหรือ

ขั้นตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าเช้ือได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแยกห้องหรือบริเวณการผลิตในขั้นตอนก่อนและหลังการฆ่าเช้ือออก

จากกัน โดยอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วต้องรีบท าให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว หรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30นาที มิ

เช่นนั้น S. aureus อาจจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น (Bonnell, 1994)  
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ตารางที่ 1 ปริมาณ แบคทีเรียทั้งหมด และ S. aureus ที่ปนเปื้อนในซูชิหน้าต่างๆจากร้านท่ีวางจ าหน่ายบริเวณ

ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตัวอย่างท่ี ซูชิหน้าต่างๆ จ านวนแบคทีเรียท้ังหมด 
(CFU/g) 

จ านวนเชื้อ S. aureus  
(CFU/g) 

1 ซูชิหน้าสาหร่าย   5.8x106 3.56x102 

2 ซูชิหน้าสาหร่าย   3.8x1010 2.75x103 

3 ซูชิหน้าสาหร่าย   4.8x1010 2.86x102 

4 ซูชิหน้าสาหร่าย   6.4x109 1.99x102 

5 ซูชิหน้าสลัดกลม     3.7x107 9.00x101 

6 ซูชิหน้าสลัดกลม     4.8x106 2.99x102 

7 ซูชิหน้าสลัดกลม     2.5x104 2.00x101 

8 ซูชิหน้าสลัดกลม     1.5x104 5.00x101 

9 ซูชิหน้าไข่นกกระทา    7.4x106 8.00x101 

10 ซูชิหน้าไข่นกกระทา    1.9x106 2.5x101 

11 ซูชิหน้าไข่นกกระทา    4.6x106 1.56x102 

12 ซูชิหน้าไข่นกกระทา    7.8x106 1.15x103 

13 ซูชิหน้าหอยแมลงภู่    2.5x107 2.56x102 

14 ซูชิหน้าปูอัด      8.5x106 2.00x101 

15 ซูชิหน้าปูอัด      2.3x1010 5.00x101 

16 ซูชิหน้าไข่หวาน      7.6x106 8.00x101 

17 ซูชิหน้าไข่หวาน      22.6x106 3.30×102 

18 ซูชิหน้าไข่หวาน      17.4x107 1.24×102 

19 ซูชิหน้าโบโลน่า    4.5x104 5.00x101 

20 ซูชิหน้าทูน่าปูอัด   6.4x108 3.37×102 

21 ซูชิหน้าไข่กุ้ง     1.6x1010 2.24×102 

22 ซูชิหน้าไข่กุ้ง     6.4x107 6.00×101 

23 ซูชิหน้าไข่กุ้ง     2.1x1010 5.00x101 

24 ซูชิหน้าเห็ดขาว      6.4x109 1.56x102 

25 ซูชิหน้าเห็ดขาว      3.9x109 1.15x103 

26 ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย    6.4x106 6.00×101 

27 ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย    1.5x103 5.00x101 
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ตัวอย่างท่ี ซูชิหน้าต่างๆ จ านวนแบคทีเรียท้ังหมด 

(CFU/g) 

จ านวนเชื้อ S. aureus  

(CFU/g) 

28 ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย    2.5x103 6.00×101 

29 ซูชิหน้าปูอัดสาหร่าย    10.5x108 6.00×101 

30 ซูชิหน้าปลาหมึก      4.4x109 5.00x101 

31 ซูชิหน้าปลาหมึก      4.5x108 1.16x102 

32 ซูชิหน้าปลาหมึก      8.0x108 1.75x103 

33 ซูชิหน้าหัวปลาหมึก    6.5x104 2.16x102 

34 ซูชิหน้าหัวปลาหมึก    8.0x108 1.29x102 

35 ซูชิหน้าสลัดห่อสาหร่าย     5.0x107 2.56x102 

36 ซูชิหน้าสลัดห่อสาหร่าย     4.1x108 2.75x103 

37 ซูชิหน้าก้ามปู     7.4x106 2.06x102 

38 ซูชิหน้ากุ้งลวก     5.5x104 8.00×101 

39 ซูชิหน้ากุ้งลวก     7.5x103 1.99x102 

40 ซูชิหน้าไข่มังกร 4.2x102 1.00×101 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการตรวจสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด และ S. aureus ในซูชิที่วางจ าหน่ายบริเวณใกล้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2562 จ านวน 40 ตัวอย่าง ด้วยวิธี direct 

plate count ผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมด (Total count Bacteria) ในตัวอย่างซูชิที่มี

ค่าเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2549 จ านวน 31 

ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 75.60) ซึ่งมีจ านวน 9 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 22.50) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และพบการ

ปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิที่มีค่าเกินเกินเกณฑ์ จ านวน 23 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 57.50) ซึ่งมี

จ านวน 17 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 42.50) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่ามีการ

ปนเปื้อนของ S. aureus และในส่วนของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในซูชินั้นยังมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทางจุล

ชีววิทยา ดังนั้นการบริโภคซูชิยังมีความเสี่ยงที่สูงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการ

ด าเนินการที่ดีในเรื่องสุขอนามัยของอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในซูชิ 
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การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์พูรกอนนี สาและ และ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรจุลชีววิทยาทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในทุกๆ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่

เกิดปัญหา และตรวจเอกสารให้ถูกต้องตลอดจนจัดหาเอกสารที่เป็นประโยชน์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า และช่วยสนับสนุนด้านการ เงิน การลงทุน 

ตลอดจนระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทุกคน ที่คอยให้ก าลังใจและความ

ช่วยเหลือเสมอจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ประสิทธิภาพของสารสกดัหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อ

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus,  Escherichia coli  และ  Pseudomonas  aeroginosa  

The Efficiency of Crude Extract Lemon Peels (Citrus aurantifolia (christm)) On Antibacterial 

Activity of Staphylococcus aureus,  Escherichia coli  and  Pseudomonas  aeruginosa 

อดุลยส์มาน สุขแก้ว1*, รอยฮาน แวนาแว2 ,หาฟีซู   ดือราแม2, มูฮ ามัดคอยรี หะยีบากา1,  รูฮัยซา ดือราแม3 

Adulsman Sukkaew1*, Royhan Waenawae2,  Hafisu Deramae2, Muhammadkhoiree Hayeebaka1,  

Ruhaisa Deramae3 

บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้สารสกัดโพลีฟีนอลทั้งหมดจากเปลือกมะนาวโดยใช้ 

เอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ เมทานอล และน้ า เป็นตัวท าละลาย แล้วน ามาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่  
Staphylococcus aureus,  Escherichia coli  และ  Pseudomonas  aeroginosa พบว่า สารสกัดเปลือก
มะนาวที่สกัดด้วยเมทานอลให้ปริมาณสารสกัดสูงสุดเท่ากับ 18.23±0.49 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักเปลือกมะนาวแห้ง  
และให้ปริมาณสารโพลีฟีนอลทั้งหมดสูงสุดเท่ากับ 1,924.77±2.05 มิลลิกรัมสมมูลต่อกรัมของน้ าหนักสารสกัด
หยาบจากเปลือกมะนาวแห้ง 1 กรัม  และสามารถต้านเชื้อ S. aureus ได้ดีที่สุด เท่ากับ 30.43±0.41 มิลลิเมตร  
 
ค าส าคัญ: โพลีฟีนอล เปลือกมะนาว ฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  Escherichia coli    
Pseudomonas  aeruginosa 
 
1อาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

จังหวัดยะลา 95000 

2นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

จังหวัดยะลา 95000 

3อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

95000 
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Objective of this study was application of total polyphenol extracts from lemon peels  
were added 80 percent ethanol, methanol and water as a solvent  by using Staphylococcus aureus  
Escherichia coli and Pseudomonas  aeruginosa were tested for antimicrobial activity. The extracts 
of lemon peels extracted with methanol gave a highest extract content of 18. 23±0. 49 percent of 
dry lemon weight. And the total polyphenol content is equal to the maximum 1,924.77±2.05 Mg 
equivalent per gram of crude extracts from dried lime crust 1 g. And the highest resistance activity 
of S. aureus  value as 30.43±0.41mm.  
Keywords: Polyphenol,  Lemon peel,  Resistance bacteria, Staphylococcus aureus,  Escherichia 
coli, Pseudomonas  aeruginosa 

บทน า  

มะนาว เป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มักนิยมใช้น้ ามะนาวใน
อุตสาหกรรมอาหารและครัวเรือน เพื่อการปรุงแต่งกลิ่น รสชาด อาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น โดยทั่วไปมักนิยม
น าน้ ามะนาวมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การที่ประชากรมีการบริโภคน้ ามะมนาวส่งให้ให้มีเปลือกมะนาวที่
เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งและไม่ใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ได้มีรายงานวิจัยก็ได้ศึกษาการผลิตแพคตินจากเปลือก
มะนาว โดยใช้ในการสกัดเอนไซม์แพคติเนสเพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอน โดยการย่อยแพคตินในกระบวนการหมักแบบ
อาหารแข็ง และสกัดน้ ามันจากเปลือกมะนาวเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นต้น  และในบางรายงานวิจัยได้มี
การแยกสารจากเปลือกมะนาวเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัช โดยพบสารกลุ่ม limonene , 
myrcene, และ n-dodecano ในปริมาณที่สูง แต่ยังไม่เคยมีรายงานการวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้สารสกัดในการต้าน
แบคทีเรียกลุ่ม  Staphylococcus aureus  Escherichia coli    Pseudomonas  aeruginosa ซึ่งแบคทีเรียชนิด
นี้เป็นเช้ือเจ้าถิ่นที่พบทั่วไปในร่างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ทางเดินอาหาร เป็นต้น  และแบคทีเรีย S. 
aureus  E. coli   และ P.  aeruginosa เป็นแบคทีเรียก่อโรค สามารถท าให้เกิดโรคได้ทั้งคนและสัตว์ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในโรงพยาบาล มีโอกาสติดเชื้อชนิดนี้ได้ง่ายและรุนแรง เช่น การติดเชื้อในแผลไฟไหม้และแผลจากสาเหตุ
อื่นๆ มีผลท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลาย และเสียชีวิตได้ ซึ่งแบคทีเรียทั้งสามชนิดมีมากในโรงพยาบาล อาหาร เครื่องดื่ม 
และมักส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจการน าเปลือกมะนาวมาใช้ประโยชน์โดยการคัด เลือก
วิธีการสารสกัดที่ดีที่สุดจากเปลือกมะนาวโดยตัวท าละลายต่างชนิด หลังจากนั้นทดสอบฤทธิ์ประสิทธิภาพการต้าน
แบคทีเรีย S. aureus,  E. coli  และ   P.  aeruginosa 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสารเคมี  
    เครื่องมือ/อุปกรณ ์

- เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary vacuum  evaporator) - เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
- ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)    - เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)  -หม้อนึ่งความดันไอ 

Abstract  
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(Autoclave) -ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) - เครื่องเขย่าสารละลาย (Universal shaker) - ตู้ปลอดเชื้อ ( Biological 
safety cabinets)  -โถดูดความช้ืน ( Desiccator ) –จานเพาะเลี้ยงเช้ือพลาสติกปลอดเชื้อ -กระดาษกรองขนาด 
6 มิลลิเมตร  (Paper discs  6mm) 
สารเคมี  
   - Folin-Ciocalteu phenol  reagent  - Methyl alcohol ( Methanol) (C2H4O)   
   - Ethyl alcohol (Ethanol) (C2H6O)  95 เปอร์เซ็นต์  - Dimethyl sulfoxide  (DMSO)  (CH3)2SO 

2. แหล่งท่ีมาของตัวอย่าง  
        เปลือกมะนาว จากตลาดเทศบาล ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
3. การสกัดสารจากเปลือกมะนาว 
       เก็บรวบรวมตัวอย่างเปลือกมะนาวโดยเลือกใช้เปลือกที่มีสีเขียว น าเปลือกมาล้างน้ า แล้วน ามาหั่นให้มีขนาด
เล็กลง แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 16 ช่ัวโมง แล้วบรรจุถุงพลาสติกที่ผนึกถุงแบบสุญญากาศ 
จากนั้นท าการสกัดสารโดยน าตัวอย่างที่อบแห้งมาบดให้ละเอียด ร่อนให้มีขนาดเท่าๆ กันด้ วยตะแกรงขนาด 100 
Mesh แล้วสกัดโดยใช้ตัวอย่าง 15 กรัม เติมเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 120 มิลลิลิตร เขย่าในท่ีมืด ความเร็ว
รอบ 90 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 ช่ัวโมง น ามากรองด้วยผ้าขาวบางและหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 5 นาที น าส่วนใสไประเหยด้วยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ส่วนการสกัด
ด้วยน้ าและเมทานอลท าเช่นเดียวกับวิธีข้างต้นแทนการใช้เอทานอล แล้วน าไประเหยด้วยเครื่อง rotary 
evaporator ที่อุณหภูมิ 90 และ 55 องศาเซลเซียส ตามล าดับ แล้วเก็บตัวอย่างในขวดสีชาห่อพาราฟินที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจาก อดุลย์สมาน และคณะ, 2554)   
4. การตรวจหาปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดจากสารสกัดเปลือกมะนาว 

วิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดโดยวิธี  Folin-Ciocalteau Colorimetry (AOAC, 1990) ใช้กรดแกล
ลิกเป็นสารละลายมาตรฐาน และรายงานผลเป็นน้ าหนัก มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักสารสกัดเปลือก
มะนาวแห้ง 1 กรัม (mg gallic acid equivalents/g dry of lemon peel extract) 

 วิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดโดยใช้วิธี Colorimetric assay (AOAC, 1990) ใช้คาทิชินเป็น
สารละลายมาตรฐานและรายงานผลเป็นน้ าหนัก มิลลิกรัมสมมูลของคาเทชินต่อน้ าหนักสารสกัดเปลือกมะนาวแห้ง 
1 กรัม (mg catechin equivalents/g dry of lemon peel extract) 
     
5. การศึกษาฤทธ์ิการต้าน S. aureus,  E. coli  และ   P.  aeruginosa  
                  น าแบคทีเรียก่อโรคทั้ง 3 สายพันธุ์ มาเลี้ยงใน Nutrient broth (NB)  บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 18 ช่ัวโมง ปรับความขุ่น   แล้ว spread แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบลงบน plate อาหาร Mueller-Hinton agar 
(MHA ) จากนั้นคีบแคปซูลของสารสกัดน ามาวางบนอาหารในจานเพาะเลี้ยงเก็บในที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เวลา 30 นาที แล้วน าไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง วัดขนาดเคลียร์โซนที่เกิดขึ้น ใช้ Tetracycline 
ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็น Positive control และ DMSO ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ (V/V) 
เป็น Negative control (อดุลย์สมาน และคณะ, 2554) 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลของปริมาณน ้าหนักของสารสกัดจากเปลือกมะนาวด้วยเมทานอล เอทานอล และน ้า 

 เม่ือน้าตัวอย่างเปลือกมะนาวมาหาปริมาณน ้าหนักแห้งของเปลือกมะนาวด้วยการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส พบว่ามีน ้าหนักเท่ากับ 73.26±0.75 เปอร์เซ็นต์ แล้วน้าตัวอย่างดังกล่าวไปสกัดสารด้วยตัวท้าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ 

เมทานอล เอทานอล และน ้า พบว่ามีปริมาณสารสกัดหยาบเท่ากับ 18.23±0.49, 16.22±0.65 และ 11.85±0.71 เปอร์เซ็นต์

ของน ้าหนักเปลือกมะนาวแห้ง ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในทางสถิติ (P ≤ 0.05)  ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   ปริมาณสารสกัดหยาบของเปลือกมะนาวที่สกัดด้วยเมทานอล เอทานอล และน ้า 

 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าปริมาณสารสกัดที่สกัดได้จากการใช้ตัวท้าละลายเป็น เมทานอล เอทานอล และน ้ามี

ปริมาณที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) แต่การใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายส่งผลให้ปริมาณสารที่แยกออกมากมี

ปริมาณที่น้อยกว่าการใช้ตัวท้าละลายข้างต้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังนั นจะพบว่าตัวท้าละลายที่ใช้สกัดจะมีผล

ต่อปริมาณของสารที่สกัดได้จากเปลือกมะนาว ซ่ึงการที่สามารถสกัดสารได้ในปริมาณที่สูง อาจเป็นไปได้ว่า สารเหล่านั นมี

สภาพการมีขั วตัวท้าละลาย และอายุของเปลือกมะนาวที่ใช้ส้าหรับการสกัดสารแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ 

ศิวาพร และ ณัฏฐนี (2553) ที่ได้ศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดจากเปลือกฝรั่ง ซ่ึงพบว่าการใช้ตัวท้าละลายเมทา

อนลกับเอทานอลให้ปริมาณสารสกัดกลุ่มฟีนอลิกทั งหมดที่ใกล้เคียงกันเท่ากับ 11.14 กับ 10.89 เปอร์เซ็นต์ แต่จะต่างกับการ

ใช้น ้าที่ให้ปริมาณสารสกัดกลุ่มฟีนอลิกทั งหมดเพียง 3.43 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์มีความส้าคัญ

ต่อการแยกสารกลุ่มที่ต้องการ โดยพบว่าเปลือกมะนาวที่สกัดด้วยเมทานอลให้ค่าร้อยละของสารสกัดแห้งและปริมาณโพลีฟี

นอลทั งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือ เอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ และน ้าตามล้าดับ และเม่ือสังเกตสีของสารสกัดจะพบว่าการใช้เอ

ทานอล และเมทานอล ในการสกัดสารในเปลือกมะนาว พบลักษณะสีของสารสกัดออกเป็นสีเหลืองออกน ้าตาลอ่อนแต่ใน

ขณะเดียวกัน การใช้น ้าจะมีลักษณะสีออกเป็นสีน ้าตาลเข้ม 
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ผลของสารสกัดต่อปริมาณโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ 

 การใช้เปลือกมะนาวแล้วสกัดด้วยเมทานอล เอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ และน ้า แล้วน้าสารสกัดหยาบมาตรวจปริมาณ

โพลีฟีนอลทั งหมด พบว่ามีปริมาณเท่ากับ 1,924.77±2.05, 1,652.36±0.85 และ 1,031.62±0.72 มิลลิกรัมสมมูลต่อกรัมของ

น ้าหนักสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาวแห้ง 1 กรัม ตามล้าดับ  โดยให้เป็นปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกทั งหมดเท่ากับ 

1,265.47±0.96, 1,113.64±2.28 และ758.34±0.69  มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของน ้าหนักสารสกัดหยาบจาก

เปลือกมะนาวแห้ง 1 กรัม  ส่วนปริมาณฟลาโวนอยทั งหมดเท่ากับ 659.96±1.90, 545.33±2.82 และ 280.88±0.60 มิลลิกรัม

สมมูลของคาเทชินต่อน ้าหนักสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาวแห้ง 1 กรัม ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าในปริมาณโพลีฟีนอล

ทั งหมดในเปลือกมะนาวในแต่ละสภาวะที่สกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์   (เมทานอล และเอทานอล) และน ้า จะมีความต่างกัน

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ซ่ึงเหตุผลเกิดขึ นเพราะสภาพขั วของสารสกัดกับตัวท้าละลายที่มีความใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี ยังมีรายงานของ วรรณทิชา และ เพ็ญแข (2545) ที่ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 

จากเปลือกมะนาว โดยพบว่า สารฟลาโวนอยด์เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั งด้านการป้องกันและรักษาโรคและมีบทบาท

ในการต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงอนุมูลอิสระนี เป็นผลให้เกิดโรคหลายชนิดในมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและ

โรคมะเร็ง ทั งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของวิตามินเอ และวิตามินซี ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด ป้องกันโรคภูมิแพ้ นอกจากนี ยังสามารถยับยั งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้ด้วย สารฟลาโวนอยด์

ยังเป็นสารที่สามารถละลายน ้าได้ โดยสารส่วนเกินจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ จึงไม่มีพิษและผลข้างเคียงใดๆ ซ่ึงใน

งานวิจัยนี ก็มีผลการทดลองที่สอดคล้องกัน คือพบปริมาณสารฟลาโวนอยด์ที่สูงเช่นเดียวกัน นอกจากนี ในผลการทดลองก็มี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์สมาน และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาการใช้สารสกัด เมล็ดมะม่วง (Mangifera 

indica L.) ร่วมกับกรดแลคติกเพื่อลดแบคทีเรียในเนื อสัตว์ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาก็เป็นไปในท้านองเดียวกันคือ

การที่ใช้ตัวท้าละลายกลุ่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการที่ให้ได้ปริมาณสารที่สูงกว่าการสารโดยใช้น ้า  ซ่ึงในอนาคตต่อไป ถ้า

หากมีการสกัดสารให้บริสุทธ์ิก็อาจเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชและการแพทย์ที่มีความ

ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ได้ 

ผลของสารสกัดต่อฤทธ์ิต้านเชื อแบคทีเรีย 

ในการศึกษาฤทธ์ิการต้านเชื อแบคทีเรีย S. aureus,  E. coli  และ   P.  aeruginosa พบว่าการใช้สารสกัดที่ใช้เม

ทานอลเป็นตัวท้าละลายมีฤทธ์ิการต้านแบคทีเรีย S. aureus,  E. coli  และ   P.  Aeruginosa โดยมีขนาดเคลียร์โซน เท่ากับ 

30.43±0.41, 14.35±0.21 และ 19.17±0.51 มิลลิเมตร ดังแสดงตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดเลือกมะนาวที่สกัดด้วยเมทานอล เอทานอล และน า ด้วย เม่ือใช้ Tetracycline 

30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Positive Control)  และ DMSO 70 เปอร์เซ็นต์ (Negative Control)  เป็นตัวควบคุม 

 * DMSO 70 เปอร์เซ็นต์ (V/V) ไม่มีผลในการยับยั้งแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ      

อักษรก ากับในแนวนอนต่างกันเป็น a, b, c แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p≤0.05) 

 การที่ผลการทดลองเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากกระบวนการที่จุลินทรีย์ถูกยับยั้งหรือท าลายได้ เน่ืองจากปัจจัยด้าน

ต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการท าลายที่ผนังเซลล์หรือการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ พบว่าผนังเซลล์ของ S. aureus,  E. coli  และ   P.  

aeruginosa ถูกท าลาย โดยสารกลุ่มโพลีฟีนอลบางชนิดไปยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่ก าลังเจริญเติบโต มีผลท า

ให้เกิดเป็นโพรโทพลาสต์ (photoplast) ซ่ึงถ้าไม่เลี้ยงไว้ในสภาพที่เหมาะสม เซลล์จะแตกได้ นอกจากน้ียังส่งผลท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ยอมให้สารผ่าน ซ่ึงในเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติยอมให้สารอาหารผ่านเช้าสู่เซลล์ ถ้าเยื่อหุ้ม

เซลล์น้ีถูกท าลายจะมีผลท าให้ชะงักการเจริญเติบโตของเซลล์ และท าให้เซลล์ตายได้ ซ่ึงสารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ มี

ความสามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ีของเยื่อหุ้มเซลล์ ท าให้องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์รั่วไหลออกมา ในสารกลุ่มโพลีฟี

นอลสามารถยับยั้งการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก โดยสารกลุ่มดังกล่าวมีผลในการยังยั้งการสังเคราะห์ DNA และ RNA โดยจะไป

ขัดขวางการสร้าง พิวรีนและไพริมิดีน และไปขัดขวางการรวมตัวของนิวคลีโอไทด์เข้าเป็นกรดนิวคลีอิก ซ่ึงมีผลต่อการ

สังเคราะห์โปรตีนของเซลล์ท าให้กระบวนการเมแทบอลิซึมผิดปกติไป และท าให้เซลล์ถูกท าลายได้ในที่สุด (Ahmad et al., 

2006 ;Caputo et. al., 2018) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแบคทีเรียชนิด S. aureus ถูกต้านได้ดีกว่า E. coli  และ   P.  aeruginosa ตาม

กลไกที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น ในการศึกษาปริมาณสารโพลีนอลทั้งหมดจากเปลือกมะนาวที่ผ่านการสกัดด้วยตัวท าละลาย

อินทรีย์ต่างชนิดกันคือ เมทานอล เอทานอล และน้ า ให้ปริมาณสารสกัดแห้งเท่ากับ 2,235.41±24.05, 1,894.36±21.85 และ 

1,109.62±9.72 มิลลิกรัมสมมูลต่อกรัมของน้ าหนักสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาวแห้ง 1 กรัม ตามล าดับ โดยผลการศึกษา

พบว่าการน าสารสกัดเปลือกมะนาวที่สกัดด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรียก่อโรคทั้งสามชนิดที่ดีกว่าเม่ือเทียบ

กับการใช้ตัวท าละลายชนิดอ่ืน ในการสกัดสารจากเปลือกมะนาวอาจศึกษาวิธีการสกัดที่หลากหลายมากขึ้น และอาจสกัดสาร

โดยท าการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารที่ผ่านการแยกได้ เพื่อใช้ในการทดสอบกับกลุ่มจุลินทรีย์อ่ืนๆ ตลอดจนการพัฒนา

 แบคทีเรีย 

 

เส้นผ่านศนูย์กลางของบริเวณยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากสารสกัด

เปลือกมะนาว (มิลลิเมตร) 

Tetracycline 

 30 ไมโครกรัม

ต่อมิลลิลิตร เมทานอล เอทานอล น้้า 

S. aureus 30.43±0.41c 27.17±0.61b 14.52±0.84a 30.17±0.52 

E. coli   14.35±0.21c 13.25±0.54b 11.25±0.65a 16.21±0.44 

P.  aeruginosa 19.17±0.51c 17.25±0.44b 8.23±0.81a 24.25±0.52 
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Efficacy inhibition of Phytophthora sp. by antagonistic microorganism from soil 

in Betong district, Yala Province 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเช้ือรา phytophthora sp. จากบริเวณรอยโรคในต้นทุเรียนโดย

ใช้วิธี tissue transplanting และคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากดินบริเวณรอบต้นทุเรียนด้วยวิธี Serial dilution 

spread plate โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  และศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อรา Phytophthora sp. ด้วยวิธี Dual technique จากการศึกษาสามารถคัดแยกเชื้อราโรคพืชมีลักษณะเส้น

ใยสีขาว ฟู  สปอร์แรงเจียมมีลักษณะคล้ายลูกแพร์ ส่วนปลายมีลักษณะเป็นตุ่ม  ซึ่งเป็นลักษณะของเช้ือ 

Phytophthora sp. สามารถคัดแยกเชื้อราปฏิปักษ์ 3 ไอโซเลท และแบคทีเรีย 51 ไอโซเลท ทุกไอโซเลทถูกน ามา

ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือ Phytophthora sp. โดยเช้ือราไอโซเลท Fg1 มีประสิทธิภาพดีที่สุด (42.25%) 

รองลงมาคือ ไอโซเลท Fg2 (28.98%) และ Fg3 (25.74%) พบเช้ือแบคทีเรีย จ านวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท 

Bt12, Bt21, Bt23, Bt1 และ Bt11 (ร้อยะ 17.02, 12.55, 12.05, 7.85 และ 7.01 ตามล าดับ) เช้ือราปฏิปักษ์ถูก

น ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่ามีลักษณะคล้ายเช้ือรา Trichoderma sp. จากผลการศึกษาแสดงให้

เห็นว่าเช้ือราไอโซเลท Fg1 ที่คัดแยกได้มีศักยภาพที่จะน ามาเป็นเช้ือปฏิปักษ์ในการควบคุมเช้ือรา Phytophthora 

sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของต้นทุเรียน 

ค าส าคัญ: ทุเรียน, โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน, Phytophthora sp., จุลินทรีย์ปฏิปักษ ์
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Abstract  
The aim of this study were to isolated phytophthora sp. from Lesions on durian trees using 

tissue transplanting method and antagonistic microbes from rhizosphere soil by serial dilution 

spread plate. The samples were collecd from durian field located in Betong District, Yala Province 

and to investigate the potential of antagonistic microorganism against Phytophthora sp. using dual 

culture method. In this study, 3 isolates of the fungi and 51 isolates of bacteria were isolated. All 

the antagonistic microbes were sorted to test the effectiveness in inhibiting Phytophthora sp.  The 

results indicate that the isolate fungi Fg1 were the most effective (42.25%), followed by Fg2 (28.98%) 

and Fg3 (25.74%) .  While the 5 isolates bacteria is isolate Bt12, Bt21, Bt23, Bt1, and Bt11 with 

inhibitory efficiencies of 17.02, 12.55, 12.05, 7.85 and 7.01 respectively. The antagonistic fungi were 

identifying by morphology characteristic, the results showed similar properties to Trichoderma sp. 

The study showed that fungal isolates Fg1 have potential to be antagonistic for controlling Phy-

tophthora sp., the cause of Root rot of durian. 

Keywords: Durian, Root rot and stem rot , Phytophthora sp., Antagonistic microorganism 
 

บทน า  

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของไทยที่มีกำรปลูกกันมำกในภำคตะวันออกและภำคใต้ของประเทศ โดย

ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 836,190 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 643,138 ไร่ ผลผลิตรวม 663,123 ตัน และ

ปริมำณกำรขำยผลผลิตรวมทั้งประเทศ 661,731 ตัน (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร , 2560) ซ่ึงในปัจจุบันมี

แนวโน้มกำรขยำยพื้นที่ปลูกทุเรียนอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกรำคำผลผลิตทุเรียนสูง (Economics, 2015)  ส่วนกำร

ส่งออกมีแนวโน้มทำงกำรตลำดที่ดี โดยปริมำณกำรส่งออกทุเรียนสดในปี 2559 มูลค่ำ 5.56 ล้ำนบำท และปัญหำ

ส่วนใหญ่ของกำรปลูกทุเรียนคือ กำรเข้ำท ำลำยของเชื้อโรคและแมลง โดยเฉพำะโรครำกเน่ำโคนเน่ำของทุเรียนที่

เ กิดจำกเชื้อรำ Phytophthora sp. ซ่ึงจะเป็นปัญหำส ำคัญที่สุดในกำรปลูกทุเรียน เน่ืองจำกสปอร์ของรำ 

Phytophthora sp. สำมำรถพักตัวอยู่ ในดินในรูปของคลำไมโดสปอร์  (chlamydospore)  ที่ สำมำรถทน

สภำพแวดล้อมได้ดี ท ำให้เชื้อรำชนิดน้ีมีชีวิตอยู่ในดินได้นำน(สุจินต์ , 2561) รำกลุ่มน้ีเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดโรครำก

เน่ำ โคนเน่ำ ใบร่วง และรอยไหม้ของพืชหลำยชนิด เช่น ยำงพำรำ อำโวกำโด มะม่วง วำนิลำ มะเขือเทศ สับปะรด 

มะละกอ ส้ม ทุเรียน และกล้วยไม้ เป็นต้น (บุษรำคัม และคณะ, 2555) กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรครุนแรงในฤดูฝน 

โดยเชื้อ Phytophthora sp. จะเข้ำท ำลำยต้นทุเรียนทำงรำกหรือโคนต้นระดับดิน และเชื้อจะเข้ำสู่ระบบท่อน้ ำของ
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ล ำต้น เม่ือเชื้อโรคเจริญเติบโต ก็จะแพร่กระจำยไปทั่วต้น (systemic infections) ท ำให้รำกแก้ว และรำกฝอยถูก

ท ำลำยเน่ำเป็นสีน ้ำตำล ท ำใหต้นทุเรียนทรุดโทรมและตำยในที่สุด 

กำรควบคุมโรคโดยใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดโรค มักจะได้ผลในระยะแรก เน่ืองจำกสำรเคมีอำจท ำให้

เกิดกำรดื้อยำได้ ดังน้ันกำรน ำจุลินทรีย์โยเฉพำะกลุ่มเชื้อปฏิปักษ์มำใช้เพื่ อควบคุมเชื้อรำโรคพืช จึงน่ำจะเป็น

ทำงเลือกที่สำมำรถน ำมำควบคุมโรคพืชได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคต  จำกรำยงำนวิจัยที่ผ่ำนมำพบเชื้อจุลินทรีย์หลำย

ชนิดมีคุณสมบัติในกำรควบคุมทำงชีวภำพ เช่น Penicillum striatisporum (Ma, et al., 2008) Chaetonium sp. 

(Hung, 2015) โดยเฉพำะเชื้อกลุ่ม Bacillus sp. รำยงำนกำรวิจัยหลำยฉบับแสดงให้เห็นว่ำเชื้อในสกุล Bacillus sp. 

มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมเชื้อโรคหลำยชนิด รวมทั้งเชื้อ Phytophthora sp. ที่เป็นสำเหตุโรครำกเน่ำโคนเน่ำ 

เช่น B. amyloliquefaciens HK34 (Lee, et al., 2015) B. safensis, B. subtilis, B. macauensis (Shouan, et 

al., 2010) ดังน้ันกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นกำรคัดแยกเชื้อรำและแบคทีเรียปฏิปักษ์ในท้องถิ่น และทดสอบ

ประสิทธิภำพกำรยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp.  เพื่อน ำไปศึกษำกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำโรครำกเน่ำ

และโคนเน่ำ เพื่อลดปริมำณกำรใช้สำรเคมี และลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การคัดแยกเชื้อ Phytophthora sp. จากรอยโรคในต้นทุเรียน 

เก็บตัวอย่ำงชิ้นส่วนของรำกที่เน่ำเป็นสีน้ ำตำลและส่วนของล ำต้นที่ เปลือกด้ำนในมีสีน ้ำตำลแดงในพื้นที่

อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ในช่วงเดือนเมษำยนถึงมิถุยำยน พ.ศ. 2562 โดยจะใช้มีดที่ฆ่ำเชื้อตัดส่วนรำกและส่วนล ำ

ต้นที่มีรอยโรค จำกน้ันบรรจุในถุงพลำสติกที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ และปิดปำกถุงให้สนิท น ำตัวอย่ำงมำแยกเชื้อที่

ห้องปฏิบัติกำรด้วยวิธี tissue transplanting โดยมีวิธีปฏิบัติดังน้ี น ำตัวอย่ำงของรำกและล ำต้นที่มีรอยโรคมำล้ำงให้

สะอำด จำกน้ันตัดให้มีขนำด 1 เซนติเมตร น ำไปฆ่ำเชื้อที่ผิวด้วย Clorox ควำมเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลำ 3 

นำที แล้วล้ำงด้วยน้ ำกลั่นฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง จำกน้ันวำงชิ้นส่วนบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PDA โดยทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติด้วย

เทคนิคปลอดเชื้อ น ำไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ  30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 2-3 วัน เลือกโคโลนีที่มีลักษณะเส้นใยสีขำวฟู

แล้วน ำมำศึกษำลักษณะสัณฐำนวิทยำภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยเชื้อรำชนิดน้ีมีเส้นใยแบบไม่มีผนังก้ัน สปอร์แรง

เจียมมีลักษณะเหมือนลูกแพร์ จำกน้ันท ำกำรแยกเชื้อซ้ ำจนได้เชื้อบริสุทธ์ิ เก็บรักษำในหลอดอำหำรเพื่อเป็น stock 

culture (อภำพร และเกวลิน, 2557)  

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากตัวอย่างดิน  

 เก็บตัวอย่ำงดินบริเวณส่วนทุเรียนในพื้นที่อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ในช่วงเดือนเมษำยถึงกันยำยน  

พ.ศ. 2562 โดยใช้ที่เจำะเก็บดินบริเวณรอบรำกต้นทุเรียน ประมำณ 50 กรัม โดยขุดให้ลึกลงไปประมำณ 5-10 

เซนติเมตร บรรจุในถุงพลำสติกที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ และปิดปำกถุงให้สนิท จำกน้ันแช่ไว้ในกระติกน้ ำแข็งเพื่อน ำมำคัด
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แยกเชื้อที่ห้องปฏิบัติการโดยวิธี dilution spread plate โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร Nutrient agar (NA) และบ่ม

ที่อุณหภูมิ35 องศาเซลเซียส ส่วนเชื้อราเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากน้ัน

สังเกตลักษณะโคโลนีของเชื้อที่เจริญ และน าเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียไปคัดแยกต่อให้บริสุทธ์ิ แล้วน าไปศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ทัศนาพร และคณะ , 2555) โดยรหัส Bt เป็นไอโซเลทของเชื้อ

แบคทีเรีย และรหัส Fg เป็นไอโซเลทของเชื้อรา   

 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราด้วยเทคนิค slide culture โดยใช้เชื้อราที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 

PDA เป็นเวลา 7 วัน น าไปท า slide culture จากน้ันน าเชื้อราที่เลี้ยงบนสไลด์ที่บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 3 วัน มาหยดสี lactophenol cotton blue แล้วน าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยาย 400 เท่า 

เพื่อศึกษาลักษณะของเชื้อราปฏิปักษ์ ส่วนเชื้อแบคทีเรียศึกษาด้วยวิธีการย้อมสีแบบแกรม (Gram’s stain) โดย

ศึกษาจากโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงบนอาหาร NA เป็นเวลา 24 ชัวโมง บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส น ามา

ย้อมสีแบบแกรมแล้วไปศึกษาภายใต้กล้องเพื่อดูลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ก าลัง ขยาย 

1000 เท่า 

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora sp.  

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์โดยเลี้ยงเชื้อรา Phytophthora sp. และเชื้อราปฏิปักษ์ที่คัด

แยกได้บนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) เป็นเวลา 7 วัน จากน้ันใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณขอบโคโลนีเชื้อราทั้งสองชนิด จากน้ันย้ายชิ้นส่วนวุ้นของเชื้อราปฏิปักษ์ และชิ้นวุ้นของ

เชื้อรา Phytophthora sp. วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในลักษณะตรงข้ามกันให้มีระยะห่าง 6 เซนติเมตร ส าหรับ

จานเลี้ยงเชื้อที่เป็นชุดทดลองที่เป็นตัวเปรียบเทียบ (Control) จะเลี้ยงเชื้อรา Phytophthora sp. เพียงอย่างเดียว 

โดยแต่ละชุดทดลองจะท าจ านวน 2 ซ้ า แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน หลังจากน้ันน ามา

วัดขนาดโคโลนีของเชื้อรา แล้วน ามาค านวณหาร้อยละการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. (Percent inhibition 

of redial growth-PIRG) (ทัศนาพร และคณะ, 2555) โดยใช้สูตร 

 

RC = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา Phytophthora sp.ในกรรมวิธีควบคุม 

RT = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา Phytophthora sp.ในกรรมวิธีทดสอบ 
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การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora sp.  

 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์โดยการเลี้ยงเชื้อรา Phytophthora sp. บนอาหาร PDA เป็น

เวลา 7 วัน จากน้ันน า Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อ แล้ว

น ามาวางตรงกลางอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และใช้ loop ที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วแตะโคโลนีเดี่ยวของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

ที่เลี้ยงบนอาหาร NA ที่บ่มไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขีดลงบนจานเลี้ยงเชื้อที่วางเชื้อรา Phytophthora sp. แล้ว โดย

ขีดเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ให้มีความยาว 1 เซนติเมตร จ านวน 1 ขีด ห่างจากเชื้อรา 6 เซนติเมตร บ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 5 วัน หลังจากน้ันน ามาวัดขนาดโคโลนีของเชื้อา และน ามาค านวณร้อยละการยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora sp.  (Percent inhibition of redial growth-PIRG) (สูตรเดียวกับการ

ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์)  (ทัศนาพร และคณะ, 2555)     

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

การคัดแยกเชื้อรา Phytophthora sp. 

     จากการคัดแยกเชื้อรา Phytophthora sp. จากตัวอย่างดินและล าต้นของต้นทุเรียนในพื้นที่อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา สามารถคัดแยกเชื้อรา Phytophthora sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA มีลักษณะเส้นใยภายนอกสีขาว 

ฟู  (ภาพที่ 1A) และลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบส่วนของสปอร์แรงเจียม มีลักษณะคล้ายลูกแพร์ และส่วน

ปลายของสปอร์แรงเจียมจะมีลักษณะเป็นตุ่ม ดังภาพที่ 1B.  

       

ภาพที่ 1 ลักษณะของเชื้อ Phytophthora sp. 

A. ลักษณะเส้นใยภายนอกของเชื้อราของ Phytopthora sp  .เจริญบนอาหาร  PDA บ่มเป็นเวลา  
7 วัน มีลักษณะสีขาว ฟู ผิวเรียบ    

B.  ลักษณะของสปอร์แรงเจียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายภาพ 400X 

 

 

B A 
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การคัดแยกเชื้อราและแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

การคัดแยกเชื้อราและแบคทีเรียปฏิปักษ์จากตัวอย่างดินบริเวณรอบรากต้นทุเรียนในพื้นที่อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา จ านวน 5 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ บ้านกุนุงจนอง บ้านอัยเยอร์เวง บ้านนากอ บ้านตะเนาะแมเราะ และบ้าน

วังใหม่ สามารถแยกเชื้อราได้จ านวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท Fg1, Fg2 และ Fg3 โดยเชื้อไอโซเลท Fg1 ที่เจริญ

บนอาหาร PDA มีลักษณะเส้นใยสีเขียวเข้ม สปอร์สีขาว ส่วนไอโซเลท Fg2 มีลักษณะเส้นใยสีเขียวเข้ม สปอร์สีขาว 

เจริญเป็นวงแหวน และไอโซเลท Fg3 ลักษณะเส้นใยบนอาหาร PDA สีเขียวอ่อน สปอร์สีขาว และคัดแยกแบคทีเรีย

ได้ จ านวน 51 ไอโซเลท ซ่ึงมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาดังแสดงในตารางที่ 1   

 

การคัดเลือกเชื้อราปฎิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora sp. 

น าเชื้อราปฏิปักษ์จ านวน 3 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. 

ด้วยวิธีการ Dual culture พบว่าเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytophthora sp. ได้ โดย

เชื้อราที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งสูงสุดคือไอโซเลท Fg1 เท่ากับ 42.25% (ตารางที่ 2) รองลงมาคือไอโซเลท Fg2 

เท่ากับ 28.98% และไอโซเลทที่มีการยับยั้งน้อยที่สุดคือไอโซเลท Fg3 เท่ากับ 25.74% ดังภาพที่ 2 

การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora sp. 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ที่แยกได้

จากดินในบริเวณพื้นที่เบตง จังหวัดยะลา จ านวน 51 ไอโซเลท ด้วยวิธีการ Dual culture พบแบคทีเรียจ านวน 5 

ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อ Phytophthora sp. คือ ไอโซเลท Bt1, Bt11, Bt12, Bt21 และ 

Bt23 (ภาพที่ 3) โดยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพการในการยับยั้งได้สูงที่สุด Bt12 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเท่ากับ 

12.55% รองลงมาคือไอโซเลท Bt21, Bt23 เท่ากับ 12.55% 12.05% ตามล าดับ และไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพการ

ยับยั้งน้อยที่สุดคือไอโซเลท Bt1, Bt11 เท่ากับ 7.85% 7.01% ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่แยกได้จากตัวอย่างดินในบริเวณรอบรากต้นทุเรียนในพื้นที่

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

การติดสีแกรม 
 

รูปร่าง 
ลักษณะโคโลน ี

ไอโซเลท 
สี รูปร่าง ขอบ 

ลบ กลม ขาวขุ่น กลม เรียบ Bt3, Bt7, Bt14, Bt34, Bt39, Bt46, Bt48 
ลบ ท่อน ขาวขุ่น กลม เรียบ Bt1, Bt29, Bt30, Bt37, Bt38, Bt40, Bt44 
บวก กลม ขาวขุ่น กลม เรียบ Bt47 
บวก ท่อน ขาวขุ่น กลม เรียบ Bt8, Bt18, Bt33, Bt35, Bt36, Bt41, Bt42,  

Bt43, Bt45, Bt49 
บวก ท่อน ขาวขุ่น กลม หยัก Bt32 
ลบ กลม ขาว กลม เรียบ Bt2, Bt27 
บวก กลม ขาว กลม เรียบ Bt20, Bt21 
บวก ท่อน ขาว กลม เรียบ Bt22, Bt25 
ลบ กลม เหลือง กลม เรียบ Bt10, Bt11, Bt17, Bt28 
บวก กลม เหลือง กลม เรียบ Bt4, Bt5, Bt6, Bt9, Bt12, Bt13, Bt15, Bt16, Bt19, 

Bt23, Bt24, Bt26, Bt31, Bt50 
บวก ท่อน เหลือง กลม เรียบ Bt51 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. 

แบคทีเรียปฏิปักษ ์ เชื้อราปฏิปักษ์ 

ไอโซเลท ประสิทธิภาพการยับย้ัง (%) ไอโซเลท ประสิทธิภาพการยับย้ัง (%) 

Bt1 7.85 Fg1 42.25 

Bt11 7.01 Fg2 28.98 

Bt12 17.02 Fg3 25.74 

Bt21 12.55   

Bt23 12.05   
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การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงที่สุด จ านวน 3 ไอโซเลทที่คัดแยกได้ถูกน ามาศึกษาลักษณะสัณฐาน

วิทยา โดยการเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา 5 วัน แล้วน าไปท า slide culture จากน้ันตรวจดูลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg1 มีเส้นใยแบบไม่มีผนังก้ัน สปอร์ลักษณะ

กลม และเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA มีสีเขียวเข้ม สปอร์สีขาว (ภาพที่ 3) ส่วนไอโซเลท Fg2 มีเส้นใยแบบมีผนัง

ก้ัน และลักษณะเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อสีเขียวเข้ม และมีวงรอบ ลักษณะของสปอร์สีขาว (ภาพที่ 4)  และไอโซ

เลท Fg3 มีเส้นใยแบบมีผนังก้ัน และสปอร์มีลักษณะกลม ลักษณะเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  มีสีเขียวและมี

วงรอบหรือวงแหวน และสปอร์สีขาว ดังภาพที่ 5 

  

 

  

 

 

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ด้วยวิธี Dual culture บน

อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA   

          (A. ชุดควบคุม B. เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bt12 C. เชื้อแบคทีเรียฏิปักษ์ Bt21 D. เชื้อแบคทีเรียฏิปักษ์ Bt23)  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร 

เลี้ยงเชื้อ PDA 

            A. ชุดควบคุม   B. เชื้อราปฏิปักษ์ Fg1    C. เชื้อราปฏิปักษ์ Fg2    D. เชื้อราปฏิปักษ์ Fg3       
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ภาพที่ 4 เชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg1 (A. ลักษณะเส้นใยบนอาหาร PDA, B. ภาพเชื้อราด้านหลัง และ   

C. ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายภาพ 400x) 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 5 เชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg2 (A. ลักษณะเส้นใยบนอาหาร PDA, B. ภาพเชื้อราด้านหลัง และ  

 C. ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายภาพ 400x) 

 

 

ภาพที่ 6  เชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg3 (A. ลักษณะเส้นใยบนอาหาร PDA, B. ภาพเชื้อราด้านหลัง และ 

 C. ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยายภาพ 400x) 

A 

B A 

B C 

A B C 

 

C 
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จากการศึกษาการคัดแยกเชื้อรา Phytophthora sp. จากตัวอย่างล าต้นและรากทุเรียนที่มีรอยโรคราก

เน่าโคนเน่า โดยวิธี tissue transplanting บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA สามารถคัดแยกเชื้อที่มีเส้นใยสีขาว และมี

ลักษณะฟูเล็กน้อย และศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเชื้อรา Phytophthora sp. จะมีลักษณะคล้าย

ลูกแพร์ มีการสร้างสปอร์แรงเจียมและตรงปลายจะมีปุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนเปิดปล่อยให้ซูโอสปอร์ออกสู่ภายนอก ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ และคณะ (2555) และการทดสอบคุณสมบัติการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อ 

Phytophthora sp. ด้วยวิธี Dual culture ของเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ พบเชื้อแบคทีเรียจ านวน 5 ไอโซเลท และ

เชื้อราจ านวน 3 ไอโซเลท และพบว่าเชื้อรามีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ได้ดีที่สุด ได้แก่ ไอโซ

เลท Fg1 เท่ากับ 42.25% รองลงมาคือ ไอโซเลท Fg2 เท่ากับ 28.98%  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวาริน และ

คณะ (2550) ที่รายงานเช่นเดียวกันว่าเชื้อรามีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Phytophthora sp. ได้ดีที่สุด และพบ

เชื้อแบคทีเรียจ านวน 5 ไอโซเลท โดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งดีที่สุดคือ ไอโซเลท Bt12 เท่ากับ 12.55% 

รองลงมาคือไอโซเลท Bt21, Bt23 เท่ากับ 12.55% 12.05% ตามล าดับ และไอโซเลทที่ยับยั้งน้อยที่สุดคือไอโซเลท 

Bt1, Bt11 เท่ากับ 7.85% 7.01% ตามล าดับ ซ่ึงคาดว่าจะสอดคล้องกับงานวิจัยของวาริน และคณะ (2550) เช่นกัน 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท Fg1, Fg2 และ Fg3 โดยเลี้ยงบน

อาหารเชื้อ PDA เป็นเวลา 7 วัน เพื่อศึกษาลักษณะเส้นใยภายนอกและเพาะเลี้ยงเชื้อราบน slide culture เพื่อ

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg1 มีลักษณะเส้นใยภายนอก

มีสีเขียวเข้ม มีสปอร์สีขาว และผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีเส้นใยแบบมี

ผนังก้ัน สปอร์มีลักษณะกลม ซ่ึงเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับรายงานของสุภาภรณ์ และคณะ (2559) ที่อธิบาย

เก่ียวกับเชื้อ Trichoderma koningi  ส่วนเชื้อราไอโซเลท Fg2 พบว่าลักษณะเส้นใยภายนอกมีลักษณะสีเขียวเข้ม 

และฟูเล็กน้อย และมีลักษณะเส้นใยวงรอบ เม่ือตรวจดูลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีเส้นใยแบบมีผนังก้ัน 

ก้านชูสปอร์ที่ปลายสุดค่อนข้างยาว สปอร์มีลักษณะกลม ซ่ึงมีลักษณะสัณฐานวิทยาเหมือนกับเชื้อรา Trichoderma 

viridae (สุภาภรณ์ และคณะ, 2559)  ในขณะที่เชื้อราไอโซเลท Fg3 พบว่าลักษณะเส้นใยภายนอกมีลักษณะสีเขียว 

เส้นใยรอบนอกสีขาว และมีลักษณะวงรอบหรือวงแหวน เม่ือศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีเส้นใย

แบบมีผนังก้ัน สปอร์มีลักษณะกลม ซ่ึงเป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่อธิบายเก่ียวกับเชื้อรา Trichoderma harzianum 

ของสุภาภรณ์ และคณะ (2559)  

สรุปผลการวิจัย 

ศึกษาการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากตัวอย่างดินบริเวณรอบรากต้นทุเรียนในพื้นที่อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ด้วยวิธี Soil dilution สามารถแยกเชื้อราได้ จ านวน 3 ไอโซเลท คือ Fg1, Fg2 และ Fg3 และเชื้อ

แบคทีเรีย จ านวน 51 ไอโซเลท จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp ด้วยวิธี Dual 

culture พบเชื้อราจ านวน 3 ไอโซเลท และแบคทีเรียจ านวน 5 ไอโซเลท ที่ มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1900 

 
 

Phytophthora sp. โดยพบว่า เชื้อราปฏิปักษ์ไอโซเลท Fg1 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora 

sp. ได้ดีที่สุด มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 42.25%  รองลงมาคือ ไอโซเลท Fg2 และ Fg3 มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 28.98 

และ 25.74% ตามล าดับ ส่วนแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งดีที่สุด คือ ไอโซเลท Bt12 มีค่าการยับยั้งเท่ากับ 

17.02%  ส่วนผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท พบว่ามีลักษณะเส้นใยภายนอกสีเขียว

เข้ม สปอร์สีขาว และลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีเส้นใยแบบมีผนังก้ัน สปอร์มีลักษณะกลม เป็น

คุณสมบัติคล้ายเชื้อรา Trichoderma sp. 
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คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp.AC39  

Partial characterization of amylase from Bacillus sp.AC39  

เชาวนีพร ชีพประสพ1*, นนัธิดา ล่ิมเสฎโฐ2  

Chaowaneeporn Chepprasop1*, Nunthida Limsettho2 

บทคัดย่อ  
อะไมเลสเป็นหน่ึงในเอนไซม์ที่มีบทบาทที่ส าคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน การศึกษาในครั้งน้ีเก่ียวข้องกับ

คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp.AC39 โดยตรวจวัดการเกิดสีกับสาร DNS จากการศึกษา
เอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบพบว่าค่าพีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์เป็น 9.0 และ 50 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ โดยคงสภาพการท างานได้ดีในสภาวะพีเอชที่เป็นด่าง (8.0-10.0) และอุณหภูมิ 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี
พบว่า Ca2+ จะกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ (กิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสสัมพัทธ์ 126.25 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ถูกยับยั้งการ
ท างานมากที่สุดโดย Co2+ รองลงมา คือ Mg2+ และ Cu2+ ตามล าดับ การศึกษาน้ีชี้ให้เห็นว่าเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก 
Bacillus sp. AC39 สามารถถูกพัฒนาเป็นตัวเร่งทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ส าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในอนาคตได้ 
ค าส าคัญ: อะไมเลส, Bacillus sp., ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ 

Abstract  
Nowadays, amylases are one of the most important enzymes for biotechnology .  The present study 

was concerned about the partial characterization of crude amylases from Bacillus sp.AC39. The assay reactions 
were monitored by DNS colorimetric method. The studies on crude amylases have been revealed that optimum 
pH and temperature of enzyme activity were 9.0 and 50°C, respectively. Enzyme remained stable in the alkaline 
pH region of 8-10 and temperature region of 40–50 °C. The enzyme could be activated by Ca2+ (relative amylase 
activity 126.25%). It was strongly inhibited by Co2+, followed by Mg2+ and Cu2+, respectively. On the basis of this 
finding, it has been suggested that amylase from Bacillus sp.  AC39 could be developed as a biocatalyst that 
would be useful for industrial application in the future. 
Keywords: amylase, Bacillus sp., factors affecting of enzyme activity 
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บทน า  
อะไมเลส (EC 3.2.1.1) เป็นเอนไซม์ซ่ึงท ำหน้ำที่ย่อยโมเลกุลของแป้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น เดกซ์ทริน และพอลิ

เมอร์ขนำดเล็กที่มีน  ำตำลกลูโคสเป็นองค์ประกอบ เป็นเอนไซม์ที่มีบทบำทส ำคัญในอุตสำหกรรมหลำย ๆ ด้ำนเช่น อุตสำหกรรม
ขนมปังเพื่อปรับปรุงคุณภำพรสชำติ กลิ่น และควำมพรุนของขนมปัง ในอุตสำหกรรมสิ่งทอจะใช้ในกำรก ำจัดแป้งก่อนกำรน ำผ้ำเข้ำ
สู่ขั นตอนกำรท ำควำมสะอำด และกำรย้อมสี ในอุตสำหกรรมอำหำรจะใช้ในกำรย่อยแป้งเป็นน  ำเชื่อมกลูโคสเข้มข้น ผลิตแป้งที่มี
คุณภำพดี และท ำให้เกิดเดกซ์ทรินในระหว่ำงกำรอบ ในอุตสำหกรรมกระดำษส ำหรับกำรย่อยแป้งดิบและกำรเคลือบกระดำษ และ
ใช้ใส่ในผงซักฟอกเพื่อช่วยให้มีประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดดีขึ น (Singh and Rani, 2014) เอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตได้โดย
เชื อจุลินทรีย์เป็นที่ต้องกำรมำกกว่ำเอนไซม์อะไมเลสที่ได้มำจำกพืชและสัตว์ เน่ืองจำกมีอัตรำกำรผลิตที่สูง ง่ำยในกำรใช้งำน 
รวมทั งมีจ ำนวนจุลินทรีย์หลำยสำยพันธ์ุที่สำมำรถผลิตเอนไซม์ได้ (Tanyildizi and Elibol, 2005) ปัจจุบันเอนไซม์อะไมเลสได้มี
กำรน ำมำใช้ในอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 65 เปอร์เซ็นต์ ของตลำดเอนไซม์ในโลกและมีกำรใช้เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเน่ือง (Abdullah et al., 
2014) ได้มีกำรน ำเอนไซม์อะไมเลสที่ผลิตจำกจุลินทรีย์มำใช้ในกระบวนกำรเกิดแซคคำริฟิเคชัน (Saccharification) เป็นขั นตอน
กำรย่อยแป้งให้เป็นโมเลกุลของน  ำตำลแทนกำรใช้สำรเคมีอย่ำงสมบูรณ์ กระบวนกำรเกิดแซคคำริฟิเคชันเป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้
อุณหภูมิสูง ดังนั นเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมนี ก็ควรที่จะสำมำรถท ำงำนที่อุณหภู มิสูงได้ดี นอกจำกนี เอนไซม์อะไมเลสยังใช้เสริม
ในผงซักฟอกซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นสภำวะที่เป็นด่ำงสูงด้วยเช่นกัน (Asad et al., 2011) Bacillus เป็นสกุลหน่ึงของแบคทีเรียที่เป็น
ที่รู้ จักกันดีและมีชื่อเสียงส ำหรับกำรผลิต เอนไซม์อะไมเลส เช่น B.  stearothermophilus, B.  subtilis, B.  cereus, B. 
licheniformis และB. amyloliquefaciens (Sivaramakrishnan et al., 2006) จำกกำรคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเล
สจำกแหล่งที่มีกำรผลิตข้ำวเกรียบในจังหวัดปัตตำนี ซ่ึงในกระบวนกำรผลิตข้ำวเกรียบจะใช้แป้งเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั น
บริเวณที่ท ำกำรศึกษำจึงเป็นแหล่งที่มีกำรทับถมของเศษซำกของแป้งจำกกระบวนกำรผลิต จึงมีควำมสนในเน่ืองจำกคำดว่ำน่ำจะ
เป็นแหล่งของแบคทีเรียที่สำมำรถสร้ำงเอนไซม์อะไมเลสเพื่อย่อยสลำยแป้งในดินได้ และจำกกำรน ำตัวอย่ำงดินมำท ำกำรคัดแยก
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้ดีที่สุดคือ Bacillus sp. AC39 โดยท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตเอนไซม์ออกสู่ภำยนอก
เซลล์พบว่ำสำมำรถผลิตเอนไซม์ได้ดีเม่ือท ำกำรเลี ยงในอำหำรเหลวที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส   พีเอช 7.0 หลังจำกท ำกำรเลี ยง
เป็นเวลำ 36 ชั่วโมง (เชำวนีพร ชีพประสพ และคณะ, 2555)  

ดังนั นกำรวิจัยในครั งนี จึงมุ่งศึกษำสมบัติบำงประกำรของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยำบ ที่ผลิตโดย Bacillus sp. AC39 
ได้แก่ อุณหภูมิ พีเอช และกำรคงสภำพ รวมทั งไอออนของโลหะที่เหมำะสมต่อกำรท ำงำนของเอนไซม์ โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ
นี จะเป็นพื นฐำนส ำหรับกำรน ำเอนไซม์ชนิดนี ไปพัฒนำเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรเกิดแซคคำริฟิเคชัน รวมทั งอุตสำหกรรม
ผงซักฟอก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1 เชื อจุลินทรีย์ 
แบคทีเรียที่ใช้ในกำรศึกษำคือ Bacillus sp. AC39  
2 กำรผลิตเอนไซม์ 
ท ำกำรเลี ยงเชื อในอำหำรเหลวที่ประกอบด้วย starch 61.67 มิลลิโมลำร์ peptone 40.93 มิลลิโมลำร์ yeast extract 

72.91 มิลลิโมลำร์ KH2PO4 0.37 มิลลิโมลำร์ MnCl2•4H2O 0.08 มิลลิโมลำร์ MgSO4•7H2O 1.01 มิลลิโมลำร์ CaCl2•2H2O 0.34 
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มิลลิโมลาร์ และ FeSO4•7H2O 0.04 มิลลิโมลาร์ ปรับพีเอชเป็น 7.0 และบ่มเชื้อในเครื่องเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง จากน้ันท าการหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
นาที จึงน าสารละลายเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ (supernatant) ที่ได้ไปท าการวิเคราะห์หากิจกรรมของเอนไซม์ ในรูปของ
กิจกรรมเอนไซม์สัมพัทธ์ 

3. การตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 
ตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสโดยใช้ส่วนใส (supernatant) 0.5 มิลลิลิตร เติม 1 เปอร์เซ็นต์ น้ าแป้ง ปริมาตร 

0.5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติม DNS (3,5-dinitro salicylic acid) 1 มิลลิลิตร แล้วน าไป
บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ท าให้เย็นแล้วเติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 520 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับหลอดควบคุมที่น าส่วนใสไปบ่มก่อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 
จากน้ันจึงน าไปเติม DNS 1 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ท าให้เย็นและเติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร 
น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร เช่นเดียวกัน 

1 หน่วยเอนไซม์อะไมเลส (ยูนิต) หมายถึง กิจกรรมการย่อยสลายแป้งเป็นน้ าตาลกลูโคส 1 ไมโครโมล ในเวลา 1 นาที 
ภายใต้สภาวะที่ก าหนด 

4. ผลของพีเอชต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลส 
ศึกษาผลของพีเอชที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ โดยน าสารละลายส่วนใส (supernatant) ที่ได้

จากข้อ 2 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มกับ 1 เปอร์เซ็นต์ น้ าแป้ง ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ที่ มีการปรับ   พีเอชเป็น 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 
8.0, 9.0, 10, 11 และ 12 เป็นเวลา 15 นาที (จ านวน 3 ซ้ า) จากน้ันท าการวิเคราะห์หากิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์อะไมเลส 
ในขณะที่การศึกษาการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสจะใช้เวลาในการศึกษา ณ พีเอชข้างต้น ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ชั่วโมง 

5. ผลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลส 
ศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ โดยน าสารละลายส่วนใส (supernatant) ที่

ได้จากข้อ 2 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มกับ 1 เปอร์เซ็นต์ น้ าแป้ง ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ที่มีการปรับพีเอชเป็น 9.0 น าเอนไซม์ไปบ่มที่
อุณหภูมิที่แตกต่างกันคือ 37, 40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที (จ านวน 3 ซ้ า) จากน้ันท าการวิเคราะห์
หากิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์อะไมเลส ในขณะที่การศึกษาการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสจะใช้เวลาในการศึกษา ณ อุณหภูมิ
ข้างต้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

6. ผลของไอออนของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 
ศึกษาผลของไอออนของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบ น าส่วนใส (supernatant) จากข้อ 2 

ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มกับ 1 เปอร์เซ็นต์ น้ าแป้ง ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ที่ปรับพีเอชเป็น 9.0 และผสมอยู่กับสารละลายของ 
CaCl2, FeSO4, NiCl2, MnCl2, BaCl2, CuSo4, MgCl2 และ CoSo4 ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เพื่อเป็นการศึกษาผลของไอออน 
Ca2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, Ba2+, Cu2+, Mg2+และ Co2+ ตามล าดับ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที (จ านวน 3 ซ้ า) 
จากน้ันไปท าการตรวจหากิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์อะไมเลส 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลของพีเอชต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39  
ผลของพีเอชต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 แสดงในภาพที่ 1 

พบว่าที่พีเอช 4.0 และ 5.0 เอนไซม์จะมีค่ากิจกรรมน้อยและค่อย ๆ มีค่ากิจกรรมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มค่าเอชเป็น 6.0 , 7.0 และ 8.0 จน
เม่ือเพิ่มค่าพีเอชเป็น 9.0 เอนไซม์จะมีกิจกรรมสูงสุด ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 สามารถ
ท างานได้ดีในสภาวะพีเอชที่เป็นกลางและท างานได้ดีที่สุดในสภาวะพีเอชที่เป็นด่าง รวมทั้งสามารถคงสภาพกิจกรรมได้ดีในสภาวะ
ที่เป็นด่าง (พีเอช 8.0-10.0) เช่นเดียวกัน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยความสามารถการคงสภาพของ
กิจกรรมเอนไซม์จะต่ าในสภาวะที่เป็นกรด (พีเอช 4.0-5.0) และเป็นกลาง (พีเอช 6.0-7.0) ผลของการศึกษาครั้งน้ีบ่งบอกอย่าง
ชัดเจนว่าอะไมเลสสกัดหยาบจากเชื้อสายพันธ์ุน้ีเป็นเอนไซม์ที่ชอบสภาวะด่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่มีความส าคัญในเชิง
อุตสาหกรรมที่นิยมใช้เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมซักล้าง ความสามารถในการคงสภาพของกิจกรรมเอนไซม์น้ีสามารถ
เปรียบเทียบได้กับเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus methylotrophicus สายพันธ์ุ P11-2 (Xie et al., 2014) หรืออะ
ไมเลสจาก Bacillus licheniformis MTCC1483 ที่คงสภาพการท างานในสภาวะด่างได้ดีเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงที่พีเอช 6.0-10.0 
(Dahiya and Rathi, 2015)  

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลของพีเอชต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39  
                          ณ ค่าพีเอชต่าง ๆ ตั้งแต่ 4.0 ถึง 12.0 ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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หลังการเก็บที ่40oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
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2. ผลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันตั้งแต่ 37 ถึง 80 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 2) ต่อกิจกรรมของเอนไซม์     อะ

ไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 ผลปรากฏว่ากิจกรรมของเอนไซม์จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนกระทั่งให้
ค่ากิจกรรมสูงสุดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เม่ือเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเป็น 60 องศาเซลเซียส พบว่าเอนไซม์ยังคงมีกิจกรรม
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมจะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 70 และ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงผลการศึกษาน้ีเช่นเดียวกั บ
กิจกรรมของเอนไซม์จาก Bacillus sp. ที่คัดแยกจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (SaxenaI and Singh, 2011) และใกล้เคียง
กับกิจกรรมของเอนไซม์จาก Bacillus subtilis ซ่ึงมีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงสุดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Al-Johani et al., 
2017) ในขณะที่การศึกษาการคงสภาพของเอนไซม์ในแต่ละอุณหภูมิเพื่อเป็นแนวทางให้ทราบว่าเอนไซม์สามารถคงสภาพการ
ท างานได้ในระดับอุณหภูมิที่สูงมากเท่าใด เน่ืองจากการคงสภาพการท างานของเอนไซม์ที่อุณหภูมิสูง ๆ น้ันเป็นอีกหน่ึงความส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจในการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Deb et al., 2013) จากผลการศึกษาพบว่าเอนไซม์สามารถคงสภาพกิจกรรม
ได้ดีที่อุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซียส แต่ที่อุณหภูมิเหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์คือ 50 องศาเซลเซียส การคงสภาพ
กิจกรรมของเอนไซม์จะเริ่มลดลง อย่างไรก็ตามพบว่า ณ อุณหภูมิน้ีเอนไซม์ยังคงสามารถท างานได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือ
เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นการคงสภาพของเอนไซม์จะลดลง แสดงว่าเอนไซม์ชนิดน้ีมีความสามารถคงกิจกรรมในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงได้ใน
ระดับหน่ึงเท่าน้ัน ซ่ึงจากผลที่ปรากฏพบว่ามีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับเอนไซม์อะไมเลสจาก Rhizobium sp. strain INPA R-926 (Oliveira et al., 
2010) หรือเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus amyloliquefaciens P-001 

 
ภาพที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมและการคงสภาพของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 

                        ที่พีเอช 9.0 และอุณหภูมิต่าง ๆ ตั้งแต่ 37 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
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หลังการเก็บที ่37, 40, 50, 60, 70 และ 80oC เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง 
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 3. ผลของไอออนของโลหะต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 
 ไอออนของโลหะมีความส าคัญต่อกิจกรรมของเอนไซม์โดยจะท าหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
เอนไซม์ที่ท าให้โครงรูปของสารตั้งต้นของเอนไซม์มีความเสถียรภาพจนสามารถเข้าจับกับเอนไซม์ที่บริเวณเร่งได้ มีผลให้เกิดการเร่ ง
ความเร็วของการปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์กับสารตั้งต้น (Bano et al., 2009) การท างานของเอนไซม์  อะไมเลสส่วนใหญ่ผลของ
ไอออนของโลหะจะมีบทบาทที่ส าคัญ โดยพบว่าไอออนของโลหะที่มีผลกระตุ้นการท างานได้แก่ Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Zn2+ 
(Pandey et al., 2000) และจากการศึกษาผลของไอออนของโลหะคือ Ca2+, Fe2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Mg2+ และ Co2+ ที่ความ
เข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส ก Bacillus sp. AC39 พบว่าไอออนของ Co2+, Cu2+ และ Mg2+ จะมีผล
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ ในขณะที่ Ca2+ มีผลกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์ ดังน้ัน Ca2+ จึงเป็นไอออนโลหะที่ท าหน้าที่เป็นโคแฟค
เตอร์ของเอนไซม์ชนิดน้ี ซ่ึงเอนไซม์อะไมเลสจากแบคทีเรียหลาย ๆ สายพันธ์ุ ที่กิจกรรมของเอนไซม์ถูกกระตุ้นด้วย Ca2+ เช่น 
เอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. สายพันธ์ุ SMIA-2 (Carvalho et al., 2008), Bacillus amyloliquefaciens P-001 (Deb et 
al., 2013) และ Geobacillus sp. nov (Febriani et al., 2019) เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 3 ผลของไอออนของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. AC39 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 พบว่าที่พีเอช 9.0 

กิจกรรมของเอนไซม์จะมีค่าสูงสุด และเอนไซม์สามารถคงสภาพกิจกรรมได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่เป็นด่าง เม่ือท าการเก็บเอนไซม์ที่

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในขณะที่ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสสกัดหยาบจะ
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มีค่าสูงสุด แต่เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นทั้งกิจกรรมเอนไซม์และการคงสภาพของเอนไซม์จะมีค่าลดลง แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์อะไมเลสส

กัดหยาบจาก Bacillus sp. AC39 มีศักยภาพสูงส าหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมผงซักฟอกได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน

สายสามัญและสายวิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสายสามัญระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน คณิต-วิทย์ คณิต-ศิลป์ และนักเรียนสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 4,965 คน ขนาดตัวอย่าง 382 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าการสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.937 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ ที และการวิเคราะห์ค่าแปรปรวน
ทางเดียว  

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไม่มีสาขาวิชาที่ต้องการ ต้องการเลือกเรียนในคณะอื่นกับมีที่เรียนแล้ว และอยู่ไกลบ้าน 
ความต้องการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ล าดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาพืชศาสตร์ ล าดับที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อเพื่อหางานท า เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อ
ใช้ความรู้ประกอบอาชีพส่วนตัว  

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยภาพรวมและ
รายด้านมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการเรียน และปัจจัยด้านการรู้จักมหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: ปัจจัยตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, ระดับอุดมศึกษา, นักเรียนสายสามัญและวิชาชีพ 
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Abstract  
The purposes of the research are to explore on the desire to study in Faculty of Science 

and Technology of the study and Vocational student and the impact factors of the desire to study in 
Faculty of Science and Technology, Suratthani Rajabhat University (SRU. ) .  The questionnaire with 
reliability 0.937 is employed to collect the data. The questionnaire is distributed to 382 respondents 
throughout the multi-stage sampling method.  The basic statistic used for data analysis include 
frequency, percentage, mean and standard deviation .The hypothesis is tested by using t-test and 
One Way ANOVA. 

The findings of the research showed that the majority of the sample would not desire to 
continue studying in Faculty of Science and Technology, SRU.  May be due to it does not has a 
department that they preferred.  As well as the students have decided to study in the other faculty 
and some already had university for learning.  The other reason is because the distance obstacle. 
They are interested in the department of Community Health, and the department of Industrial 
Management Technology is the first priority. The second is the department of Environmental Health, 
department of Chemistry, and department of Plant Science.  The third is the department of Biology, 
department of Aquaculture Technology and department of Plant Science.  Their objectives of the 
study is to find a good jobs and to apply the knowledge for their career. 

The factors affecting to the demand for further study in the Faculty of Science and  
Technology, SRU. overall  is at the medium level that sort by descending as follows is physical  
characteristics factor, location factor, cost factor, personal factor, learning process factor and  factor 
of getting know the University. 

Keywords: Factors, Decisions, Further Study, Higher Education Level 
 

บทน า  
การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นแนวทางที่ส าคัญ

ยิ่งในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญในการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งก็คือการเรียนรู้การผลิตและการประยุกต์ใช้จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ได้เน้นถึงการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็น 40 ต่อ 10 ต่อ 50 เท่ากับจ านวนนักศึกษาที่รับเป็น 235,412 คน ต่อ 58,853 คน ต่อ 294,266 คน 
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551)  
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   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งที่
มีพันธกิจ และภารกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันนักเรียนที่เลือก
เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวโน้มมีจ านวนลดลง จากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 705 
คน ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 463 คน ลดลงจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) จากปรากฏการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของนักเรียนสายสามัญ
และสายวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการตัดสินใจศึกษาต่อหรือไม่อย่างไร และเหตุผลใน
การเลือกศึกษาต่อและไม่เลือกศึกษาต่อ พร้อมปัจจัยที่ผลต่อความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนเหล่านั้น เพื่อคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถวางแผนการจัดการหลักสูตรทางการศึกษาและนโยบายต่าง ๆ ด้านการจัดการ
ของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่ายคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ต้องการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน
สายสามัญและสายวิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะผู้วิจัยด าเนินการตามขั้น ดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสายสามัญระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน คณิต -วิทย์ 

คณิต-ศิลป์ และนักเรียนสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 50 โรงเรียน 
รวมนักเรียนท้ังหมด 4,965 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1973 อ้างใน
ยุทธ ไกรยวรรณ์, 2550) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 382 คน โดยอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ด าเนินการสร้างโดยศึกษาค้นคว้ากรอบแนวคิด ทฤษฎี จาก

ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะข้อค าถา มเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวของลิเคิร์ท หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาแล้ว ด าเนินการทดลองใช้กับนักเรียนสายสามัญระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.937 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดถึงจะน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผู้วิจัยจะ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แบบสอบถามท่ีสร้างแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ เพศ ที่อยู่ปัจจุบัน แผนการเรียน 
เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของครอบครัว จ านวนพี่น้องที่ครอบครัวต้องรับผิดชอบ
ภาระค่าเล่าเรียนในปัจจุบัน และการกู้ยืมกองทุน กยศ. เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ และแบบ
เติมค า จ านวน 3 ข้อ 
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   ตอนที่ 2 ความต้องการในการเลือกสาขาวิชาและเหตุผลในการเลือกเรียนและไม่เลือกเรียน เป็นแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ จ านวน 3 ข้อ และแบบเติมค า จ านวน 1 ข้อ 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ ด้านการรู้จักมหาวิทยาลัย 
ด้านกระบวนการเรียน ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์ทางสถติิดังนี้  
1. วิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของนักเรียนช้ัน ม.6 และ ปวช. 3 ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ (%)  
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่าเฉลี่ย 

(Mean, ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนกับความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้วยค่า t-test  
4. วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวด้วยค่า One Way ANOVA. 

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิง อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ก าลังศึกษาอยู่ในแผน 
การเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 – 3.00 ผู้ปกครองเป็นเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของ
ครอบครัว 10,000 – 20,000 บาท มีจ านวนพี่น้องที่ครอบครัวต้องรับผิดชอบภาระค่าเล่าเรียนในปัจจุบัน 2 คน ไม่
กู้ยืมกองทุน (กยศ.) และไม่ต้องศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากไม่มีสาขาวิชาที่ต้องการ ต้องการ
เลือกเรียนในคณะอื่น กับมีที่เรียนแล้วและอยู่ไกลบ้าน ส่วน 3 สาขาแรกท่ีนักเรียนต้องการเลือกศึกษาต่อมากที่สุด
ของล าดับที 1 ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 3 สาขาแรกของล าดับท่ี 2 ได้แก่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ และ 3 สาขาแรกของล าดับที่ 3 ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิชา
สาขาวิชาพชืศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อคือเพื่อหางานท า  

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที่ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
เรียน และด้านการรู้จักมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ หา
งานท าง่ายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ ตามล าดับ ส่วนมีสาขาวิชาหลากหลายให้
เลือกอยู่ในระดับมาก  
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ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนผ่อนช าระได้อยู่ในระดับมาก 

ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ และค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหมาะสม อยู่ในระดับปางกลาง  

ปัจจัยด้านด้านสถานที่ มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อ 
เช่น ติดต่อผ่านทางเว็บไซท์หรือการลงทะเบียนออนไลน์ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านหรือท่ีพักอาศัย และ
ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทาง ตามล าดับ  

ปัจจัยด้านการรู้จักมหาวิทยาลัย มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จาก
มหาวิทยาลัยโดยตรง เช่น ทางเวบไซต์ Road show วิทยุ และแผ่นป้ายโฆษณา ค าแนะน าจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
ที่โรงเรียน และค าแนะน าจากรุ่นพ่ี จากผู้ปกครอง ตามล าดับ  

ปัจจัยด้านกระบวนการเรียน มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ การเรียนแบบ
ค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนที่เน้นความรู้ลึกซึ้งในทฤษฎี และการเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง ตามล าดับ  

ปัจจัยด้านบุคลากร มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์อัน
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพและให้บริการเป็นอย่างดี อาจารย์มีคุณวุฒิ และมีช่ือเสียงที่ดี และความเอาใจใส่ของ
อาจารย์ที่มีต่อนักเรียน ตามล าดับ  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ สถานที่สวยงาม  
บรรยกาศในมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับการเรียน ความครบครันของสาธารณูปโภค เช่น Wifi น้ าดื่ม ตู้เอทีเอ็ม และ
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนกับความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของนักเรียนสายสามัญและสายวิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่านักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นักเรียนท่ีมีอาชีพของผู้ปกครองต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีความส าคัญต่อความ
ต้องการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของ
ครอบครัวต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่มีจ านวนพี่น้องที่ครอบครัวต้องรับผิดชอบภาระค่าเล่าเรียนในปัจจุบัน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการรู้จัก
มหาวิทยาลัยมีความส าคัญต่อความต้องการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน
ที่มีการกู้ยืมเงิน (กยศ.) ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ด้ านสถานที่ ด้านการรู้จัก
มหาวิทยาลัย ด้านกระบวนการเรียน ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความส าคัญต่อความต้องการ
ศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไม่มีสาขาวิชาที่ต้องการ ต้องการเลือกเรียนในคณะอื่นกับมีที่เรียนแล้ว และอยู่ไกลบ้าน 
ความต้องการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ล าดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาพืชศาสตร์ ล าดับที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อเพื่อหางานท า เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อ
ใช้ความรู้ประกอบอาชีพส่วนตัว  

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน
มีความส าคัญอยู ่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ ปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการเรียน และปัจจัยด้านการรู้จักมหาวิทยาลัย 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลทีไ่ด้จากการวิจัยสามารถอภิปรายในประเด็นที่ส าคญั ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยด้านภาพรวมพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการศึกษาต่อโดยรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพและสุดท้ายคือด้านสถานท่ี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีช่ือเสียงมานานรวม 42 ปี โดยพัฒนามาจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีได้เปิดสอนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงตั้งแต่ปีการศึกษา 
2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งสอดคล้อง
กับณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ระบบโควตา) พบว่าด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร 
และด้านความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. ปัจจัยด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าคณะมีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกอยู่ในระดับมาก ส่วนหางานท าง่ายเป็นที่ต้องการของตลาด 

แรงงานและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 17 สาขาวิชาและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผล

ส่วนตัวมีผลต่อการตั้งใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเล่าเรียน 

ค่าลงทะเบียนผ่อนช าระได้อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  และค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

เหมาะสมอยู่ในระดับปางกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก็บค่าละทะเบียนต่ าเมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจากนี้ค่าลงทะเบียนผ่อน

ช าระได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ 

อุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พบว่าปัจจัยด้านค่าเล่าเรียน

และแหล่งทุนมีผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนในระดับมากท่ีสุด 

4. ปัจจัยด้านสถานที่โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลางทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ ความสะดวกในการติดต่อ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ที่พักอาศัยและ

ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเว็บไซต์ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท าให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่

ผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวรัทยา ธนูธรรมาคุณ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่ง

บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ปกครองต้องการให้

โรงเรียนจัดบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประกอบกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยความปลอดภัย 

อยูใ่นระดับมาก 

5. ปัจจัยด้านการรู้จักมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ ข้อมูลที่ได้จากมหาวิทยาลัยโดยตรง ค าแนะน าจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่

โรงเรียน ค าแนะน าจากรุ่นพี่และจากผู้ปกครอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีช่องทางการให้

ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไปหลายช่องทาง และยังมีโครงการน าข้อมูลของคณะไปน าเสนอในสถานศึกษาต่าง ๆ (Road 

show) ท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลจากคณะโดยตรง ซึ่งไม่สอดคล้องกับอเนก ณะชัยวงค์ (2553) ได้ศึกษาความ

คิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาคือค าแนะน าของบิดามารดาอยู่ในระดับมาก และด้าน เหตุผล

ส่วนตัวรองลงมา  

6. ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ การเรียนแบบค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนที่เน้นความรู้ลึกซึ้งในทฤษฎี และการ
เรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลากหลายสาขาวิชาทั้ง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนการสอนจะให้ความส าคัญกับการค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ ่งไม่
สอดคล้องกับณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการเรียน
การสอนในระดับมากท่ีสุด 

7. ปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
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ทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพและให้บริการเป็นอย่างดี อาจารย์
มีคุณวุฒิมีชื่อเสียงที่ดี และความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มีต่อนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีมีโครงการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ (2553) ได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อ
การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในระดับมาก 

8. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ

ปานกลางทุกข้อเรียงตามล าดับดังนี้ สถานท่ีสวยงาม บรรยกาศในมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับการเรียน ความครบครัน

ของสาธารณูปโภค และระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดั

สถานท่ีไดส้วยงามท าให้บรรยกาศเหมาะสมกับการเรยีน ซึ่งไม่สอดคล้องกับศิรภสัสร์ อินทรพาณิชย์ (2553) ได้ศึกษา

ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชัยภูมิ พบวา่ปัจจัยด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีความส าคญัมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจะได้จากการค านวณทั้งสิ้น 385 คน และผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ

เพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีดีและครอบคลุม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.70 อายุส่วนใหญ่ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 

25.45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.58 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ

เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เริ่มใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าตั้งแต่อายุระหว่าง 13 – 15 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 59.22 และคิดว่าเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้ามีความส าคัญมากที่สุดเพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 47.27 โดยซื้อเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.16 แต่ละครั้งจะซื้อราคาไม่เกิน 500 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 45.19 นักศึกษามักจะเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 58.44 โดยมี

ดารา นักแสดงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ คิดเป็นร้อยละ36.88 โดยผ่านการเสพข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด 

ร้อยละ 67.27 และยังนิยมเลือกใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของประเทศไทยเพราะคิดว่าของไทยใช้ดีที่สุด ร้อยละ 

39.74 
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Abstract 

 The objectives of this research are to study the facial cosmetics buying behavior of 

students in the university, Songkhla Province.  The data were collected by questionnaires and 

analyzed by descriptive statistics. The samples consist of 385 people, females (77.70%), mostly of 

age 22 years old ( 25. 45%) , average income was less than 5,000 baht per month ( 35. 58%) .  The 

research founded that most of the respondents there were started using facial cosmetics since the 

age of 13 -  15 years old (59.22%) .  The attitudes for using facial cosmetics to important because 

can help and improve personality (47.27%) .  Frequencies of buying behavior average 2 times per 

month (51.16%) and buying less than 500 baht at a time (45.19%).  The attitudes for using facial 

cosmetics buying behavior mostly buy from the department store (58.44%) that were influenced 

by actors or beauty influencers on the internet (67.27%). Thailand's product brands were a good 

and suitable choice for using facial cosmetics because of good prices and suitable for Thai’ s skin 

(39.74%). 

Keywords: Buying behavior, Facial cosmetics, Students in the University 

บทน า 

 เครื่องส าอางนับได้ว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทที่ส าคัญในการเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น ขณะเดียวกันพลังจากโซเชียลมีเดียท าให้ผู้คนใส่ใจภาพลักษณ์ของ

ตนเองมากขึ้นในทุกๆเพศ ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น ยังรวมไปถึงกลุ่มเพศชายและเพศท่ีสาม

อีกด้วย พฤติกรรมของผู้บริโภคจะให้ความส าคัญและมีความต้องการในสินค้าประเภทเครื่องส าอางมากข้ึนมากกว่า

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลวิจัยตลาด

เครื่องส าอางและความงามในไทย พบว่าตลาดยังมีศักยภาพในการเติบโต จากสถิติภาพรวมของตลาดมีมูลค่าสูงถึง  

57,000  ล้านบาท เติบโต 3.8% ในปีที่ผ่านมา เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่มพบว่ากลุ่มดูแลผิวหน้า หรือ Face Care      

เป็นสัดส่วนสูงสุดถึง 40% รองลงมากลุ่มแฮร์แคร์ 33% กลุ่มเมคอัพ 16%  และกลุ่มบอดี้แคร์ 11% (กันตาร์ เวิร์ล

พาแนล, 2561)  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากต่างประเทศกลุ่มอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสินค้าประเภทบ ารุงผิวพรรณ (Skin care) และ

สถานที่ซื้อเครื่องส าอางส่วนใหญ่ คือ ห้างสรรพสินค้า และสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียน (ฐนิตา ตู้จินดา, 2559) เช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจะอยู่ระดับ Counter Brand ของธันวา ธีรธรรมธาดา พบว่าความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้าโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 1,000-5,000 บาท (ธันวา ธีรธรรม
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ธาดา, 2558) และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน าของผู้ชายใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องส าอางจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ราคาที่ซื้อต่อช้ินไม่เกิน 500 บาท 

และซื้อเครื่องส าอางประเภทครีมทาบ ารุงผิวหน้า (กลางวัน กลางคืน ตามล าดับ) (อภิวิชญ์ ภวมัย, 2553) และจากการ

ส่องพฤติกรรมชาวโซเชียลในตลาดเครื่องส าอาง ผลวิจัยชี้คนรุ่นใหม่เน้นดูแลตัวเองและห่วงสวย โดยมักจะนิยมแท็ก

และค้นหากลุ่มค าในหมวดเครื่องส าอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ติด 1ใน 5 ของการค้นหา (โธธ โซเชียล , 

2560) เมื่อผู้บริโภคนิยมใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้ามากขึ้นก็ส่งผลให้มีการผลิตเครื่องส าอางออกจ าหน่ายแข่งขันกัน

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีทั้งการผลิตเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าท่ีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

และการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน การระมัดระวังอันตรายจากเครื่องส าอางสามารถท าได้โดยเลือกซื้อเครื่องส าอางจาก

ผู้ผลิตจ าหน่ายที่เชื่อถือได้ มีการระบุ ช่ือ ที่อยู่ของผู้ผลิตอย่างชัดเจน และหากมีสารเคมีที่มีฤทธิ์แรงผสมอยู่ก็จะต้อง

มีเลขทะเบียนเครื่องส าอางอยู่ด้วย ควรดู ฉลากให้ถี่ถ้วนเสมอ ไม่ควรซื้อเครื่องส าอางที่เร่ขายในราคาถูก เพราะอาจ

ได้รับเครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตรายจากการใช้เครื่องส าอางไม่ได้มาตรฐานจะท าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง 

ผิวหน้าด า ผิวบางลง เมื่อใช้ไปในเวลานานๆ 

จากท่ีมาข้างต้นท าให้เล็งเห็นว่าเครื่องส าอางเขามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

ซึ่งอยู่ในช่วงที่สนใจรูปลักษณ์ของตนเองเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้ามขณะเดียวกันอันตรายจากการใช้

เครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐานก็มีจ านวนมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุง

ใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางที่ได้

มาตรฐานและเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุง

ใบหน้า 

วิธีด าเนินการวิจัย 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้วิธีการเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลา 
      กลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยการใช้สูตร (Taro Yamane) 

 

  จากการค านวณ 

n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แทนประชากร 

  N คือ จ านวนประชากร 

21 Ne

N
n
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  e คือ ค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (ก าหนดเท่ากับ 0.05) 

แทนค่า  n     =   
10247

1+(10247)(0.05)2
 

      

  

  ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีจ านวน 385 คน 

1.2 เมื่อได้ขนาดกลุม่ตัวอย่างแล้วผู้วิจยัด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบช้ันภมูิ 

)Stratified Random sampling) โดยใช้คณะและชั้นปีในการแบ่งช้ันภูมิ ดังตาราง 

สูตรการกระจายสัดส่วน 

 

เมื่อ nh แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่งที่ต้องการในแต่ละชุมชน 

N แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมดที่ต้องการศึกษา 

Nh แทน จ านวนประชากรในแตล่ะชุมชน 

N แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะและชัน้ปี 

คณะ 

ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 ชั้นปีที่5 รวม 

ปร
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ัวอ
ย่า
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1.คณะครุศาสตร์ 279 10 234 9 253 10 215 8  232 9 1213 46 

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 555 21 438 16 519 19  570 22 - - 2082 78 

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 380 14 358 13 356 13  541 20 - - 1635 60 

4.คณะวิทยาการจัดการ 858 32 725 27 672 25  778 29 - - 3033 113 

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 186 7 168 6 186 7  215 8 - - 755 28 

6.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 204 8 146 6 130 5  138 6 - - 618 25 

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 303 12 306 12 160 6  142 5 - - 911 35 

รวม 2765 104 2375 89 2276 85 2599 98 232 9 10247 385 

 = 384.9722 

 = 385 

N

nNh
nh
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1.3  จากนั้นใช้การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) โดยน ารหัสนักศึกษาในแต่ละคณะ

มาจัดเรียงล าดับก าหนดหมายเลขตามบัญชีรายช่ือของประชากร โดยต้องการสุ่มตัวอย่าง 385 คน จากประชากร

ทั้งหมด 10,247 คน ค านวณช่วงของการสุ่มได้ 10,247/385 เท่ากับ 27 จากนั้นท าการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น โดยวิธีการ

จับฉลาก หมายเลข 1 – 27 ได้หมายเลข 8 ดังนั้นจึงเลือกสุ่มล าดับเลขท่ีของรหัสนักศึกษาในแต่ละคณะ ในล าดับที่ 

8, 35, 62,.... ตามล าดับ 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 

- ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

  - ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้า 

3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

- การศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสารทางวิชาการ โดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

- ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้ โดยมีค่า IOC > 0.5 

- น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาน าไปทดลอง (Try-out) ทดสอบความ

เชื่อมั่น (Reliability Test) ที่ระดับค่าความเช่ือมั่น 95% โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach′s 

Coefficient Alpha) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

- ผู้วิจัยท าแบบสอบถามออนไลน์ส่งผ่านอีเมลไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้และให้กลุ่ม

ตัวอย่างกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

- ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งแล้วลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง และร้อยละ 

(Percentage) 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 385 ชุด     

โดยน ามาวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้า ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 86 22.30 

 หญิง 299 77.70 
 รวม 385 100 

อาย ุ 18 ปี 13 3.33 
 19 ปี 91 23.63 
 20 ปี 89 23.11 
 21 ปี 85 22.07 
 22 ปี 98 25.45 
 23 ปี 9 2.33 
 รวม 385 100 

ศาสนา พุทธ 263 68.31 
 อิสลาม 122 31.68 
 รวม 385 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท 137 35.58 
 5,000 – 7,000 บาท 116 30.12 
 7,001 – 9,000 บาท 55 14.28 
 9,000 บาทขึ้นไป 77 20.00 
 รวม 385 100 

สังกัดคณะ คณะครุศาสตร์ 46 11.94 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 20.25 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 15.58 
 คณะวิทยาการจัดการ 113 29.35 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 7.27 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 6.49 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 9.09 
 รวม 385 100 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.70 

และเพศชายร้อยละ 22.30 อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.45 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ ร้อยละ68.31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.58 และส่วนใหญ่จะสังกัด

คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 29.35 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงใบหน้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณเริ่มใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าตั้งแต่อายุเท่าใด 
 ต่ ากว่า 13 ปี 50 12.98 
 13 – 15 ปี 228 59.22 
 16 – 18 ปี 81 21.03 
 19 – 21 ปี  26 6.75 

รวม 385 100 
คุณคิดว่าเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้ามีความส าคัญกับคุณเพียงใด 
 มากที่สุด 247 64.15 
 มาก 75 19.48 
 ปานกลาง 49 12.72 
 น้อย 11 2.85 
 น้อยที่สุด 3 0.77 

รวม 385 100 
เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้า 
 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น 182 47.27 
 เพื่อสร้างความมั่นใจ 131 34.02 
 เพื่อทดลองของใหม่ 35 9.09 
 เพื่อนหรือคนรู้จักแนะน า 37 9.61 

รวม 385 100 
คุณมักซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าอย่างไร 
 ยี่ห้อเดียว 72 18.70 
 หลายยี่ห้อ 166 43.11 
 ไม่แน่นอน 147 38.18 

รวม 385 100 
คุณซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าบ่อยเพียงใด 
 1 ครั้ง/เดือน 80 20.77 
 2 ครั้ง/เดือน 197 51.16 
 3 ครั้ง/เดือน 71 18.44 
 มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 37 9.61 

รวม 385 100 
ราคาที่คุณซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้า/ครั้ง   
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พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองส าอางบ ารุงใบหน้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 500 บาท 174 45.19 
 501 – 1,000 บาท 152 39.48 
 1,001 – 1,500 บาท 59 15.32 

รวม 385 100 
คุณมักซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากท่ีใด   

 ห้างสรรพสินค้า 225 58.44 
 ร้านขายเครื่องส าอาง 63 16.36 
 ร้านค้าท่ัวไป 39 10.12 
 อินเตอร์เน็ต 58 15.06 

รวม 385 100 
บุคคลใดมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของคุณ   

 ตนเอง 81 21.03 
 ดารา นักแสดง 142 36.88 
 ผู้เชี่ยวชาญ 41 10.64 
 บุคคลในครอบครัว 19 4.93 
 เพื่อนหรือคนรู้จัก 69 17.92 
 สื่อโฆษณา 33 8.57 

รวม 385 100 
คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากท่ีใดมากที่สุด   

 บุคคลรอบข้าง 82 21.29 
 เคาน์เตอร์เครื่องส าอาง 36 9.35 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 8 2.07 
 อินเตอร์เน็ต 259 67.27 

รวม 385 100 
เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากประเทศใด ที่คุณมีความรู้สึกว่าใช้ดีที่สุด   

 ไทย 153 39.74 
 เกาหลี 123 31.94 
 ญี่ปุ่น 109 28.53 

รวม 385 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและเริ่มใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าตั้งแต่อายุระหว่าง 

13 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.22 โดยคิดว่าเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้ามีความส าคัญมากที่สุดเพื่อใช้ในการสร้าง



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1927 

 
 

ภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 47.27 ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดเครื่องส าอางที่พบว่า กลุ่ม

ดูแลผิวหน้า หรือ Face Care มีสัดส่วนการตลาดสูงสุดถึง 40% (กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล, 2561) โดยมักจะเลือกซื้อ

หลายยี่ห้อมากกว่ายี่ห้อเดียว คิดเป็นร้อยละ 43.11 และซื้อเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.16 และแต่ละครั้งจะ

ซื้อในราคาไม่เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.19 ซึ่งเป็นราคาที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้จากรายรับท่ีนักศึกษาได้รับ

ในแต่ละเดือน นักศึกษามักจะเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 58.44 เป็นแหล่งที่มี

ความน่าเช่ือถือ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันวา ธีรธรรมธาดา ที่พบว่าส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อ

เครื่องส าอางจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (ธันวา ธีรธรรมธาดา , 2558) โดยมีดารา นักแสดงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ36.88 ผ่านการเสพข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ  67.27 และยังคงนิยม

เลือกใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของประเทศไทยเพราะคิดว่าของไทยใช้ดีที่สุด ร้อยละ 39.74  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

จังหวัดสงขลา พบว่าส่วนใหญ่เริ่มใช้เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าตั้งแต่อายุระหว่าง 13 – 15 ปี และคิดว่าเครื่องส าอาง

บ ารุงใบหน้ามีความส าคัญมากที่สุดเพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้น โดยซื้อเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน แต่ละครั้งจะ

ซื้อในราคาไม่เกิน 500 บาท นักศึกษามักจะเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าจากห้างสรรพสินค้า โดยมีดารา นักแสดง

เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ ผ่านการเสพข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด และยังนิยมเลือกใช้เครื่องส าอาง

บ ารุงใบหน้าของประเทศไทยเพราะคิดว่าของไทยใช้ดีที่สุด  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Factors affecting the decision to study in Faculty of science and technology at 

Rajamangala University of Technology Srivijaya 

พัชรินทร์ เต็งมีศรี1*, กัญทร  ยินเจริญ2, วสันต์ หะยีห์ยะยา2 และชฎาพร เกลี้ยงจันทร์2 

สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทคัดย่อ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทั้งหมด 10 สาขาวิชาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 

2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 239 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมี

ทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ด้านการประชาสัมพันธ์  และด้านค่านิยมและการประกอบอาชีพ  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ผู้สอน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ การตัดสินใจ ศึกษาต่อ อุดมศึกษา 
 
 
1เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

2อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
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Abstract 
This study was aimed to examine factors affecting the decision to study in Faculty of 

science and technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya.  The samples of this 

study comprise of 239 first year students of the educational year of 2017 from 10 programs of 

Faculty of science and technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya. All data were 

collected by a questionnaire and analyzed by mean, standard deviation (S.D. ) .  The result of the 

study revealed Factors affecting the decision to study in the overall were high level.  The first, 

second and third highest being the image of the university, learning and teaching and quality of 

instructors respectively. 

Keywords: Decisions, Further Study, Higher Education Level 
 

บทน า  
การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า เนื่ องจากการศึกษาช่วย

พัฒนาความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรมของบุคคล ทั้งยั้งพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ (วารุณี รัก

ด้วง, 2554)    ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง หน่วยงานต่างๆ จึงมีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าไป

ร่วมงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันองค์กรให้เจริญเติบโตและด ารงอยู่ในได้ในสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน บุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถสูงจึงมักมีโอกาสในการท างานในหน่วยงานที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น

ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ น าไปสู่การแข่งขันในการเลือกอาชีพท่ีดี

แก่ตนเอง (หทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์, 2559, วารุณี รักด้วง,  2554,2560) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็น

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

ด้านวิชาชีพที่สูงขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะท าให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  การปรับปรุง

หลักสูตรและการบริหารงานภายใน  ตลอดจนเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท้ังหมดจ านวน 239 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท้ังหมดจ านวน 239 คน 

ตารางที่ 1 สถิตินักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนนักศึกษาชั้นปีที ่1 
1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (4 ปี) 3 
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  (4 ปี) 32 
3. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  (4 ปี)  10 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (4 ปี) 14 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (4 ปี) 32 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ (4 ปี) 14 
7. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (4 ปี) 3 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (4 ปี) 29 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (เทียบโอน) 98 
10. สาขาการยางและพอลเิมอร์ (เทียบโอน) 7 

รวม 239 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เก็บข้อมูล 239 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ อายุ เพศ  ภูมิล าเนา  รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง  สถานศึกษา  และผลการเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มีทั้งหมด  6  ด้าน  ได้แก่  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1932 

 
 

1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  จ านวน  4  ข้อ 
2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน    จ านวน  6  ข้อ 
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน     จ านวน  4  ข้อ 
4. ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม    จ านวน  3  ข้อ 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์     จ านวน  4  ข้อ 
6. ด้านค่านิยมและการประกอบอาชีพ    จ านวน  9  ข้อ 

 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เกณฑ์การให้คะแนนและการแปล

ความหมายของคะแนน ดังนี้ 

   คะแนน  5  หมายถึง  มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน มากท่ีสุด   

   คะแนน  4  หมายถึง  มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน มาก    

   คะแนน  3  หมายถึง  มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน ปานกลาง   

   คะแนน  2  หมายถึง  มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน น้อย    

   คะแนน  1  หมายถึง  มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน น้อยท่ีสุด   

  

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ จากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกเรียน แล้วก าหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถาม จากต าราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม 

3. สร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน และพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ขอบเขตการ

วิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไข 
5. ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาโครงการ และตรวจสอบความถูกต้อง 
6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

จ านวน  30  คน  เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-
Coefficient) โดยวิธีการของ Cronbach โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแลว้เสนอที่ปรึกษาโครงการ เพื่อตรวจสอบฉบับสมบูรณ์  
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามไปให้นักศึกษา จ านวน 239 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม จากน้ันรวบรวมแบบสอบถามและ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและเขียนสรุปรายงาน

การวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังนี ้

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) เพื่อแสดงระดับของการ

ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยก าหนดเกณฑ์

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสูตรหาอันตรภาคช้ัน  

  ค่าเฉลี่ย       ระดับการตัดสินใจ 

4.21 – 5.00   หมายถึง   มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน มากท่ีสุด  

  

3.41 – 4.20  หมายถึง   มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน มาก    

2.61 – 3.40   หมายถึง   มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน ปานกลาง  

  

1.81 – 2.60   หมายถึง   มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน น้อย    

1.00 – 1.80  หมายถึง   มีความส าคัญต่อการเลือกเรียน น้อยท่ีสุด 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษาจ านวน 239 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2  และเพศชาย 

จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 พื้นฐานการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง จ านวน 98 คน    คิดเป็นร้อยละ 41 ผลการเรียน (ก่อนเข้าเรียนท่ีคณะฯ) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.51-

3.00 จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมามีผลการเรียนระหว่าง 2.01-2.50 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.6 ผลการเรียนระหว่าง 3.01-3.50 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ผลการเรียน 3.50 ข้ึนไป จ านวน 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.5 ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 

15,001-20,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18 และมีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 
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2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้าน

อาจารย์ผู้สอน ตามล าดับ  

1. ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประเมิน 4 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.03, S.D. = 0.83) และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ซึ่งในข้อเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี

ช่ือเสียงมานาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x=̅ 4.10, S.D. = 0.97) รองลงมาคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลากหลาย

สาขาวิชา และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ มีช่ือเสียง

มายาวนานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะช่วยท าให้เกิดการจดจ าการ

บอกถึงคุณลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้เข้ามาศึกษาและส าเร็จการศึกษา

ออกไป อีกทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานหรือได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ประจ าปีการศึกษา  2560 

พบว่านักเรียน นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อค่าเฉลี่ยรายข้อใน อันดับที่ 1 คือ  

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียงมานาน 

2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ประเมิน 6 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 3.93, S.D. = .88) และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งในข้อหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้าน

สาขาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x=̅ 4.03, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพและมีจ านวน

หน่วยกิตที่เหมาะสม และมีระบบรับนักเรียนแบบโควตาหรือรับตรง ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ อีกท้ังยังเปิดสอนหลากหลายหลักสูตรให้นักศึกษาได้เลือก

เรียนได้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร

เทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรเทคโนโลยีการยาง หลักสูตร

การแพทย์แผนไทย และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทุกหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นอัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ จึงส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับจากตลาดแรงงานหรือได้รับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยากร ช่วยเพื่อนทุกข์ (2557) พบว่า โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีหลักสูตร

ที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เป็นความส าคัญอันดับแรก รองลงมาคือนักศึกษามีความเอ

มั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เปิดสอน และมีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน 
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3. ด้านอาจารย์ผู้สอน ประเมิน 4 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 3.90, S.D. = .89) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งในข้ออาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความช านาญ และ

เช่ียวชาญในวิชาที่สอน มีค่า เฉลี่ยสูงสุด  (x=̅ 3.99, S.D.  = 0.99) รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนจบจาก

สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง และอาจารย์ผู้สอนเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั่วไปในวงการศึกษา ตามล าดับ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ รจเลข สายค า (2560) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ช่ือเสียงหรือคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนใน

สถาบัน มีผลต่อระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก รองมาจากชื่อเสียงหรือการเป็นที่ยอมรับในสังคมของสถาบัน 

4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประเมิน 3 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 3.80, S.D. = 0.96) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งในข้อมีสภาพแวดล้อมกว้างขวาง 

ร่มรื่น และสวยงามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x=̅ 3.90, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 

และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อม ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สามารถ

เดินทางไปมาได้สะดวก มีพื้นที่กว้างขวาง สภาพอากาศดีและสภาพแวดล้อมร่มรื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ 

รจเลข สายค า (2560) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันอยู่ในระดับมาก โดยค านึงถึง

สภาพแวดล้อมความร่มรื่นภายในสถาบัน ความทันสมัยของอาคารเรียน ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอน 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ประเมิน 4 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.63, S.D. = 1.03) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งในข้อได้รับข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ และได้รับข้อมูลจากรุ่นพี่ที่เรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน   (x=̅ 3.68) รองลงมาคือ ได้รับข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนโดยตรง  ทั้งนี้

เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท้ังทางเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งท าให้

นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ง่ายและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนโดยตรง นอกจากนี้

รุ่นพี่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาท าให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ดวงฤทัย แก้วค า (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยที่มีการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่มีความครบถ้วน 

6. ด้านค่านิยมและการประกอบอาชีพ ประเมิน 9 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.21, S.D. = 

1.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ เป็นสาขาวิชาที่ได้การ
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ยกย่องจากสังคม หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นสถานศึกษาใกล้บ้าน และบิดา 

มารดา หรือผู้ปกครองแนะน า นอกจากนี้มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ ได้แก่ รุ่นพี่แนะน า และเลือก

เรียนตามเพื่อนที่สนิท สอดคล้องกับการศึกษาของ รจเลข สายค า (2560) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ที่ตั้งของสถาบันอยู่

ใกล้บ้านเป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่มีผลการต่อการเลือกศึกษาซึ่งมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก และจากการพิจารณา

ประเด็นรายข้อเพิ่มเติมพบว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เป็นบุคคลใกล้เคียงที่มีผลต่อนักศึกษาในระดับมากเป็น

อันดับที่ 1 ต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

(ระบบโควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า รุ่นพ่ีเป็นผู้แนะน าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด

เป็นอับดับ 1 รองลงมาคือ ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก 
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การศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  

A study of factors with teaching and learning management in 

mathematics curriculum. 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

นักศึกษาภาคปกติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2560  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มี

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 146 คน  โดยศึกษาทั้งประชากร  จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  ซึ่งวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ ปัจจัยด้านผู้สอน  โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก          

( = 4.36 , S.D. = 0.59)  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , S.D. = 0.62)  ปัจจัยด้านรายวิชาในหลักสูตร  โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก         

(  = 4.13 , S.D. = 0.64)  ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน   โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก( = 4.08 , S.D. = 0.67)  และปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 

3.69 , S.D. = 0.76) 

ค าส าคัญ: การศึกษาปัจจัย , การจัดการเรียนการสอน , หลักสูตร 
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Abstract  
 This research aimed to study factors in teaching and learning of Mathematics program and 

study the students’  suggestion and recommendation for teaching and learning development of 

Mathematics program, faculty of Science, technology and agriculture, Yala Rajabhat University. The 

samples of this study were 146 Mathematics students who enroll as weekday students in the first 

semester of academic year 2018. The purposive sampling method was used to select the group of 

samples. The questionnaire regarding factors in teaching and learning of Mathematics program was 

distributed to the samples. Basic statistics including percentage, mean, and standard deviation were 

used to analyze the data.  

 The results revealed that factors affecting teaching and learning management of 

Mathematics program, faculty of Science, technology and agriculture, Yala Rajabhat  University  

include  instructor  factor with comments at a high level ( = 4.36 , S.D. = 0.59) , teaching strategies 

and activities with comments at a high level  ( = 4.17 , S.D. = 0.62), courses with comments at a 

high level  (  = 4.13 , S.D. = 0.64)  , teaching  and  learning  evaluation  and  assessment  with 

comments at a high level ( = 4.08 , S.D. = 0.67), and learning materials support with comments 

at a high level  ( = 3.69 , S.D. = 0.76). 

Keywords: study factors, The teaching and learning, curriculum. 

บทน า  
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญในการพัฒนาประเทศ (ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา. 2545)  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ในหมวด 6  แนวการจัดการศึกษา  มาตรา 22  และมาตรา 24  เน้นการจัด

การศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด

เต็มศักยภาพโดยฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการจากประสบการณ์จริง  ให้คิดเป็นท าเป็น  รักการอ่าน  เกิด

การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนต้องมี

รูปแบบที่หลากหลายเพื่อนให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545)  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก

ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 
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 พันธกิจหลักของผู้ส อน ระดับอุดมศึกษานั้น  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ

วิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ผู้สอนส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษาส าเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน  ท า

ให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน หรือเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ ซึ่งแนวโน้ม

ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อประกอบการสอน  และการวัดและ

ประเมินผล (รังสีจันท์  สุวรรณสทิศกร, 2555) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุงและการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ตรงกับความ

ต้องการของนักศึกษา  โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ซึ่ง

ประกอบด้วย  5  ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านรายวิชาในหลักสูตร  ปัจจัยด้านผู้สอน  ปัจจัยด้านวิธีการสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอน  ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  และปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อ

น าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง   

วิธีด าเนินการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาปัจจัยของการจัดการเรยีนการสอนของหลักสตูร 

คณิตศาสตร์  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรคณิตศาสตร์  มีขอบเขตการศึกษาดังนี ้

การวิจัยนี้ด าเนินการศึกษาโดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ที่

ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2560  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา คือ  146  คน  โดยศึกษา

ทั้งประชากร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

คณิตศาสตร์ จ านวน 5 ปัจจัย  ได้แก่  คือ  ปัจจัยด้านรายวิชาในหลักสูตร  ปัจจัยด้านผู้สอน  ปัจจัยด้านวิธีการสอน
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และกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  และปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน  โดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ค าถามปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

     การวิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามของการศึกษาปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์   

ตามล าดับดังนี้ 

  ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ การเข้าเรียนต่อภาค

การศึกษา  โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  และน าเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 

ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของการการศึกษาปัจจัยของการจัดการ 

เรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  โดยการค านวณค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ

น าเสนอในรูปแบบตารางและแปลผลโดยการบรรยาย  ซึ่งจะแปลความหมายค่าเฉลี่ย  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2545 : 162) 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตอนท่ี 3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  โดย

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา   และน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย                                                                                                                       

           สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  1. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 

      - การแจกแจงความถี ่

    - ค่าความถี ่

      - ค่าร้อยละ 

  2. สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      - การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 

x ..DS
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การจ าแนกข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสตูรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  คือ  
จ าแนกตามเพศ  และจ านวนครั้งในการเข้าเรียนต่อภาคการศึกษา  โดยมรีายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
20 
126 

 
13.70 
86.30 

รวม 146 100.00 
2. การเข้าเรียนต่อภาคการศึกษา 
   น้อยกว่า 5 ครั้ง 
       5 – 12 ครั้ง 
       มากกว่า 12 ครั้งขึ้นไป 

 
1 
3 

142 

 
0.68 
2.06 
97.26 

รวม 146 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30  และมีการเข้าเรียน

ต่อภาคการศึกษามากกว่า 12 ครั้งข้ึนไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 97.26 

ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ 
  ตารางท่ี 2  ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยของการจัด 
การเรยีนการสอนของหลักสตูรคณิตศาสตร์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
  

ปัจจัยของการจัดการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจ 

 

แปลผล S.D. 
1. ด้านรายวิชาในหลักสูตร 4.13 มาก 0.64 
2. ด้านผู้สอน 4.39 มาก 0.59 
3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 มาก 0.62 
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 4.08 มาก 0.67 
5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.69 มาก 0.76 

รวม 4.09 มาก 0.66 

x
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จากตารางที่ 2  พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยภาพรวมนักศึกษามีพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.09 , S.D. = 0.66)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  

ด้านผู้สอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 , S.D. = 0.59)  รองลงมาคือด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , S.D. = 0.62)  ด้านรายวิชาในหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.13 , S.D. = 0.64)  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (

= 4.08 , S.D. = 0.67)  และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69 , S.D. = 0.76) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 1. อยากให้อาจารย์แจ้งผลหลังการสอบทุกครั้ง 
 2. อยากให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 3. อยากให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 4. อยากให้มีการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นคร ู
 5. อยากให้มีหนังสือ ต ารา หนังสอืท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้หลากหลายและมากกว่านี้ 
 6. อยากให้อาจารย์ทบทวนก่อนการสอบปลายภาค 
 7. อาจารย์แต่งกายเรียบร้อย   
 8. อาจารย์พูดจาสุภาพอ่อนโยน 
 9. อาจารย์น่ารัก  มีความเป็นกันเอง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พบว่าด้านรายวิชาในหลักสูตร  ด้านผู้สอน  ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (  = 4.09 , S.D. = 0.66)  และยังพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านผู้สอนของอาจารย์สูงที่สุด ( = 
4.39 , S.D. = 0.59)  เพราะหลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลามีการคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาอย่างรอบคอบและรัดกุม  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วาสน์ระ
รวย  อินทรสงเคราะห์  (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้านการสอนของอาจารย์  ด้าน
สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  และด้านประโยชน์
ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวิชานั้น  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกสาขาวิชา  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์สูงที่สุด  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน  จ าแนกตามสาขาวิชา  ในภาพรวมแต่ละสาขา  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุก

x

x

x

x

x x

x x
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สาขาวิชา  และเมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน  จากการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา  
พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาวิชาในด้านต่าง 
ๆ แตกต่างกันเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุก
สาขาวิชาไม่แตกต่างกัน  การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
 ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม  ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  ที่ช่วยเหลือในการท าวิจัยนี้จนประสบความส าเร็จด้วยดี  และขอขอบพระคุณมารดาและครอบครัวที่เป็น
ก าลังใจที่ดีเสมอมา   
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Acceptance and Perceived Benefits of Freshmen Welcoming Activities  

in Songkhla Rajabhat University 

เยาวลักษณ์  เต้ียนวน1*, อัยนูร  ยูโซะ2  

Yaowalak  Teanuan*, Aiun Yuso2  

บทคัดย่อ   
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับและการรับรู้ประโยชน์ต่อ

กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 จ านวน 350 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับกิจกรรมรับน้องและการรับรู้ประโยชน์ต่อกิจกรรมรับน้อง 3) แบบวัด
ความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.71 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 51.14 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับ
น้องคิดเป็นร้อยละ 65.43 โดยยินดีเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 64.29  2) นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 มีการยอมรับในรูปแบบและมาตรการควบคุมป้องกันกิจกรรมรับน้องอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ = 3.31, 
SD=0.55) และการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรับน้องอยู่ในระดับมาก (X ̄ = 3.79, SD=0.77) 3) นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ = 1.64, SD = 0.82) คิดเป็นร้อยละ 60.93 ซึ่งผลจากการศึกษา
ครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับน้องที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ค าส าคัญ: การยอมรับ, การรับรู้ประโยชน์, กิจกรรมรับน้อง 
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Abstract      
This study was a survey research. The researcher aimed to study acceptance and perceived 

benefits of freshmen welcoming activities in Songkhla Rajabhat University.  The 350 new SKRU 
students were selected using stratified sampling method.  The data was collected by using 
questionnaires which were 1)  Personal information, 2)  Opinions about the acceptance and 
Perceived Benefits of freshmen welcoming activities, and 3) Stress test. The data was analyzed by 
using descriptive statistics percentage, mean and standard deviation. The results were found that: 
1) Most of the freshmen (57.71) were female, Islamic religion (51.14 %). The freshmen are interested 
in joining the welcoming activities (65.43 %) by willing to participate in activities to welcoming activities 
was 64.29 %   2)  The freshmen accepted the form and the preventive control measures of the 
welcoming activities in a moderate level (X ̄ = 3.31, SD=0.55)  and perceived benefits of freshmen 
welcoming activities at a high level (X ̄ = 3.79,SD=0.77) 3) Most of the freshmen appraised a medium 
level of stress (X ̄ = 1.64, SD = 0.82) at a percentage of 60.93. The study results could be determined 
to develop guidelines for Proper and creative welcoming activities of the freshmen at SKRU.  
Keywords: Acceptance, Perceived benefits, Freshmen welcoming activities 

บทน า  
กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าใหม่ต้องพบเจอ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้อง แต่ละที่

แตกต่างกันมีทั้งแบบสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะรูปแบบรับน้องที่เรียกว่า ระบบ SOTUS เป็นระบบที่ใช้
การขู่ ตะโกน การสั่งการจากรุ่นพี่เพื่อให้เกิดความกดดันแก่นักศึกษาเข้าใหม่ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการรับน้องที่รุนแรงเกินขอบเขต รวมไปถึงการท าอนาจารทางเพศและท าร้ายร่างกาย เป็นต้น เป็นภาพ
สะท้อนความตกต่ าของกิจกรรม ซึ่งมีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาเข้าใหม่ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตก
กังวล มีผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตได้ จากข้อมูลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศยังได้รายงานถึงความเป็นไปได้ของ
การฆ่าตัวตายของนักศึกษา อันเนื่องมาจากหวาดกลัวจากการต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่พวกเขาไม่เต็มใจด้วย (ธนพัน 
เดชอุปการ,  2550)  แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน รุ่นพี่ และสถาบัน ท าให้นักศึกษาเข้าใหม่ได้เข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของคนทั่วไปที่ระบุว่า การจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตัวรุ่นน้องและ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 61.31 รองลงมาให้สถาบันการศึกษาออกมาตรการป้องกันการรับน้องที่ชัดเจน และมีการรับ
น้องแบบโปร่งใสโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 33.78 และร้อยละ 26.03 ตามล าดับ  (สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์,  2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว่ากิจกรรมของนักศึกษาเป็นกิจกรมที่เพิ่มพูนประสบการณ์  การใช้ชีวิต 
กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความเป็น
ระเบียบวินัย มีความอดทน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และท าให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง 
การจัดกิจกรรมและน้องใหม่ จะจัดกิจกรรมภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขององค์การกิจกรรม
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นักศึกษาจะมีการลงมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้  (ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา,  2562) โดยรูปแบบการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับ
น้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ให้ท ากิจกรรมจิตอาสาและเสริมสร้างความสามัคคี แต่พบว่ายังแอบมีการรับน้องแบบการขม่ขู ่
บังคับ และใช้การตะโดน สั่งให้น้องท าตาม มีการลงโทษน้องในแบบต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกกฎระเบี ยบและ
มาตรการลงโทษการรับน้องที่ไม่ถูกต้องไว้แล้ว  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการยอมรับและการรับรู้ต่อประโยชน์
กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ และตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาเรื่อง การยอมรับ และการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research Design) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้ง 7 คณะ จ านวน 2,788 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้สูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และก าหนดระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังนี้

     n = 
N

1+N(e)2
 

เมื่อก าหนด   

 n = จ านวนกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้แทนประชากร 

   N = จ านวนประชากร 

   E = ความคาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ก าหนด 0.05) 

   n =  
2788

1+2788(0.05)2
 

    n =  349.81  

ดังนั้น  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากนักศึกษาครอบคลุมทุกคณะ และทุกช้ัน

ปี   

จึงใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้คณะในการแบ่งช้ันภูมิ ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างแต่ละคณะแบบสัดส่วน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะ 

คณะ                 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครุศาสตร์                                        343 43 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 597 75 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 396 50 

วิทยาการจัดการ 849 106 

เทคโนโลยีการเกษตร 176 22 

ศิลปกรรมศาสตร ์ 150 19 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 277 35 

รวม 2,788 350 

ที่มา: ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2562)  
 

จากนั้นใช้การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) โดยน ารหัสนักศึกษาในแต่ละคณะมาจัด

เรียงล าดับก าหนดหมายเลขตามบัญชีรายชื่อของประชากร โดยต้องการสุ่มตัวอย่าง 350 คน จากประชากรทั้งหมด 

2,788 คน ค านวณช่วงของการสุ่มได้ 2,788/ 350 เท่ากับ 8 จากนั้นท าการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น โดยวิธีการจับฉลาก 

หมายเลข 1 – 8 ได้หมายเลข 2 ดังนั้นจึงเลือกสุ่มล าดับเลขที่ของรหัสนักศึกษาในแต่ละคณะ ในล าดับที่ 2, 10, 

18,.... ตามล าดับ) โดยงานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บแบบสอบถามเอง แต่เพื่อลดอคติ (bias) ที่อาจท าให้

ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการให้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์ Google 

forms โดยจัดส่งลิงค์ให้นักศึกษาเข้าตอบผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัย (รหัสนักศึกษา@parichat.skru.ac.th) สุ่ม

จนได้จ านวนแบบสอบถามครบตามก าหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างและเป็นไปตามจริยธรรม

การวิจัย ในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีการระบุช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม และหากกลุ่ม

ตัวอย่างไม่เต็มใจ/ ไม่ยินดีตอบแบบสอบถาม สามารถยกเลิกได้ทันที โดยไม่มีผลต่อการเรียน และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยใดใดทั้งสิ้น 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้พัฒนา/ ดัดแปลงขึ้นมาจากการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC > 0.7 ทุกข้อ และมีการ
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability Test) ที่ระดับค่าความเช่ือมั่น 95% โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach′s Coefficient Alpha) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอนดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา คณะ ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง 
และความเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง โดยเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบและเติมข้อมูล 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับกิจกรรมรับน้องและการรับรู้ประโยชน์ต่อ
กิจกรรมรับน้อง ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ (น้อยที่สุด-น้อย-ปานกลาง-มาก-มากที่สุด) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบประเมินความเครียด (ST5) (กรมสุขภาพจิต, 2562) จ านวน 5 ข้อ 
ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (แทบไม่มี – เป็นบางครั้ง – บ่อยครั้ง - เป็นประจ า) โดยให้
คะแนน 0 – 3 การแปลผล 

- ช่วงค่าคะแนน     0 - 4     แปลผล เครียดน้อย   
- ช่วงค่าคะแนน     5 - 7     แปลผล เครียดปานกลาง 
- ช่วงค่าคะแนน     8 - 9     แปลผล เครียดมาก   
- ช่วงค่าคะแนน    10 - 15   แปลผล เครียดมากที่สดุ 

 
การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Portable PASW Statistics version 18 มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยสถิติที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์และการแปลผลของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับกิจกรรมรับน้องและการรับรู้ประโยชน์ต่อกิจกรรมรับน้อง ดังนี้ 

- ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ระดับความคิดเห็น  น้อยที่สุด        
- ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ระดับความคิดเห็น  น้อย 
- ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ระดับความคิดเห็น  ปานกลาง 
- ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ระดับความคิดเห็น  มาก 
- ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ระดับความคิดเห็น  มากที่สดุ 

    

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาการยอมรับและการรับรู้ต่อประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.71 มีอายุอยู่ในช่วง 18 – 19 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 79.43 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 51.14 และ 48.86 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ เป็น
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 30.29 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 21.41 และ 14.20 ตามล าดับ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องคิดเป็นร้อยละ 65.43 และเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องด้วยความสมัครใจ คิดเป็นร้อย
ละ 64.29  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ล าดับ การยอมรับกิจกรรมรับน้อง X ̄ SD แปลผล 

รูปแบบการรับน้อง    

1 การตะคอกน้องใหม่ ขู่ ใช้เสียงดัง 1.21 0.81 น้อยที่สุด 

2 การให้น้องแต่งกายด้วยชุดประชุมเชียร ์ 3.42 0.91 ปานกลาง 

3 การแสดงความสามารถของน้องใหม่ด้วยความสมคัรใจ 4.53 0.79 มากที่สุด 

4 การสอนน้องร้องเพลง 3.65 0.95 มาก 

5 การสอนน้องบูม ร้องเพลง 4.07 0.95 มาก 

6 การอบรมน้องเรื่องการแต่งเครื่องแบบ นักศึกษา  3.49 1.22 ปานกลาง 

7 การอบรมน้องเรื่องมารยาทต่างๆ 4.12 0.96 มาก 

8 การมอบหมายให้หารายชื่อเพื่อน/รุ่นพี่ 3.01 1.36 ปานกลาง 

9 การลงโทษโดยให้วิดพื้น 2.27 0.96 น้อย 

10 การลงโทษโดยให้สก๊อตจั้ม 1.80 0.40 น้อย 

11 การลงโทษโดยการให้นอนราบกับพื้นหญ้า 1.78 0.41 น้อย 

12 การจัดกิจกรรมรับน้องต่อเนื่องนานหลายวัน 1.76 0.43 น้อย 

13 การจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. 1.91 0.28 น้อย 

14 การพาน้องใหม่เดินรอบมหาวิทยาลัยเป็นหมู่คณะ 3.69 1.11 มาก 

15 การเปิดตัวพี่อบรม/พี่สอนร้องเพลง 3.40 1.28 ปานกลาง 

16 การผูกข้อมือน้องใหม ่ 3.29 1.20 ปานกลาง 

17 การเปิดตัวสายรหสั 3.42 1.31 ปานกลาง 

18 การท ากิจกรรม walk rally ในบรเิวณรอบมหาวิทยาลัย 3.83 1.06 มาก 

19 กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญ 3.92 1.00 มาก 

20 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้องใหม ่ 4.05 1.00 มาก 

21 การท ากิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่น

น้องหลังเสร็จสิ้น การประชุมเชียร์ 

3.92 0.97 มาก 

22 การบ าเพ็ญประโยชน์  3.97 1.01 มาก 

23 การเข้าค่ายพักแรม 3.70 1.00 มาก 
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ล าดับ การยอมรับกิจกรรมรับน้อง X ̄ SD แปลผล 

24 การเดินขึ้นเขาตังกวน 3.98 1.01 มาก 

25 การบังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกจิกรรม 1.33 0.47 น้อยที่สุด 

26 การบังคับฝืนใจให้กระท าโดยรุ่นพ่ีอย่างไม่มีเหตผุล 1.41 0.49 น้อยที่สุด 

มาตรการควบคุมกิจกรรมรับน้อง    

27 กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ภายใต้

ควบคุมของกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย ์

3.86 1.01 มาก 

28 ห้ามรุ่นพ่ีละเมดิมาตรการที่วางไว ้ 3.96 1.00 มาก 

29 ก าหนดวันเวลาเข้าร่วมกจิกรรมรบัน้องอย่างชัดเจน และ

ควรท ากิจกรรมรับน้องภายในเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน ถ้าฝ่า

ฝืนรุ่นพี่จะไดร้ับโทษตามที่วางไว ้

3.97 0.99 มาก 

30 รุ่นน้องมีสิทธ์ิขัดค าสั่งของรุ่นพี่ โดยใช้ค าประกาศของ

กองพัฒนานักศึกษา 

3.80 1.07 มาก 

31 รุ่นพี่พูดตะคอก ขู่เขญ็ท าให้ตกใจ คุก 1 เดือน 3.80 1.13 มาก 

32 รุ่นพี่กระท าเป็นเหตุใหรุ้่นน้องเสียชีวิต คุก 10 ปี 3.74 1.11 มาก 

33 รุ่นพี่มีการลงไมล้งมือท าร้ายร่างกาย คุก 2 ปี 3.87 1.16 มาก 

34 รับน้องมีการบาดเจ็บสาหัส คุก 3 ปี 3.79 1.11 มาก 

35 รุ่นน้องต้องการกลับ แตรุ่่นพี่ไม่ใหก้ลับ คุก 3 ปี 3.83 1.17 มาก 

  ภาพรวม 3.31 0.55 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า การศึกษาข้อมูลการยอมรับกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการยอมรับในรูปแบบและมาตรการควบคุมป้องกันของกิจกรรมรับน้องใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ = 3.31, SD=0.55) โดยมีความคิดเห็นยอมรับรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องที่อยู่
ในระดับมากที่สุดคือ การแสดงความสามารถของน้องใหม่ด้วยความสมัครใจ  (X ̄ = 4.53, SD=0.79) รองลงมาคือ 
การอบรมน้องเรื่องมารยาทต่าง ๆ และการสอนน้องบูม ร้องเพลง (X ̄ = 4.12, SD=0.96, X ̄ = 4.07, SD=0.95) 
ตามล าดับ ส่วนการจัดกิจกรรมกิจกรรมรับน้องที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายอมรับได้น้อยท่ีสุด 3 
ล าดับแรกคือ การตะคอกน้องใหม่ ขู่ ใช้เสียงดัง (X ̄ = 1.21, SD=0.81) รองลงมาคือ การบังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วม
กิจกรรม และการบังคับฝืนใจให้กระท าโดยรุ่นพี่อย่างไม่มีเหตุผล (X ̄ =1.33, SD=0.47, X ̄ = 1.41, SD=0.49) 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ล าดับ การรับรู้ต่อประโยชน์กิจกรรมรับน้อง X ̄ SD 
แปล

ผล 

1 ก่อให้เกิดความรักและเป็นส่วนหน่ึงของคณะ/ มหาวิทยาลัย 3.83 1.02 มาก 

2 ก่อให้เกิดความเคารพรุ่นพ่ี 3.79 1.02 มาก 

3 ก่อให้เกิดความสามัคครีะหว่างน้องใหม่ 3.91 0.98 มาก 

4 ก่อให้เกิดความรูส้ึกผูกพันฉันท์พ่ีนอ้ง  3.78 0.98 มาก 

5 มีความรูส้ึกท่ีต้องการช่วยเหลือเกือ้กูล ซึ่งกันและกัน 3.93 0.99 มาก 

6 ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 3.86 0.94 มาก 

7 รู้จักการให้อภยั 3.90 1.01 มาก 

8 ฝึกความมีวินยัอดทน อดกลั้น 4.04 0.94 มาก 

9 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และ สิ่งแวดล้อมได ้ 3.94 0.99 มาก 

10 ได้ท าความรู้จักเพื่อนและรุ่นพ่ี 3.87 0.95 มาก 

11 ก่อให้เกิดความอับอาย ขุ่นแค้น เจบ็ใจ 3.64 1.14 มาก 

12 ก่อให้เกิดความกลัวรุ่นพี ่ 3.73 1.06 มาก 

13 ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง  3.80 1.10 มาก 

14 ส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย เช่น เจ็บป่วย  3.67 1.11 มาก 

15 ส่งผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความกดดันต่าง ๆ 3.91 1.14 มาก 

16 ส่งผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิสว่นบุคคล 3.74 1.00 มาก 

17 ส่งผลกระทบด้านการเรียน เช่น หลับในห้องเรียน เข้าห้องเรียนสาย เป็นต้น 3.70 1.16 มาก 

 ภาพรวม 3.79 0.77 มาก 

ซึ่งจากตารางที่ 3 พบว่าการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄ = 3.79, 
SD=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของกิจกรรมรับน้องมากที่สุดคือ กิจกรรมรับ
น้องช่วยให้นักศึกษาฝึกความมีวินัยอดทน อดกลั้น นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X ̄ = 4.04, 
SD=0.94)  รองลงมาคือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อยู่ในระดับมาก  (X ̄ = 3.94, 
SD=0.99) และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างน้องใหม่อยู่ในระดับมาก  (X ̄ = 3.91, SD=0.98)  

และจากการศึกษาความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ผ่านแบบวัดความเครียด ST 5 ของกรมสุขภาพจิต 
ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้อง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง (X ̄ = 1.64, SD = 0.82) คิดเป็นร้อยละ 60.93 รองลงมาคือ มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับต่ าและระดับสูง 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 26.74 และ 12.33 ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
การยอมรับและการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องด้วยความเต็มใจ แต่ต้อง
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภา จันทร์เกื้อและคณะ (2556) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมโดยไม่มีการบังคับ ถ้าหากเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ส่วนการยอมรับกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ยอมรับในรูปแบบและมาตรการควบคุมป้องกันของกิจกรรมรับน้องในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
คิดเห็นยอมรับรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ การแสดงความสามารถของน้องใหม่ด้วย
ความสมัครใจ  รองลงมาคือ การอบรมน้องเรื่องมารยาทต่าง ๆ และการสอนน้องบูม ร้องเพลง ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมพ์ สารักษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดของการยอมรับรูปแบบ
กิจกรรมรับน้อง และมาตรการการรับน้อง 3 อันดับแรก 1) ได้แก่ การท ากิจกรรมรับน้องสันทนาการ เชิงสร้างสรรค์ 
2) การสอนบูมร้องเพลง 3) การอบรมเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ตามล าดับ ส่วนการจัดกิจกรรมกิจกรรม
รับน้องที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายอมรับได้น้อยที่สุด 3 ล าดับแรกคือ การตะคอกน้องใหม่ ขู่ 
ใช้เสียงดัง รองลงมาคือ การบังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม และการบังคับฝืนใจให้กระท าโดยรุ่นพี่อย่างไม่มีเหตุผล 
ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ในการก ากับควบคุมดูแลโดยกอง

ความเครียดระดับปานกลาง 

60.93 

ความเครียดระดับต่ า 

26.74 

ความเครียดระดับสูง 

12.33 

ภาพที่ 1 ร้อยละระดับความเครียดในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีที ่1 
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พัฒนานักศึกษาผ่านการดูแลในระดับคณะ หลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นการจัดกิจกรรมรับน้องแบบ
สร้างสรรค์ แม้จะยังคงมีระบบSOTUSอยู่บ้าง แต่รูปแบบกิจกรรมป็นกระบวนการทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)  (รุ่งอรุณ พรเจริญ และคณะ , 2560) ซึ่ง
กระบวนการนี้ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้ ในแต่ละกิจกรรมพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ก่อเกิดการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แต่
อย่างไรก็ตามการแสดงออกในรูปแบบออกค าสั่ง บังคับโดยใช้ค าพูดหรือกริยาที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ตัว
นักศึกษาเข้าใหม่กลัวกิจกรรมรับน้อง (อมรเทพ  สีนวนสูง , 2559) เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวการรับน้องที่รุนแรงเกิน
กว่าเหตุ รุ่นพี่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเป็นเหตุให้รุ่นน้องได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และจากการศึกษาการ
รับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้
ประโยชน์กิจกรรมรับน้องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์  ร่วมจิตร (2556) ที่
พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเกี่ยวกบัการรบัรูต้อ่
ประโยชน์กิจกรรมรับน้อง ของข้อดี และข้อเสียอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่บีบคั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเครียด
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผ่านแบบวัดความเครียด ST 5 ของกรมสุขภาพจิต ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
รับน้อง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

สรุปผล 
จากการศึกษาการยอมรับและการรับรู้ประโยชน์ต่อกิจกรรมรับน้องของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการยอมรับในรูปแบบและมาตรการควบคุมป้องกันของกิจกรรมรับน้อง ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ = 3.31, SD=0.55) โดยมีความคิดเห็นยอมรับรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องที่อยู่

ในระดับมากที่สุดคือ การแสดงความสามารถของน้องใหม่ด้วยความสมัครใจ  (X ̄ = 4.53, SD=0.79) รองลงมาคือ 

การอบรมน้องเรื่องมารยาทต่าง ๆ และการสอนน้องบูม ร้องเพลง (X ̄ = 4.12, SD=0.96, X̄ = 4.07, SD=0.95) 
ตามล าดับ ส่วนการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายอมรับได้น้อยที่สุด 3 ล าดับ

แรกคือ การตะคอกน้องใหม่ ขู่ ใช้เสียงดัง (X ̄ = 1.21, SD=0.81) รองลงมาคือ การบังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม 

และการบังคับฝืนใจให้กระท าโดยรุ่นพี่อย่างไม่มีเหตุผล (X ̄ =1.33, SD=0.47, X̄ = 1.41, SD=0.49) ตามล าดับ 

นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̄ = 3.79, SD=0.77) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของกิจกรรมรับน้องมากที่สุดคือ กิจกรรมรับน้องช่วยให้นักศึกษาฝึกความ

มีวินัยอดทน อดกลั้น นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (X ̄ = 4.04, SD=0.94)  รองลงมาคือช่วยให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อยู่ในระดับมาก  (X ̄ = 3.94, SD=0.99) และก่อให้เกิดความ

สามัคคีระหว่างน้องใหม่อยู่ในระดับมาก  (X ̄ = 3.91, SD=0.98) และจากการศึกษาความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ผ่านแบบวัดความเครียด ST 5 ของกรมสุขภาพจิต ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้อง พบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ = 1.64, SD = 0.82) คิดเป็นร้อยละ 60.93 
รองลงมาคือ มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับต่ าและระดับสูง ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 26.74 และ 12.33 
ตามล าดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับน้องที่เหมาะสมและสร้างสรรค์



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1955 

 
 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถบรรทุก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Quality of Life in Logistics Work of Truck Drivers 

in Nakhon Sri Thammarat 

อรปวีณ์ โภคาวัฒนา1*, มัลลกิา อินพรหม2 

Onpawee Phokawattana1*, Malika Inprom2 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถในจังหวัดนครศรีธรรมราช   มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของอาชีพ ลักษณะการท างาน และเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุง การสร้างศักยภาพในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานขับรถบรรทุกที่มีสถานประกอบการใน

พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน จ านวน 30 สถานประกอบการ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชายซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี รายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน ระดับการศึกษาอยู่

ในช่วงมัธยมศึกษา ไม่เคยประสบอุบัติเหตุระหว่างการท างาน มีประสบการณ์ในการท างาน 3-4 ปี ลักษณะการ

ว่าจ้างจะเป็นพนักงานประจ า ระยะเวลาท างานในแต่ละวันอยู่ที่ 6-8 ชม. ผลการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ

พบว่า มีระดับความพึงพอใจที่พนักงานขับรถบรรทุกท างานได้ดีตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด มีการวางแผนการ

ขนส่งสินค้า ส่วนใหญ่จะมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกปี ผู้ประกอบการต้องการพนักงานขับรถบรรทุกที่มี 1.

บุคลิกน่าเช่ือถือ 2.สุภาพเรียบร้อย 3.มีความรับผิดชอบ 4.ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท 5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน , พนักงานขับรถบรรทุก , โลจิสติกส์ 
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Abstract  
The research on the quality of life in the logistics work of the driver in Nakhon Sri 

Thammarat aimed to study the general conditions of the profession features and  to examined 

problems and suggestions for increase the potential for truck drivers. The tools used in this research 

were questionnaires and interview.  The sample group used in the research was truck drivers in 

Nakhon Sri Thammarat Province, 100 drivers in 30 companies.  Data analysis results show that most 

of the respondents are men ,aged 31-40 years, earning 10,001-20,000 bath/month. Education level 

is in the secondary level. Never had an accident during work and have 3-4 years working experience, 

hiring as a permanent employee, the duration of work each day was 6-8 hours. 

The result of the entrepreneurs interviewing found that there are satisfy that the truck 

drivers perform well in accordance with the company's goals.   Have product transportation 

planning. Most will have training for employees every year. The operator needs a truck driver who 

has 1. Trustworthy personality 2. Polite 3. Responsibility 4. Follow the regulations of the company. 

5. Do not interfere with drugs 

Keywords: Quanlity of working life, Truck Drivers, Logistics 

บทน า 
      การขนส่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเกี่ยวข้องกับการด าเนิ นชีวิตของ

ประชาชนทุกคน ซึ่งบริษัทการขนส่งในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตซึ่งเป็นจากการขยายตัวของการบริโภคใน
อาเซียน การขยายตัวด้านการขนส่งภายในประเทศพบว่าการขนส่งโดยรถบรรทุกนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด
ประมาณ 80% ของการใช้บริการทั้งหมด (กรมการขนส่งทางบก,2558)  ดังนั้น เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนโดย
รถบรรทุกมีคุณภาพ สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด คือ พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า   

ในช่วงปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังบุคคล 20 ปีของกระทรวงแรงงาน  
แต่ที่ผ่านมาบุคลากรที่เข้าสู่การท างานกลับไม่ใช่บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามวุฒิการศึกษาโดยตรง ในขณะที่
รายได้ที่มากท าให้คนจากสาขาวิชาชีพอื่นพร้อมที่จะเปลี่ยนสายงานเข้ามาท างานด้านนี้ นอกจากนี้ คนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาโลจิสติกส์โดยตรงบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (กระทรวงแรงงาน,2559) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการกระจายสินค้า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการขนส่ง
สินค้าของภาคใต้ ทั้งยังมีการขนส่งโดยรถบรรทุกเป็นจ านวนมาก และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าท่ี
ก าลังเป็นที่ต้องการมากอยู่ในขณะนี้ แต่ชีวิตการท างานบนท้องถนนของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าไม่ใช่เรื่องที่จะ
ปฏิบัติกันได้ เป็นเรื่องที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ดังนั้นพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าที่บริษัทหรือ
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โรงงานต้องการจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจถึงสภาพการท างาน และสามารถมีบทบาทในการช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย
การตระหนักถึงสภาพการจ้างงานท่ีดีและปลอดภัย คนขับรถจะต้องช านาญในการขับดูแลรถให้พร้อมใช้งาน  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวความคิดและเห็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทาง การเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและ
พนักงานขับรถบรรทุก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าท่ีมีศักยภาพท่ีดี และยังได้ช่วยสร้างการมี
ศักยภาพให้กับพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าท าให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ามีความต้องการต่อผู้ประกอบการมาก
ขึ้น  

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อการท างานด้านโลจิสติกส์ของพนักงานขับ

รถบรรทุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  
               2. เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง สร้างศักยภาพการท างานของ

พนักงานขับรถบรรทุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานขับรถบรรทุกและผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ (L) ที่มีเงิน

ลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท หรือมีคนงานมากกว่า 200 คน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 
42 สถานประกอบการ ใน 14 อ าเภอ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2561) เนื่องจากทราบจ านวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) โดยก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 สถานประกอบการ โดยค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของสถานประกอบการในแต่ละอ าเภอด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 1   แสดงการค านวณขนาดกลุ่มตัวออย่างโรงงานขนาดใหญ่ (L) ของแต่ละอ าเภอ ในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อ าเภอใน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขนาดประชากร  

แต่ละกลุม่  

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

แต่ละกลุม่  

เมืองนครศรีธรรมราช 3  2  

ฉวาง 3  2  

พิปูน 1  1  

ชะอวด 1  1  

ทุ่งสง 14  10  
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อ าเภอใน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขนาดประชากร  

แต่ละกลุม่  

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

แต่ละกลุม่  

นาบอน 6  4  

ทุ่งใหญ่ 4  3  

ปากพนัง 1  1  

สิชล 1  1  

ขนอม 2  1  

ถ้ าพรรณรา 1  1  

จุฬาภรณ ์ 1  1  

พระพรหม 3  2  

ช้างกลาง 1  1  

รวม 42 30 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมลูจากพนักงานขบัรถบรรทุก จ านวน 100 คน โดยเก็บข้อมูลเฉลี่ยกลุ่มละ 3 – 4 คน และเก็บ

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการ จ านวน 30 คน  

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 เครื่องมือ ประกอบด้วย คือ 1.แบบสัมภาษณ์ใช้ส าหรับสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ  2.แบบสอบถามใช้ส าหรับสอบถามพนักงานขับรถบรรทุก โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แสดงรายละเอยีดไวด้ังนี้  

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 :  ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และประเภทรถบรรทกุท่ีขับ  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 : สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของผลตอบแทนที่พนักงานขับรถต้องการ/ลักษณะการ
จ้างงานของคนขับบรรทุกได้แก่ ลักษณะการจ้างก าหนดเวลาในการท างานแต่ละวัน ช่ัวโมงการท างานต่อวัน และ
จ านวนคนขับรถส ารองระหว่างเดินทาง โดยผู้วิจัยอ้างอิงการสร้างแบบสอบถามในขั้นตอนนี้จากแบบสอบถามของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นตัวอย่างในการตั้งค าถามที่ครอบคลุมเรื่องการท างานของผู้มีอาชีพขับ
รถบรรทุกมากที่สุดอีกทั้งผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพบว่าลักษณะการว่าจ้างงานและการท างานมีผล
ต่อพฤติกรรมในการขับขี่ จึงเห็นว่าควรมีค าถามลักษณะดังกล่าวสอดแทรกในแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้  

แบบสอบถามส่วนที่ 3 : การบังคับใช้กฎและข้อระเบียบของบริษัท ได้แก่ การตรวจความพร้อมของสภาพ
รถบรรทุก พนักงานขับรถบรรทุกและคุณลักษณะการแต่งกายของพนักงานขับรถบรรทุก  

แบบสอบถามส่วนที่ 4 : สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานขับรถบรรทุกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน   
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามฉบับร่างและน าปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อดูความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) หลังจากนั้นได้ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานขับรถบรรทุก จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 ชุด และ

ค านวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability Test) ของแบบสอบถาม โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งผลการประเมินพบว่า ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .0.78 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงานขับรถบรรทุก 
2. ผู้วิจ้ยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

คุณภาพชีวิต 
ในการท างานด้านโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้จะใช้ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของพนักงานขับรถบรรทุกที่มีสถาน

ประกอบการเป็นโรงงานขนาดใหญ่ (L) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2   แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของพนักงานขับรถบรรทุก   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 98 98 
หญิง 2 2 

อาย ุ

ต่ ากว่า 20 ป ี 5  5  
20-30 ปี  40  40  
31-40 ปี  50  50  

40 ปีขึ้นไป  5  5  

สถานภาพ 

โสด  32 32 
อยู่ด้วยกัน 52 52 
หย่าร้าง 10 10 

แยกกันอยู่ 6 6 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 24 24 
มัธยมศึกษา 57 57 
อนุปริญญา 16 16 
ปริญญาตร ี 3 3 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการท างาน 

8,000 – 10,000 บาท 13 13 
10,001 – 20,000 บาท 46 46 
20,001 – 30,000 บาท 35 35 

30,000 บาท ขึ้นไป 6 6 
พนักงานขับรถส ารอง 

ในการเดินทาง 
มีพนักงานขับรถส ารอง 16 16 

ไม่มีพนักงานขับรถส ารอง 84 84 

ช่ัวโมงในการท างาน/วัน 

4-6 ช่ัวโมง 10 10 
6-8 ช่ัวโมง 52 52 
8-10 ช่ัวโมง 29 29 

10 ช่ัวโมงขึ้นไป 9 9 

ช่วงระยะเวลาในการท างาน 

08.00-17.00 น. 29 29 
08.00-17.00 น. และล่วงเวลาตามตาราง

งาน 
14 14 

ไม่ระบุเวลาที่แน่นอนข้ึนกับตารางงาน 57 57 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จะมีรายได้จาก

การท างานส่วนใหญ่เดือนละ 10,001 - 20,000 บาท/เดือน พนักงานขับรถบรรทุกเกือบทุกคนจะมีครอบครัวอยู่
ด้วยกัน ส่วนผลของการได้รับผลตอบแทนจะน าไปดูแลจุนเจือครอบครัว พนักงานขับรถจะมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะการว่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกจะจ้างเป็นพนักงานประจ าเป็นส่วนใหญ่ และ
ระยะเวลาการท างานในของแต่ละวันจะไม่ระบุเวลาที่แน่นอนขึ้นกับค าสั่งของบริษัท ส่วนช่ัวโมงในการท างานจะ
ท างาน 6 - 8 ช่ัวโมงต่อวัน และจะไม่มีพนักงานขับรถส ารองในการเดินทาง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎและข้อระเบียบของบริษัท  

ตารางที่ 3   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎและข้อระเบียบของบริษัท  
การบังคับใช้กฎและข้อระเบียบของบริษัท  จ านวน ร้อยละ 

การตรวจสภาพรถ 
 

มี  88  88  
ไม่ม ี 5  5  

ไม่ทราบ 7 7 

การแต่งกาย 
ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท 77 77 

ชุดทั่วไป 23 23 
การตรวจสุขภาพประจ าปีของ

พนักงาน 
มี 43 43 

ไม่ม ี 57 57 
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การบังคับใช้กฎและข้อระเบียบของบริษัท  จ านวน ร้อยละ 

การฝึกอบรมของพนักงานขับ
รถบรรทุก 

1 ครั้ง / ป ี 46 46 
2 ครั้ง / ป ี 36 36 

มากกว่า 2 ครั้ง/ป ี 7 7 
ไม่เคยมีการฝึกอบรม 11 11 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า บริษัทมีการตรวจสภาพรถอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถ้าตรวจพบว่ารถไม่อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ทางบริษัทจะมีการสั่งซ่อมทันทีและได้จัดให้มีการน ารถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบก ส าหรับการแต่ง
กายขณะปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะมีการใส่เครื่องแบบของบริษัท มีการตรวจสภาพความพร้อมทางด้านร่างกายซึ่งจะ
เป็นการตรวจวัดสายตาและพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้มีการจัดการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานขับรถ 1 ครั้งต่อปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการฝึกอบรมของพนักงานขับ

รถบรรทุก 

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการฝึกอบรมของพนักงาน

ขับรถบรรทุก 

 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
การฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก (คร้ัง/ปี) รวม Chi 

square 
Sig 

1 คร้ัง/
ปี 

2 คร้ัง/
ปี 

มากกว่า 
2 คร้ัง/ปี 

ไม่เคยมีการ
จัดอบรม 

เพศ 
ชาย 46 34 7 11 98 

3.628 0.305 
หญิง 0 2 0 0 2 

อาย ุ

ต่ ากว่า 20 ป ี 5 0 1 0 6 

14.712 0.099 
20-30 ปี  17 18 1 0 40 
31-40 ปี  23 17 5 0 50 

40 ปีขึ้นไป  1 1 0 0 4 

รายได ้

8,000 – 10,000 บาท 9 0 3 0 13 

34.672 0.000* 
10,001 – 20,000 บาท 21 11 4 0 46 
20,001 – 30,000 บาท 15 20 0 0 35 

30,000 บาท ขึ้นไป 1 5 0 0 6 

ระดับ
การ 

ศึกษา 

ประถมศึกษา 8 8 4 4 24 

16.410 0.059 
มัธยมศึกษา 32 17 2 6 57 
อนุปริญญา 5 10 0 1 16 
ปริญญาตร ี 1 1 1 0 3 
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จากตารางที่ 4 พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการฝึกอบรมของพนักงาน

ขับรถบรรทุก อย่างนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กล่าวได้ว่าพนักงานขับรถบรรทุกที่มีรายได้  8,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาท ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการ

ฝึกอบรมแตกต่างกัน 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความพึง
พอใจในระดับหนึ่งพนักงานขับรถบรรทุกต้องท างานได้ดีตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด มีการวางแผนการขนส่งสินค้า
ล่วงหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้พนักงานขับรถบรรทุกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และส่วนน้อยที่มีชุดยูนิฟอร์ม
ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก สถานประกอบการส่วนใหญ่จะมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกปีและมีสถาน
ประกอบการส่วนน้อยที่ไม่มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน ผู้ประกอบการต้องการพนักงานขับรถบรรทุกที่มี 1.บุคลิก
น่าเช่ือถือ 2.สุภาพเรียบร้อย 3.มีความรับผิดชอบ 4.ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และ 5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
เป็นต้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การท างานของพนักงานขับรถบรรทุก เช่น การจัดส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆให้ตรงเวลาที่ก าหนดก็ไม่มี

ปัญหาในเรื่องนี้ มีการเลือกเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสมในการจัดส่งเพื่อความรวดเร็ว สินค้ามีการป้องกันความ

เสียหายไม่ให้เกิดความเสียหายจากการขนส่ง และเพื่อให้มีความพร้อมในการท างาน ก่อนการท างานทุกครั้งมีการดู

ตารางการท างานก่อนการปฏิบัติงาน ภาพรวมของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการให้คะแนนเรื่องของ การท างานของ

พนักงานขับรถบรรทุกนั้นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการศึกษาท่ีได้รับครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ของอัญชลี ใจดี (2554) ศึกษาเรื่อง สภาพการจ้างของพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในจังหวัดปราจีนบุรีมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานเกี่ยวกับวิธีการท างาน วันเวล าท างาน การท างานล่วงเวลา 

ค่าตอบแทนการท างาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน ค่าเที่ยว  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปี 2562 เป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้  ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุก

ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผลการวิจัยสามารถน าไปประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อีกด้วย 
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เครื่องร่อนผลกระบก 

WILD ALMOND OF MECHANICAL PEELING 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์น าเมล็ดกระบกน าไปกะเทาะเปลือกเพื่อน าเอาเนื้อเมล็ดภายในไปจ าหน่ายอันเปน็

การสร้างรายได้แก่เกษตรกร ระยะเวลาที่จะเก็บเมล็ดกระบกมากะเทาะได้จะต้องรอให้ผลสุกก่อนและย่อยสลายให้
เหลือเมล็ดเพียงเปลือกท่ีคล้ายไม้จึงสามารถน ามากะเทาะเปลือกได้ แต่ต้องรอเป็นระยะเวลาหลายเดือนถึงจะย่อย
สลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้คิดออกแบบเครื่องร่อนผลกระบกขึ้นมาเพื่อลดระยะเวลาการย่อยสลายด้วยธรรมชาติ 
ซึ่งเครื่องร่อนผลกระบกใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า น ามาใช้เป็นตัวขับในการท างานของเครื่องร่อนผลกระบก โดยมี
ขนาดของถังกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ซึ่งจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยอยู่ติดกับตัวเครื่องร่อนผล
กระบก จากการทดลองร่อนผลกระบกสุกแบบแห้งช่วงน้ าหนัก 6 กิโลกรัม จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดและใช้เวลาใน
การร่อนผลกระบกเพียง 5 นาที 31 วินาทีต่อรอบการทดลอง จะได้เมล็ดกระบกประมาณ  2,872 เมล็ดต่อช่ัวโมง 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องร่อนผลกระบกสามารถน าช่วยในการลดระยะเวลาย่อยสลายด้วยธรรมชาติได้ 
ค าส าคัญ: ผลกระบก, เครื่องร่อน 
 
1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 
1Department of Electrical Engineering, Faculty of Industry and Technology Rajamangala University of 
Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sub-district Pang khon , District Pamg Khon , Province sakon 
nakhon 47160, Thailand 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 
2Department of Science and Mathematics, Faculty of Industry and Technology Rajamangala University of 
Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sub-district Pang khon , District Pamg Khon , Province sakon 
nakhon 47160, Thailand 
3สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30000 
3 Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology 
Isan, Sub-district in the city, District city, Province Nakhon Ratchasima 30000, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: konggola.ma@gmail.com 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1967 

 
 

Abstract  
The objective of this research is to wild almond seeds to be peeled in order to bring the 

seeds inside to sell is creating income, namely farmers. The time for harvesting of the wild almond 
seeds must be done before having to the fruit to ripen and decompose until the seeds are only 
the bark that resembles a tree so they can be cracked.  But had to wait for several months to 
decompose. The research team therefore considered the design of the wild almond of mechanical 
peeling reduce the time of natural degradation.  Which the wild almond of mechanical peeling 
motor uses 1 hp.  Used as a driver in the operation of the machine the size of the tank is 50 cm. 
wide and 60 cm.  high.  Which will have a safety protection system next to the wild almond of 
mechanical peeling.  From the experiment of wild almond ripe 6  kilograms.  Will have the best 
efficiency and time about 5  minute 31  minutes per trial round of gliding wild almond and will 
receive about 2,872  seeds per hours.  It can be seen that the wild almond of mechanical peeling 
can help to reduce the time to decompose with nature. 
Keywords: Wild almond , Mechanical peeling 

บทน า  
กระบกเป็นไม้ยืนต้นท่ีสามารถทนความแห้งแล้งได้ดี มักพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ที่หัวไร่ปลาย

นา ลักษณะของผลเป็นทรงกลมรีคล้ายกับผลมะม่วงขนาดเล็ก โดยผลอ่อนจะมีสีเขียว แต่เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง ในผลมีเนื้อหุ้มเมล็ดที่มีเปลือกแข็งโดยมีเนื้อในเมล็ดเป็นสีขาวอัดแน่นอยู่ ซึ่งเนื้อในเมล็ดกระบกเป็นแหล่งที่
อุดมไปด้วยธาตุอาหารแคลเซียมและเหล็ก [งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. "ประโยชน์จากมะมื่น เพื่อเป็นสารช่วยทางยา อาหาร และเครื่องส าอาง". (ภกญ.รศ.ดร.พาณี 
ศิริสะอาด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.prcmu.cmu.ac.th.  [8 
ต.ค. 2013].] ซึ่งจะช่วยบ ารุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีและนิยมใช้น้ ามันที่สกัดจากเมล็ดของกระบกน ามาผลิต
เป็นสบู่และเทียนไขได้ ผลสุกที่ร่วงหล่นสามารถน ามาใช้เป็นอาหารของสัตว์ เช่น วัว ควาย รวมไปถึงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
อื่นๆ 

ปัจจุบันเกษตรกรยังสามารถเก็บกระบกมากะเทาะเปลือกน าเมล็ดภายในกระบกไปจ าหน่ายเพือ่เพิม่รายได ้
แต่กว่าจะสามารถเก็บเมล็ดกระบกไปกะเทาะเปลือกได้นั้น จะต้องรอให้ผลกระบกสุกและย่อยสลายให้เหลือเพียง
เปลือกแข็งหุ้มเมล็ดก่อนระยะเวลาที่จะย่อยสลายตามธรรมชาติอย่างน้อย 6 เดือน จึงสามารถน าเมล็ดกระบกมา

กระเทาะได้แต่ถ้าหากมีกระบวนการที่ช่วยย่อยสลายได้เร็วข้ึนก็จะท าให้เกษตรกรสามารถเก็บผลกระบกมากะเทาะ
เปลือกเพื่อจ าหน่ายเพิ่มรายได้เร็วขึ้น  

ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะการสร้างเครื่องร่อนผลกระบกท่ีสามารถแยกส่วนที่เป็นเนื้อจากผลกระบก 
และเมล็ดกระบกเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการย่อยสลายของเปลือกกระบกและสามารถน าไปต่อยอดในทาง
อุตสาหกรรมได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ออกแบบโครงสร้างเครื่องร่อนผลกระบก 

 
รูปที่ 1 แบบโครงสรา้งเครื่องร่อนกระบก  

 
จากรูปท่ี 1 ท าการออกแบบโครงสร้างเครื่องร่อนผลกระบกแล้ว ต่อมาเป็นขั้นตอนของการออกแบบโครง

เครื่องร่อนผลกระบก โดยการออกแบบโครงสร้างฐานนั้นเราต้องมีความรอบคอบในการออกแบบโครงเครื่องเป็น

อย่างมาก เพราะเราต้องค านึงถึงความแข็งแรง การรับน้ าหนักได้ดี ซึ่งระบบโครงสร้างฐาน ท าการออกแบบ

โครงสร้างฐาน โดยจะมีแกนกลางที่ฐานเครื่องเพื่อรับน้ าหนักทั้งหมด ในส่วนวางถังเก็บน้ าจะยึดติดโครงสามด้าน 

ส่วนวางถังปั่นจะยึดติดกับโครงสามด้าน เช่นเดียว ต าแหน่งวางมอเตอร์ปั่นจะอยู่ด้านล่าง  
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2. วงจรควบคุมมอเตอร์ และวงจรก าลัง 

 

รูปที่ 2 วงจรการควบคุมมอเตอร ์

หลักการท างานของวงจร การท างานของวงจรมี 2 สถานะ คือ 

1) เริ่มท างาน กดสวิตช์ S2 กระแสจาก L ไหลผ่าน F2 หน้าสัมผัส F3 หน้าสัมผัส   S1, S2 เข้า

ขดลวดสนามแม่เหล็ก K1 ครบวงจรที่ N เมื่อ K1 ท างาน ในวงจรก าลังหน้าสัมผัสหลักของ K1 เปลี่ยนเป็น 

N.C. ต่อวงจรให้มอเตอร์ท างาน ในวงจรควบคุม หน้าสัมผัสช่วยของ K1 แถวที่ 2 จะต่อวงจรให้ขดลวด 

สนามแม่เหล็ก K1 คงสภาพการท างาน (self-holding) ต่อไปได้ เมื่อปล่อยมือจาก S2 หน้าสัมผัสช่วยของ 

K1 แถวท่ี 3 ต่อวงจรให้หลอดสัญญาณ H1 ในแถวท่ี 3 สว่าง และมีรีเลย์ตั้งเวลา K1T ในการท างานสั่งให้

มอเตอร์หยุดการท างานขณะที่ไม่มีผู้ควบคุมขณะเครื่องท างานอยู่ 

2) หยุดการท างานของเครื่องร่อนกระบกมอเตอร์ กดสวิตช์ S1 จะท าการตัดการท างานของ

เครื่องร่อนกระบกทั้งหมด ที่จ่ายไปยังขดลวดสนามแม่เหล็ก K1 ท าให้ K1 หยุดท างาน หน้าสัมผัสจะกลับ

สภาวะเดิม มอเตอร์หยุดท างาน หลอดสัญญาณ H1 ก็จะดับ  

3) เมื่อเกิดการลัดวงจร โอเวอร์โหลด F3 จะท างาน โดยตัดวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจร

ควบคุมและหลอดไฟ H2 ในแถวที่ 4 ติดสว่าง 

 
 

L

N

M

F1

K1
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T1 T2

F2

F3

S1
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S3 K1
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3. การเลือกใช้มอเตอร์และการทดรอบของพู่เลย์ 
ส าหรับการเลือกใช้ขนาดมอเตอร์เพื่อการขับเคลื่อนจะเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  ขนาด 1 

แรงม้า ความเร็วรอบอยู่ที่ 1,473 รอบต่อนาที ส าหรับการทดรอบของพู่เลย์เพื่อเพิ่มก าลังแรงบิดให้สามารถร่อนผล
กระบกได้เร็ว ซึ่งใช้พู่เลย์ปลายก าลังขนาด 10 นิ้ว และพู่เลย์ต้นก าลังมีขนาดอยู่ที่ 3 นิ้ว ดังนั้นความเร็วรอบของ
สายพานท่ีใช้ในตัวเครื่องร่อนกระบกอยู่ท่ี ประมาณ 560 รอบต่อนาที 

4. วิธีด าเนินการทดลอง 

 วิธีการด าเนินการทดลองเครื่องร่อนผลกระบกจะแบ่งตัวอย่างการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มการทดลอง คือ

กลุ่มที่ 1 ท าการทดลองร่อนผลกระบกแบบผลกระบกเปียก โดยจะน าผลกระบกท่ีสุกไปแช่น้ า 24 ช่ัวโมง ก่อนน าเข้า

เครื่องร่อนผลกระบกที่จะท าการทดลอง และกลุ่มที่ 2 ท าการทดลองร่อนผลกระบกแบบผลกระบกแห้ง โดยจะน า

ผลกระบกที่เก็บมาน าเข้าเครื่องร่อนผลกระบก ในการเตรียมทดลองแต่ละรอบจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 6 นาทีต่อ

รอบการทดลอง ดังนั้นในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงจะท าการทดลองได้ 10 การทดลอง โดยแบ่งช่วงน้ าหนักการทดลอง

ออกเป็น 4 ช่วงน้ าหนัก คือ 3, 4, 5 และ 6 กิโลกรัม 

5. หลักการท างานเครื่องร่อนผลกระบก 

การท างานของเครื่องร่อนผลกระบก เมื่อน าผลกระบกท่ีช่ังน้ าหนักแล้วไม่เกิน 6 กิโลกรัม เทลงถังร่อนและ

เปิดวาล์วน้ าฉีดเพื่อช่วยหล่อลื่นและกดสวิตช์การท างาน หลังจากนั้นมาสังเกตดูน้ าที่ร่อนลูกกระบก ว่าถ้าหากน้ ายัง

เป็นสีขุ่นอยู ่หรือมีเศษของผลกระบกติดอยู่หมายความว่าผลกระบกยังร่อนไม่เสร็จ แต่ถ้าหากว่าน้ าที่ไหลออกมาใสๆ

และไม่มีเศษเนื้อผลกระบกหมายความว่าผลกระบกร่อนเสร็จแล้ว จากนั้นก็ยกฝาถังขึ้น เครื่องร่อนผลกระบกจะหยุด

การท างานทันที เพราะว่าที่ฝาของถังเปิด-ปิด จะมีระบบป้องกันความปลอดภัยอยู่ เพราะถ้าหากมีการเปิดตัวฝาถัง

ขณะท างานระบบก็จะสั่งตัดการท างานทันที 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
หลังจากที่ได้ท าการออกแบบและท าการสร้างเครื่องร่อนผลกระบกซึ่งน ามาสู่การทดลอง  เพื่อทดลองว่า

เครื่องร่อนผลกระบกที่ได้ออกแบบและท าการสร้างนั้นสามารถท่ีจะน ามาใช้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งได้ท าการทดลองกับ

ผลกระบกที่สุกใหม่ ซึ่งรูปแบบการทดลองการร่อนแบบผลกระบกเปียกและแบบผลกระบกแห้งโดยแบ่งช่วงน้ าหนัก

การทดลองออกเป็น 4 ช่วงน้ าหนัก คือ 3, 4, 5 และ 6 กิโลกรัม ได้ผลดังนี้ 
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รูปที่ 3 แสดงจ านวนเมล็ดที่ได้จากการร่อนผลกระบก 

 

 

รูปที่ 4 แสดงเวลาที่ใช้ในการร่อนผลกระบก 

จากผลการทดลองการร่อนผลกระบกสุกโดยแบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่มการทดลอง คือ ผลกระบกแห้ง 

และผลกระบกเปียกได้ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 3 แสดงจ านวนเมล็ดที่ได้จากการร่อนผลกระบกต่อช่ัวโมง และใน

รูปที่ 4 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการร่อนผลกระบกต่อรอบการทดลอง ดังนั้นจากทดลองผลกระบกแห้งกับผลกระบก

เปียกเทียบจากเวลาที่ใช้ในการร่อนผลกระบกมีค่าระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่เปรียบเทียบจ านวนปริมาณเมล็ด

1,532

1,988

2,444
2,872

1,396

1,876
2,316

2,612

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

3 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 6 กิโลกรัม

จ า
นว

นเ
มล

็ด 
(เม

ล็ด
/ชั่

วโ
มง

)

น้ าหนักท่ีใช้ทดลอง

จ านวนเมล็ดกระบกต่อชั่วโมง

ผลกระบกแห้ง ผลกระบกเปียก

1.53

2.32

3.30

5.31

1.08
1.89

2.70

3.68

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

3 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 6 กิโลกรัม

เว
ลา

 (น
าท

)ี

น้ าหนักท่ีใช้ทดลอง

เวลาที่ใช้การร่อนต่อรอบการทดลอง

ผลกระบกแห้ง ผลกระบกเปียก



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 

 
1972 

 
 

กระบกมีจ านวนท่ีแตกต่างกัน แต่ผลการทดลองที่เห็นชัดเจนช่วงน้ าหนัก 6 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในร่อนผลกระบก

แห้งมากกว่าการร่อนผลกระบกเปียก และจากผลการทดลองที่ช่วงน้ าหนักของผลกระบกแห้ง 5 กิโลกรัม ได้เมล็ด

กระบกจ านวน 2,444 เมล็ด คือ ช่วงระยะเวลาการทดลองผลที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการร่อนผล

กระบกต่อรอบการทดลอง ได้จ านวนเมล็ดกระบกไม่แตกต่างกัน  

สรุป 

จากการทดลอง จะพบว่าการร่อนผลกระบกสุกแบบเปียกจะใช้ระยะเวลาในการร่อนน้อยกว่าผลกระบกสุก

แบบแห้ง และได้ปริมาณเมล็ดกระบกน้อยกว่า และผลกระบกที่ได้จะมีกลิ่นเหม็นและมีเศษจากการร่อนมากกว่า

แบบแห้ง ซึ่งการทดลองจะเห็นได้ว่าผลกระบกแบบเปียกด้วยการน าไปแช่น้ านั้นยังท าให้สิ้นเปลืองและเสียเวลามาก

ขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าการที่ไม่แช่น้ านั้นก็จะใช้ระยะเวลาในการร่อนเปลือกของผลกระบกแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียว 

และยังได้เมล็ดกระบกที่ดีกว่าอีกด้วยทั้งไม่มีกลิ่น และยังไม่สิ้นเปลืองเวลาในการที่น าผลกระบกมาแช่น้ าอีกด้วย 

เพราะว่าขณะที่ท าการร่อนก็มีการน าน้ ามาใช้ช่วยในการร่อนอยู่แล้วซึ่งก็ร่อนกระบกได้ดีเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่

จ าเป็นที่ต้องน าผลกระบกไปแช่น้ า ซึ่งการร่อนผลกระบกสุกนั้นไม่จ าเป็นต้องไปคัดแยกให้เสียเวลาสามารถร่อนได้

ทันที ดังนั้นผลจากการทดลองแต่ละช่วงน้ าหนัก ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง สามารถท าการทดลองได้ 10 ก าร

ทดลอง ทดลองร่อนผลกระบกที่ช่วงน้ าหนัก 3 กิโลกรัม ได้ผลการทดลองร่อนผลกระบกแบบแห้งได้จ านวนเมล็ด

กระบกเฉลี่ย 1,396 เมล็ดต่อช่ัวโมง และร่อนผลกระบกแบบเปียกได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 1,532 เมล็ดต่อช่ัวโมง 

ทดลองร่อนผลกระบกท่ีช่วงน้ าหนัก 4 กิโลกรัม ได้ผลการทดลองร่อนผลกระบกแบบแห้งได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 

1,988 เมล็ดต่อช่ัวโมง และร่อนผลกระบกแบบเปียกได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 1,876 เมล็ดต่อช่ัวโมง ทดลองร่อน

ผลกระบกที่ช่วงน้ าหนัก 5 กิโลกรัม ได้ผลการทดลองร่อนผลกระบกแบบแห้งได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 2,44 

เมล็ดต่อช่ัวโมง และร่อนผลกระบกแบบเปียกได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 2,316 เมล็ดต่อช่ัวโมง ทดลองร่อนผล

กระบกท่ีช่วงน้ าหนัก 6 กิโลกรัม ได้ผลการทดลองร่อนผลกระบกแบบแห้งได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 2,872 เมล็ด

ต่อช่ัวโมง และร่อนผลกระบกแบบเปียกได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 2,612 เมล็ดต่อช่ัวโมงดังนั้ นจากการทดลอง

ร่อนผลกระบกแบบแห้งที่ช่วงน้ าหนัก 6 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 5.31 นาทีต่อรอบ ได้จ านวนเมล็ดกระบกเฉลี่ย 

2,872 เมล็ดต่อช่ัวโมง 
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ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ เพื่อให้การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (Store)และการ
ดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล (Retrieve) เป็นไปได้ ด้วยความสะดวกสบาย (Convenience) และมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยให้ความมั่นใจกับผู้ ใช้ ได้ว่าข้อมูลของระบบจะมีความคงสภาพ ( Integrity) และมีความต้องกัน 
(Consistency) 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) เพื่อประเมินคุณภาพระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการ
พัฒนาระบบเลือกใช้  MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.73 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.16 
 
ค าส าคัญ : พิกัดพันธุกรรมพืช,ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์,พันธุกรรมพืช 
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Abstract 
 Currently, the Biodiversity Research Center, Yala Rajabhat University has conducted a survey and 
research on biodiversity and local wisdom by Lam Phaya community to participate in order to create 
understanding and survey of biodiversity. It will be recorded and stored using geographic information 
technology, a software that helps manage the database of the system. With the main goal of to enable 
data collection to the database (Store) and retrieving data from the database (Retrieve) with convenience. 
(Convenience) and efficiency (Efficiency) by providing confidence to users. It can be said that the data of 
the system will be integrity and consistency. (Consistency) 

This research aims to analyze, design, and develop a system for the Biological Diversity Center, 
the Southern Research and Development Institute (SRDI). It was also for evaluating both the quality of 
the system and the satisfaction of the users. MySQL has been employed as a tool in developing the 
system and managing the data. The results show that the system for the Biological Diversity Center, the 
Southern Research and Development Institute The quality of the system has been evaluated by the 
experts at the level of excellent (Mean = 3.73). And the users’ satisfaction toward the system was ranked 
at the level of excellent (Mean = 4.16) 

 

Keywords: plant genetic information, geographic information, plant genetic 
 
บทน า  

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการ 1 
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัย และบริการการศึกษา และส านักวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง
ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครู ยะลาก่อนมี พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ. ศ. 2538 
ส านักวิจัยและบริการ วิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัย และบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่าง พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ   พ.ศ.2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นส านักวิจัย และบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พ. ศ. 2547 มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วน
ราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อท าหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ 
บุคลากรนักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ท านุบ ารุง ศิลปะวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยู่ที่ต าบลล าพญาอ าเภอเมืองจังหวัดยะลามีพื้นที่วิจัยบริเวณหุบเขาล า
พญาในเขตเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีสภาพป่าดงดิบ ชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนมีระดับความสูง 500-700 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางบริเวณยอดเขาเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณที่ราบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียนลองกองมังคุดส้มแขกและยางพาราส่วนพื้นที่ลุ่มมีการท านาข้าวและบางบริเวณเป็นพลุขนาด
เล็กมีตน้สาคูจ านวนมากซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ าขนาดเล็กที่หลากหลายชนิด  
(รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, 2556) 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ศึกษาส ารวจวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนล าพญาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและด้านการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ   โดยจะท าการบันทึกและจัดเก็บโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ เพื่อให้การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล (Store)และการ
ดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล (Retrieve) เป็นไปได้ ด้วยความสะดวกสบาย (Convenience) และมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยให้ความมั่นใจกับผู้ ใช้ ได้ว่าข้อมูลของระบบจะมีความคงสภาพ ( Integrity) และมีความต้องกัน 
(Consistency) 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
    ได้มีผู้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไว้ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือ กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ 
ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่
มีส่วนสัมพันธ์กับ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถ 
น ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรค
ระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้ พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผน
ที่ท าให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย  (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:, 
2551)   

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือกระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูล
ในเชิงพื้นที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เป็นการ
จัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ข้อมูลและแผนที่ในระบบ GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์ กับข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS ได้นอกจากนี้ GIS ยังเป็น
ชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล (อ้างอิง :วรเดช จันทรศร และสมบัติ  อยู่เมือง) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่นาเทคโนโลยีด้าน คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
น าเข้าข้อมูลการจดเก็บการสืบค้นการประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลแผนที่ (Geographic data) โดยข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  (Attribute data) สามารถอ้างอิงถึง
ต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้ โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) (จินตนา อมรสงวนสิน:, 2554) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการศึกษาและก าหนดปัญหา 

ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏยะลา ผู้พัฒนาได้ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม มีขั้นตอนการท างาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาระบบงาน 
 ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้
ระบบ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจการใช้กับผู้ใช้ระบบให้กับผู้ใช้ รวมทั้งการ
ลดภาระการใช้กระดาษแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานที่ผู้ใช้ต้องการ ท าให้ช่วยประหยัดเวลาในการกับ
ระบบงานและการใช้งานระบบ 
 จากการที่ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน สามารถอธิบายการท างานของระบบงานเดิม ได้ดังภาพที่ 1 
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เร่ิมต้น

ระบบศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูข้อมูล

สิ้นสุดการท างาน

กิจกรรมโครงการ ฐานทรัพยากร สื่อความรู้ แหล่งเรียนรู้ แผ่นท่ี รายงานการปฏิบัติงานข่าวประชาสัมพันธ์

ใช่

        

   

แสดง

เร่ิมต้น

เก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช

จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดล
พันธุกรรมพืช

สรุปรายงานการปฏิบัติงาน

รายงาน

สิ้นสุดการท างาน  
 

ภาพที่ 1 Flow chart การท างานของระบบงานเดิม 

จากการที่ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน สามารถอธิบายการท างานของระบบงานเดิม ได้ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 Flow chart การท างานของระบบงานใหม่ 
 
1.2 ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 
   เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการท างานของระบบงานที่ต้องการพัฒนาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลต่างๆ ขอบข่ายงาน
และความสามารถในการท างานของระบบที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
ที่ต้องการจะใช้ระบบงานมาน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  

        1) กระบวนการท างาน 
           (1) การแสดงข้อมูลไม่ชัดเจน 
           (2) รายงานผลข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ 
           (3) ไม่มีฐานข้อมูล 
        2) เจ้าหน้าที่ 
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           (1) หลงลืมการเก็บข้อมูล 
           (2) บักทึกข้อมูลไม่ชัดเจน 
        3) เครื่องมือ 
           (1) ยังไม่มีระบบสารสนเทศ 
           (2) การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารง่ายต่อการศูนย์หายยากต่อการค้นหา  

 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็น Cause and Effect Diagram ของระบบงาน โดยสัญลักษณ์ที่ใช้อธิบาย
ได้ดังนี้ระบบงาน ได้ ตารางที่ 1 โดยสัญลักษณ์ที่ใช้อธิบายได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 สัญลักษณ์ Cause-and-Effect Diagram 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
  สัญลักษณ์ของบุคคล องค์การ หรือระบบงาน 

 เส้นตรงลากยาวในแนวนอน  แสดง Primary Problem 
 เส้นตรงที่ลากท ามุม 45 องศากับเส้น Primary Problem คือ 

เส้นตรงที่แสดงถึงสาเหตุ (Cause) 
 เส้นที่ลากในแนวนอน โดยเชื่อมยังเส้นสาเหตุ (Cause) คือ เส้นที่

แสดงถึงสาเหตุรอง (Secondary Cause) 

จากปัญหาของระบบงานเดิมสามารถเขียนและอธิบาย Cause and Effect Diagram ของระบบงานได้ ดังภาพที่ 3 

1.3 ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดถึงปัญหา 

2. ขั้นตอนการศึกษาและก าหนดปัญหา 
2.1 ศึกษาระบบงาน 
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ โดยศึกษาความเป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้
ระบบ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจการใช้กับผู้ใช้ระบบให้กับผู้ใช้ รวมทั้งการ
ลดภาระการใช้กระดาษแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีการจัดการกับงานที่ผู้ใช้ต้องการ ท าให้ช่วยประหยัดเวลาในการกับ
ระบบงานและการใช้งานระบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 

2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน 
เมื่อผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบการท างานของระบบงานที่ต้องการพัฒนาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลต่างๆ 

ขอบข่ายงานและความสามารถในการท างานของระบบที่ต้องการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจะใช้ระบบงานมาน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
3. ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 
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3.1 ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) 
   ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จะใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) ในการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นั่นคือ 
โปรแกรม Visual studio code ในการเขียนสคริปต์ของตัวโปรแกรมหรือระบบงาน เป็นการใช้ภาษา PHP ในการเขียน
สคริปต์และฐานข้อมูล My SQL ในการจัดการฐาน และในเรื่องของการออกแบบระบบงานใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ในการออกแบบเพื่อให้ระบบงานเกิดความสวยงาม น่าใช้งานมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น
เป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคจึงเป็นไปได้สูง 

3.2 ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา ในการปฏิบัติงานของ ระบบท าง่ายขึ้น เรียกใช้ง่ายขึ้น ไม่เกิดความซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้ระบบงานสามารถลดปัญหาของ
การ ใช้ระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช่ในการงานระบบแทนการจัดการงานด้วยมือ และยัง
สามารถช่วยลดปัญหาของการใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยลง ดังนั้นความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติ งานจึงเป็นไปได้สูงที่
ระบบงานสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ 

3.3 ความเป็นไปได้ด้านเวลา (Time Feasibility) 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็น

ระบบงานที่มีขนาดเล็กใช้การพัฒนา จึงใช้เวลาน้อยในการพัฒนา โดยก าหนดเวลาไว้ในการพัฒนาระบบงานอยู่ที่ประมาณ 
4 เดือนที่จะต้องพัฒนาระบบงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ก าหนดเวลาไว้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การพัฒนาระบบงานจะ
ส าเร็จ 
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 
    เมื่อผู้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้
ศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิมตลอดจน สภาพปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์ของระบบงาน
ที่สร้างนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสะดวกในการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการท างานดังต่อไปนี้ 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่มีอยู่  ในระบบประกอบด้วย 
กระบวนการท างาน (Processes) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data) และกลุ่มบุคคลที่มี อิทธิพลส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ 
(Boundaries) 
5. ขั้นตอนการออกแบบระบบ 
    ในขั้นตอนการออกแบบ ผู้พัฒนาได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ ออกแบบข้อมูลน าเข้า 
(Input Design) และขั้นตอนการออกแบบผลลัพธ์ (Output Design)สามารถแสดงได้ 

5.1 การออกแบบโปรแกรม  
ในการออกแบบระบบผู้วิจัยได้มีการใช้แผนภาพการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในการช่วยแสดงให้เห็นถึงการออกแบบ

หน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน้าเว็บทั้งหมด ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาหน้าเว็บไซต์ได้อย่าง มีขั้นตอน 
6. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
    ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาโปรแกรมผู้วิจัยใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาได้แก่ ฐานข้อมูล 
MySQL ภาษา PHP, HTML เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ได้ง่าย  เป็นโปรแกรมที่สามารถหาได้ง่ายติดตั้งง่าย 

6.1 การศึกษาเอกสาร 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งประกอบ ด้วย การศึกษาแผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) พจนานุกรมข้อมูล (Data 
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Dictionary) รูปแบบจอภาพที่ใช้บันทึกหรือแสดงข้อมูล (Screen Layouts) และรูปแบบรายงาน (Report Layouts) 
รวมทั้งเอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆท าให้ผู้ศึกษาพัฒนาระบบเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น 

6.2 การออกแบบโปรแกรม 
ในการออกแบบโปรแกรมผู้ศึกษาได้มีการใช้แผนภาพผังงานในการช่วยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานของ

โปรแกรมโดยรวม ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีขั้นตอน และเป็นการเพิ่มความถูกต้องของ
ระบบงานใหม่อีกด้วย  

6.3 การเขียนโปรแกรม 
ในการพัฒนาโปรแกรม  ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งได้แก่  โปรแกรม Macromedia 

Dreamweaver คือ เป็นโปรแกรมสร้างโฮมเพจแบบเสมือนจริง โดยไม่ต้อง เขียนภาษา HTML เอง หรือท่ีศัพท์เทคนิค
เรียกว่า "WYSIWYG" เราสามารถใช้หน้าจอเสมือนจริงของ Dreamweaver ในการท าเว็บเพจได้เลย โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆในการออกแบบหน้าจอ และ สามารถใช้ภาษา PHP ซึ่งเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาชุดค าสั่ง ซึ่ง
มีความสะดวกในการเขียนภาษา PHP และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL ดังภาพต่อไปนี้ 

 

          

  ภาพที่ 4 เป็นหน้าจอการแสดงข้อมูลแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หุบเขาล าพญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เป็นหน้าจอการแสดงขอ้มูลแผนที่พิกัดพันธุกรรมพืช ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ช า ยแดน ใต้  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ย ะล า  ( Biodiversity Center System, Southern Border Research and 
Development Institute, Yala Rajabhat University) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและกระบวนการของ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ตั้งแต่การศึกษารูปแบบการด าเนินงานของระบบเดิม
ศึกษาปัญหาและความต้องการทั้งผู้ใช้ระบบและผู้พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การด าเนินการพัฒนา
โปรแกรมและทดสอบระบบ การติดตั้งเพื่อทดลองการใช้งานจริง และการติดตามผลการท างานของระบบภายหลังจากเริ่ม
มีการใช้งาน อีกทั้งมีการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ง
สามารถน าเสนอข้อมูลได้จากการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
3. ข้อเสนอแนะ 
 
1.  สรุปผลการศึกษา 
การจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างาน ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ MySQL, ภาษา PHP, XAMPP, 
Host 405965009.student.yru.ac.th ซึ่งระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถน าไปใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ (1) 
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเดิม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบงานใหม่ เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้
งานของผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ ในการพัฒนาครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม PHP ใช้เซิร์ฟเวอร์ Xampp 
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลพันธุกรรมพืชและสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานข้อมูลพันธุกรรมพืช  (2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ผลจากการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับคุณภาพดี ( =3.73) (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ผลจากการประเมินคุณความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับคุณภาพดี ( =4.16)  

 
2.  อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการริเริ่มจาการศึกษาข้อมูลต่างๆ และท าการออกแบบและพัฒนาจัดท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อาจเนื่องมาจากความประสบผลส าเร็จทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่สามารถ
ท าได้ดี และจากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ คือ ระบบมีความ
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  ส่วนผลประเมินคุณภาพระบบโดยผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ ใช้ระบบมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการท างานของระบบในระดับดี ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบงานใหม่สามารถแสดงผลลัพธ์ข้อมูลต่างๆ 
ที่มีอยู่ในระบบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 

3.  ข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินการออกแบบและพัฒนาการจัดท าระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในตอนนี้และ
ความต้องการใช้ระบบในอนาคตสามารถ สรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 



 การประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5  
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

 

 
1982 

 

 

1.3.1 ระบบยังไม่สามารถท างานได้เสร็จสมบูรณ์ มีปรับแก้ใหม่เล็กน้อย 
1.3.2 ปรับแก้ E-R diagram ให้สมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม 
1.3.3 โทนสีภายในระบบ ต้องเหมาะสมและไปในทางเดียวกันกว่าเดิม 
 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความกรุณาและค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคล

หลายฝ่ายผู้ท าวิจัยรูสึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร . นโรดม กิตติเดชานุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ความรู้ 

ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และสนับสนุนในดานต่างๆ พร้อมทั้งตรวจทานแก้ไขงานวิจัย 
ขอขอบคุณอาจารย์ ซอและ เกปันอาจารย์ผู้ควบคุมการศึกษาที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการท าโครงการ

ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษาให้สามารถมีความรู้ในการศึกษาและท าโครงการ 
ขอขอบผู้เชียวชาญด้านโปรแกรม ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาประเมินระบบ ท าให้ระบบนี้มีความสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ในการัดโครงการครั้งนี้และได้

ส่งเสียค่าเล่าเรียนในระดับในระดับอุดมศึกษาโดยตลอดมิได้ขาดตกบทพร่องและยังเป็นที่ปรึกษาในการเล่าเรียน 
จากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่คอยให้การสนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน าตลอด

ชี้แนะจนข้าพเจ้าได้ระบบบริหารจัดการงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
สุดท้ายนี้ คุณงามความดีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอมอบคุณงามความดีดังกล่าวแด่บุคคลที่ได้

กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
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