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ค าน า 
 

  วิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2664) ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเตรียมความพร้อมของคนไทยและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ ที่อยู่ในช่วงของการปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐาน
หลายด้านที่สะสมมานานและนับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยต้อง
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
สถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 หน่วยงาน 8 สถาบัน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาบุคลากร และนิสิตนักศึกษาในสถาบันให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาได้พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องจึงได้
จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ขึ้นมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
จนบัดนี้ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา 
รวมทั้งนักวิจัยทั่วไป และเป็นเวทีที่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านวิชาการอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยด้านการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ 
ให้ เ กิ ดประโยชน์ สู งสุ ด โดยในการจั ดประชุ มวิ ชาการครั้ งนี้คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายฯ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน และได้ก าหนดหัวข้อการประชุม คือ 
“วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
   การน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานจ านวน 15 เรื่อง 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์จ านวน 63 เรื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 20 เรื่อง กลุ่มคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 71 เรื่องและกลุ่มนวัตกรรมจ านวน 6 เรื่อง รวมผลงานทั้งหมดจ านวน 175 เรื่อง
ส าหรับรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะผู้จัดการประชุมวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์และ
น าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 
 
 
 
 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี 

              ประธานคณะด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
                                           บรรณาธิการ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ii 
สาส์นจากประธานคณะกรรมการอ านวยการ xi 
รายนามคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ xii 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
ก าหนดการประชุมวิชาการ  
บทความวิจัย  

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science : BS) 
BS-O-001 การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ SARIMA ตัวแบบการถดถอยร่วมกับ ARIMA และตัว

แบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับ ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการน้ ามัน
ปาล์มดิบในประเทศไทย 

1 

BS-O-002 การวัดผลการด าเนินงานและความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุน
ตราสารทุน 

12 

BS-O-003 ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส  
ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

18 

BS-O-004 เอกลักษณ์ส าหรับผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส 
ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

25 

BS-P-001 การส ารวจความคิดเห็นเรื่องชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

32 

BS-P-002 การพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคการขนส่งของ
ประเทศไทย 

42 

BS-P-003 การสร้างชุดทดสอบความเร็วของการกดด้วยสเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส  
ตามมาตรฐาน CBR-TEST และ Marshall-TEST 

52 

BS-P-004 การศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

60 

BS-P-005 จลนศาสตร์และสมดุลของการดูดซับสีย้อมเมทธิลีนบลูด้วย 
ถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่กระตุ้นด้วย NaOH 

67 

BS-P-006 การเปรียบเทียบตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ Improved ARIMA และตัวแบบ Holt-
Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

75 

BS-P-007 รูปแบบและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ 
ไคติเนสจากข้าว กข.6 

86 

BS-P-008 ผลของระยะเวลาในการเคลือบที่มีต่อลักษณะพื้นผิวและคุณสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง
อลูมิเนียมที่เตรียมด้วยวิธี ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง 

94 

BS-P-009 ผลของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเคล 101 
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 หน้า 
BS-P-010 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายในร้านค้าที่ตั้งบริเวณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
109 

BS-P-011 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบและกิ่งฝางต่อร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอม 117 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science; AS)  
AS-O-001 อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยโลจิสติค 
123 

AS-O-002 สัณฐานวิทยาและการจ าแนกทางโมเลกุลของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล 
Paphiopedilum บางชนิดในประเทศไทย 

133 

AS-O-003 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดชั้นมอร์นิ่งสตาร์ของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ใน
กองทุนรวมหุ้น 

141 

AS-O-004 ชีวภัณฑ์ใหม่ย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน 150 
AS-O-005 แบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ท้องถิ่นในการย่อยสารหนู 157 
AS-O-007 ผลของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการการย่อยสลายสารโลหะหนัก (แคดเมียม) 163 
AS-O-008 การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากฟางหมัก 170 
AS-O-009 ฟลาโวนอยด์ การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากน้ าผึ้งชันโรง 177 
AS-O-010 คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถ่ัวเหลืองและถั่วเขียว 185 
AS-O-011 การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนใน

ต่างประเทศ 
194 

AS-O-012 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของราคาหลักทรัพย์ในการสร้าง
พอร์ตโฟลิโอการลงทุน 

204 

AS-O-013 ผลของแอลกอฮอล์และระยะเวลาการแช่ต่อการย้อมติดสีไอโอดีนของข้าวสาร 210 
AS-O-014 การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลันด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ปายตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
216 

AS-O-016 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 227 
AS-O-017 การใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ที่ปลูกในดินหลังการขังน้ า 
236 

AS-O-018 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกท่ีปลูกในชุดดินบางเลน 246 
AS-O-019 การทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสโดยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินอุดมสมบูรณ์ต่ า 255 
AS-O-020 ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเหนียวที่มีการตรึง

โพแทสเซียมสูง 
261 

AS-O-021 การตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

268 

AS-O-022 การย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยด้วยมูลสัตว์ 276 
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สาส์น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภกักดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นพ้องต้องกันในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงได้เกิดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2564  
ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่ง
การจัดงานในคร้ังนี้เป็นการจัดงานภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงก าหนดจัดงานใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ในการ
ประชุมคร้ังนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยายพิเศษ จ านวน 5 ท่านตามกลุ่มสาขา ได้แก่   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง การออกแบบ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ฟลูออเรสเซนต์คีโมเซนเซอร์ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลกระทบของ 5G ต่อการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง Covid-19 Vaccine Global and Thai update โดย ศาสตราจารย์ 
นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่อง Digital Transformation Framework กับ 
การปรับเปลี่ยนองค์กร โดย อาจารย์ ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม เรื่อง ห้ิงหรือห้าง วิจัยหรือนวัตกรรม: มองโอกาสงานวิจัยสู่โอกาสทางการตลาดและ
เงินทุนยุค Disruption โดย ดร.สรวง สมานหมู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 

ทางคณะกรรมการขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมในครั้งนี้ และพบกันใหม่กับ 
ASTC คร้ังที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอบคุณครับ 

  

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานจัดการประชุมวชิาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั ครั้งที่ 8 
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สาส์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ ์มฤครัฐอินแปลง 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 ในนามของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 สถาบัน 11 
หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า พระนครเหนือ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั ้งที่ 8 
(ASTC2021) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ” เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดกลุ่มการน าเสนอผลงานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน กลุ ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชา
นวัตกรรม  
 ในการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เครือข่ายสถาบันการศึกษา 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก 
ศ.ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม อาจารย์ ดร. ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ และ 
ดร.สรวง สมานหมู่ รวมทั้งผู ้แทนจากทุกหน่วยงาน และคณะกรรมการด าเนินการจัดงานที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา 
ทรัพยากร มาร่วมการด าเนินงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือในการท างานร่วมกันใน
โครงการต่อไปในอนาคต และหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
   

 
 

 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประธานร่วมจัดประชุมวชิาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั ครั้งที่ 8 
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รายนามคณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ 
 

คณะกรรมการกองอ านวยการ 
 
ศาสตราจารย์ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน 
อาจารย์ ดร.จ ารูญศรี พุ่มเทียน 
อาจารย์ ดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์ 
อาจารย์ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด าเนตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น 
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 
นางกนกพร สัณห์ฤทัย 
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานเครือข่าย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์ รองศาสตราจารย์ดวงพร  หัชชะวณิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วาสุกรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชร ี สิทธิกิจโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา อาจารย์ทิพวรรณ จูประจบ 
อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างท า นางสาวพรทิพย์ ผึ้งแก้ว 
นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม   

 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระบบประชุมวิชาการ (ออนไลน์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี  ปัจจะเทวคุปต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง อาจารย์ ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ 
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา สุขไพบูลย์ อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี 
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร 



 

xiv 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ อาจารย์สิโรรัตน์ จั่นงาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองค า 
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน ี บุญวิทยา 
อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ อาจารย์ ดร.สินีนารถ สุขทนารักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ข าทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุร ี ฤทธิเลิศ นางสาววันเพ็ญ อินวอ 
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ 
อาจารย์ชลลดา พละราช นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
รองศาสตราจารย์ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า 
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ 
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี 
อาจารย์ธวัชชัย มูลตลาด 
นางจุฑามาศ วงศ์แสวง 
นางสาวพรรษชล ปิขุนทด 

 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบประชุมวิชาการ (ออนไลน์) 
อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษาหอม 
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์ 
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ อาจารย์ปณัท สุขสร้อย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี 
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี 
อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ 
อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์ อาจารย์อุทัย ส ารวมจิตร์ 
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ นายเขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย 
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง นายธนา ละมะณี 
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อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า นายเนติวิทย์ วรรณโชต ิ
อาจารย์ ดร.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง นางสาวชุติมา ค าขันธ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท ์ นายปราโมทย์  บุญมี 
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง นายศราวุฒิ โปนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว นายสุริยา  เชี่ยวชาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา นายสัมพันธ์ อ่ าสุรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงเดือน วัฏฏานุรักษ์   

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและลงทะเบียน 
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 
อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร นางตะวันฉาย  บุญประกอบ ศุภรางศ์ 
อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล 
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ น าพันธ์วิวัฒน์ อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จันทร์ศิริ นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์ 
อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า นางสาวพรรษชล ปิขุนทด 
อาจารย์วรุณยุพา จุ้ดศรี นายสัมพันธ์ อ่ าสุรา 
อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงค์ นางสาวชุติมา ค าขันธ์  

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประจ าห้องและคณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ 
รองศาสตราจารย์ดร.มนัญญา ค าวะชิระพิทักษ์ นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ ์
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์ 
อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ นางสาวเยาวนารถ  งามนนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสมิา โทขันธ์ นางทองคูณ หวันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวฒัน์ อุ่นเสน่หา นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย   
อาจารย์ภาคนิ หมั่นทุ่ง   
อาจารย์ศิริพร นามเทศ   

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ ์ อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์ 
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา 
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง อาจารย์สมคิด ตันเก็ง 
อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า อาจารย์ณัฐกานต์ ทองพันธ์พาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน อาจารย์ธนกร วังสว่าง 
อาจารย์อรวรรณ ช านาญพุดซา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภณดิา พัฒธร 
อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน 
อาจารย์อมตา อุตมะ นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช 
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อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
นางกนกพร สัณห์ฤทัย นางสาวนภัค วงศ์บัณฑิต 
อาจารย์ ดร.เจนจิรา นาม ี นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา 
นางสาวเบญญา นามณรงค์ นางสาวจริยา นามดา 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
นางกนกพร สัณห์ฤทัย นางสาวนริศรา เงินยวง 
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ 
นางสาววันเพ็ญ อินวอ นางสาวอนัญญา นาคหัสดีย์ 
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ นางตะวันฉาย บุญประกอบ ศุภรางค์ 
นางสาวประทุม พรรณปัญญา นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ ์
นายศราวุฒิ โปนา นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์ 
นายเขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย นางสาวภัศรา วงค์สุดี 
นางสาวเบญญา นามณรงค์ นายเนติวิทย์ วรรณโชต ิ
นางสาวแพรพลอย พุทธาวงษ์ นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ 
นางสาวงามเนตร ระพันธ์ นางสาวประกายรุ่ง  โกมุติบาล 
นางสาวเยาวนารถ งามนนท์ นายธนา ละมะณี 
นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.วันทิกา เครือน้ าค า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีกร นวลสมศรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศกัดิ์ จันทวงษ์โส วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ ตรีพืช วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.กานต์ ยงค์ศิริวิทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐมล จินดาพรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ เนียมเปรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ศุรธณี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวฒัน์ วิสูตรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน อัศวเมฆิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร หัชชะวณิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เอ้ียวสกุลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ เกษมศุภกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจรญิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.รุจิราลัย พูลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทรพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.วัขระ ค าจุติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนชุ แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ดร.พีรญา ธภัทรสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
อาจารย์ ดร.วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักด ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.ณภัทรจันทร์ ด่านสวัสิด ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันค า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ น าพันธุ์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นริศา  ค าแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุฒพัณณิน ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูม ิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บ ารุงพืชน์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กล้าเวช คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร เดชาภิรมณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌาน ปัทมะ พลยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยารตัน์ ศรีสุนนท ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรยีา กาละวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิังคหะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงชมพู หงษ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ คีรีวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทส าเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา สมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารย์ ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุทไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อาจารย์ ดร.ปัทมา สุภาผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ ที่อยู่/สังกัด 
อาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  
อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
อาจารย์ ดร.วัจนารัตน์ ควรดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ ดร.นริศรา อู่ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
อาจารย์ ดร.พีรณัฐ ชูชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
อาจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อาจารย์ ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อาจารย์ ดร.ทวีเดช หมื่นภูเขียว มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ วงศ์แสวง นักวิชาการ 
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8  
ประจ าปี 2564 

“วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ”  
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (รูปแบบ online) 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

เวลา    กิจกรรม 
08.00 - 08.30 น.    เริ่มงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2564 
08.30 - 11.00 น.    องค์ปาฐกการประชุม โดย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
                    กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                    กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  
  บรรยายพิเศษโดย 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน ์
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 
    กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       อาจารย์ ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์   
    กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม ดร.สรวง สมานหมู่   
11.00 - 12.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)   

รูปแบบ online   
                         การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)  
12.30 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น.   การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
                         การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)  
16.00 – 16.30 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
16.30 – 17.00 น.   พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที ่8 ประจ าปี 2564 
                          โดย ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                          และรับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง  
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ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
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วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers) 
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เรื่อง การออกแบบ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ฟลูออเรสเซนต์คีโมเซนเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เรื่อง ผลกระทบของ 5G ต่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
เรื่อง Covid-19 Vaccine Global and Thai update  

 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 
ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม  
เรื่อง หิ้งหรือห้าง วิจัยหรือนวัตกรรม : มองโอกาสงานวิจัยสู่โอกาสทางการตลาดและเงินทุนยุค Disruption 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.สรวง สมานหมู่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จ ากัด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบ SARIMA ตัวแบบการถดถอยร่วมกับ ARIMA และตัวแบบการถดถอยปัจจัย
ร่วมกับ ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย 

Comparative Study of SARIMA, Regression with ARIMA and Factor Regression  
with ARIMA Models in Forecasting Demand for Crude Palm Oil in Thailand 

 

นิฉา แก้วหาวงษ,์ ณัชชา บุญพล*, ณัฐชยา แซ่อ๋อง และ พิมธชา สุจริตกุลธร 

Nicha Kaewhawong, Natsha Bunpol, Natchaya Sae-Ong and Pimthacha Sujaritkulthorn 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล : natsha.bunpol@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบคือ คือ ตัวแบบ SARIMA 

(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average model), ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA (Regression 
with ARIMA model) และต ัวแบบการถดถอยปัจจ ัยร ่วมก ับต ัวแบบ ARIMA (Factor Regression with ARIMA model)  
ในการศึกษาใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย ซึ่งการพยากรณ์อนุกรมเวลา
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาที่ 1 เป็นการพยากรณ์ข้อมูลในอดีตตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2543 ถึง เดือนธันวาคม  
พ.ศ.2562 จ านวน 240 เดือน เพื่อคัดเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละตัวแบบพยากรณ์ และช่วงเวลาที่ 2 เป็นการพยากรณ์ข้อมูล
ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 จ านวน 10 เดือน เพื่อคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด  
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
(R-Squared) จากการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือน 
ในประเทศไทยคือ ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA โดยตัวแบบที่ได้มีค่า MAPE ต ่าที ่สุดเท่ากับ 6.6176% และ 
มีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 95.4648%  

 

ค ำส ำคัญ:   ปริมาณความต้องการ น ้ามันปาล์มดิบ ตัวแบบ SARIMA ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA 
 

Abstract 
The objective of this research was to study and compare three models of forecasting time series, 

namely SARIMA model, Regression with ARIMA model and Factor Regression with ARIMA model.  In this study, 
we used the monthly time series data of demand quantity of crude palm oil in Thailand. The forecasting time 
series were separated into two duration times.  The first was the forecasting time series data in previous time 
from January 2000 to December 2019 for 240 months. This data was used for selection the suitable models in 
each forecasting models.  As the second was the lead forecasting data from January to October 2020 for  
10 months, which used for selection the most suitable model. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and 
R-Squared were used as the comparative criteria. It was found that the Regression with ARIMA model was the 
most suitable model for forecasting the monthly time series data of demand quantity of crude palm oil in 
Thailand.  The Regression with ARIMA model had the lowest MAPE of 6.6176% with the highest R- Squared of 
95.4648% 

 

Keywords: Demand quantity, Crude palm oil, SARIMA model, Regression with ARIMA model  
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บทน า 
ปาล์มน ้ามันเป็นพืชน ้ามันที ่ส  าคัญของโลก โดยในตลาดโลกจะมีพืชน ้ามันที ่ส  าคัญอยู ่ 4 ชนิด คือ ปาล์มน ้ามัน  

ถั่วเหลือง เรพซีด และทานตะวัน ในประเทศไทยปาล์มน ้ามันถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากมีลักษณะเด่นทางการค้า 
สามารถน าไปสกัดหรือแปรรูปเป็นน ้ามันได้ ท าให้ปาล์มน ้ามันมีบทบาทส าคัญในธุรกิจน ้ามันพืช อีกท้ังปาล์มน ้ามันยังสามารถน าไป
ผลิตเป็นไบโอดีเซลซึ่งเป็นเช้ือเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติสามารถลดมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ได้ ในปี พ.ศ.2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ท าการรับซื้อน ้ามันปาล์มจากเกษตกร 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ในปี พ.ศ.2558 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัท 
ท่าฉางสวนปาล์มน ้ามันอุตสาหกรรม จ ากัด และบริษัท อาร์ ดี เกษตรพัฒนา จ ากัด ในการจัดตั้ง บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด(1) เพื่อด าเนินโครงการปาล์มน ้ามันครบวงจรในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า “ปาล์มคอมเพล็กซ์” ที่อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปาล์มคอมเพล็กซ์ประกอบไปด้วยสายการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คือ 1) โรงงานสกัดน ้ามัน
ปาล์มดิบ 2) โรงผลิตน ้ามันปาล์มโอลีน  และ 3) โรงงานผลิตน ้ามันไบโอดีเซล โดยไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการ
สถานีบริการน ้ามันและโรงกลั่นน ้ามันปิโตรเลียมทั่วประเทศต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ.2562 กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ. 
ด าเนินการรับซื้อน ้ามันปาล์มดิบเพื่อน ามาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง  ส าหรับปริมาณการบริโภคน ้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื ่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 , พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ซึ่งปริมาณ 
การบริโภคมีมากถึง 729,177, 835,213 และ 986,849 ตัน ตามล าดับ เป็นข้อมูลสถติิของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(2) 

การคาดการณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส าคัญ หากน าเทคนิคการพยากรณ์  
ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบได้ก็จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มของความต้องการของ
ผู้บริโภคในอนาคต เพื่อน าค่าพยากรณ์ที ่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตน ้ามันปาล์มดิบให้มีความเพียงพอกับ 
ความต้องการได้ เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาเป็นวิธีที่อาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตมาหารูปแบบเพื่อใช้พยากรณ์  
ค่าในอนาคต ในปี พ.ศ.2548 ด ารงศิลป์(3) ได้ใช้ตัวแบบ ARIMA ในการพยากรณ์ราคาผลปาล์มดิบรายเดือนและรายไตรมาส 
ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์รายเดือน คือ C AR(1) MA(1) MA(2) และตัวแบบ 
ที่เหมาะสมในการพยากรณ์รายไตรมาส คือ C AR(2) SAR(12) MA(11) เนื่องจากมีค่า Akaike’s Information Criterion (AIC), 
Root Mean Square Error (RMSE) และ Theil’s Inequality Coefficient (TIC) ต ่าที่สุด ในปี พ.ศ.2556 ยศมาศ(4) ใช้วิธีบ็อกซ์-
เจนกินส์ ในการพยากรณ์การส่งออกน ้ามันปาล์มและแฟรกชั ่นน ้ามันปาล์มอื ่น  จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบที ่เหมาะสม 
ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน ้ามันปาล์มและแฟรกชั่นน ้ามันปาล์ม คือ ARIMA(0,1,1) เนื่องจากมีค่า RMSE ต ่าที่สุด และ 
ในปี ค.ศ.2018 Khamis และคณะ(5) ได้ศึกษาการพยากรณ์ราคาน ้ามันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซียด้วยตัวแบบ 3 ตัวแบบ คือ  
ตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบ ARCH และตัวแบบ GARCH จากการศึกษาพบว่าตัวแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์ราคาน ้ามันปาล์มดิบ
ในประเทศมาเลเซีย คือ ตัวแบบ ARIMA(2,1,5) เนื่องจากมีค่า Akaike’s Information Criterion (AIC) และ Hannan-Quinn 
Criterion (H-Q) statistics ต ่าที่สุด 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและต้องการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ SARIMA 
ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA และตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณ 
ความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย การที่คณะผู้วิจัยเลือกตัวแบบข้างต้นมาศึกษาเนื่องจากตัวแบบ SARIMA ใช้กับข้อมูล
ที่มีแนวโน้มและมีฤดูกาล โดยพิจารณาจากกราฟฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง และกราฟฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อยของ
ข้อมูลที่สเตชันนารี ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA เป็นตัวแบบที่พัฒนามาจากตัวแบบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น  
โดยน าความคลาดเคลื่อนที่มีสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยมาพิจารณาค่า ACF และ PACF  
เพื่อก าหนดตัวแบบ ARIMA และท าการวิเคราะห์ร่วมกัน ส่วนตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA ใช้กับข้อมูล 
ที่มีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยลดจ านวนตัวแปรอิสระให้อยู่ในรูปของปัจจัย และน าปัจจัยที่ได้มาใช้เป็นตัวแปรอิสระ และ



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

3 
  

สร้างสมการถดถอยร่วมกับตัวแปรตาม แต่เนื่องจากตัวแบบการถดถอยปัจจัยมีความคลาดเคลื่อนท่ีมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ดังนั้นจึง
ก าหนดตัวแบบ ARIMA ให้กับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้วท าการวิเคราะห์ร่วมกันโดยในงานวิจัยนี้จะท าการเปรียบเทียบผล 
ที่ได้จากการพยากรณ์และคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่ให้ความถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด และใช้ตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์
ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการพยากรณ์จะท าให้ทราบแนวโน้มความต้องการ
น ้ามันปาล์มดิบในอนาคตและน าค่าพยากรณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการผลิตน ้ามัน 
ปาล์มดิบให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ SARIMA, ตัวแบบการถดถอยร่วมกับ 
ตัวแบบ ARIMA และตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย  
 3. เพื่อคัดเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุดไปใช้ในการพยากรณ์ปรมิาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในอนาคตต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลที ่ใช้ในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ตั ้งแต่เดือนมกราคม  
พ.ศ.2543 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 จ านวน 250 เดือน โดยก าหนดตัวแปรดังนี้ 

1.1 ตัวแปรตาม ( )tY  คือ ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย ณ เดือนที่ t  (ตัน) 

1.2 ตัวแปรอสิระ ที่ใช้ในงานวิจัยมีจ านวน 10 ตัว ดังนี ้

 1,tX  แทน  ราคาผลปาล์มน า้มันทั้งทะลายจากสวน ณ เดือนท่ี t  (บาทต่อกิโลกรมั) 

 2,tX  แทน  ปริมาณการผลติน ้ามันปาลม์ดิบ ณ เดือนท่ี t  (ตัน) 

 3,tX    แทน  สินค้าคงคลังต้นเดือนของน ้ามันปาลม์ดิบ ณ เดือนที่ t  (ตัน) 

 4,tX   แทน  สินค้าคงคลังปลายเดือนของน ้ามันปาล์มดบิ ณ เดือนที่ t  (ตัน) 

 5,tX   แทน  ก าลังการผลติของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t  (ตัน) 

 6,tX    แทน  ราคาขายของน ้ามันปาลม์ดบิ ณ เดือนที่ t  (บาทต่อกิโลกรัม) 

 7,tX   แทน  ปริมาณการจ าหน่ายรวมของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t  (ตัน) 

 8,tX    แทน  ราคาน ้ามันดิบโลก ณ เดือนที่ t  (ดอลลารส์หรัฐต่อบาร์เรล) 

 9,tX    แทน  ราคาน ้ามันถั่วเหลือง ณ เดอืนที่ t  (บาทต่อลิตร) 

 10,tX   แทน  พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน า้มัน ณ เดือนท่ี t  (พันไร่) 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาที่ 1 ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 240 เดือน เพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละตัวแบบพยากรณ์ และช่วงเวลาที่ 2 ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 จ านวน 10 เดือน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ล่วงหน้าที่ได้และจะเลือก      
ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต ่าที่สุดเมื่อวัดด้วยค่า MAPE 
 

3. วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแบบ SARIMA มีชื ่อเต็มว่า Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model น าเสนอโดย 

Box และ Jenkins(6) ในปี ค.ศ.1976 วิธีพยากรณ์นี้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีแนวโน้มและมีฤดูกาล โดยพิจารณาจากกราฟฟังก์ชัน
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สหสัมพันธ์ในตัวเอง และกราฟฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อยของข้อมูลที่สเตชันนารี โดยตัวแบบ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  
มีสมการดังนี ้

 t

DSdPS

P

SSp

p YBBBBBBBB )1()1)(...1)(...1( 2

21

2

21    (1) 
                2 2

1 2 1 2(1 ... )(1 ... )q S S QS

q Q tB B B B B B                            
  

 โดยที ่ tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t  
 B  คือ ตัวด าเนินการย้อนหลังเวลา (Backshift Operator) 

      Pp,        คือ อันดับของกระบวนการถดถอยในตัวเองแบบไมม่ีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามล าดับ 
      Dd,    คือ อันดับของการหาผลต่างแบบไม่มีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามล าดับ 
      Qq,   คือ อันดับของกระบวนการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไมม่ีฤดูกาลและแบบมีฤดูกาล ตามล าดับ 

 S  คือ ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ ถ้าข้อมูลเป็นรายเดือน 12S   

 t  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t , 2~Nid( 0, )t      
               1 2, ,..., p    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ 1,2,..., p  

              1 2, ,..., q    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉลีย่เคลื่อนที่แบบไมม่ีฤดูกาลอันดับที่ 1,2,...,q  

           1 2, ,..., P    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ 1,2,..., P  
           1 2, ,..., Q    คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉลีย่เคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอนัดับที่ 1,2,...,Q  
 3.2 ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA (Regression with ARIMA Model) น าเสนอโดย Peter และ 
Silvia(7) ในปี ค.ศ.2012 เป็นวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่พัฒนามาจากตัวแบบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยความคลาดเคลื่อน 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง จึงน าความคลาด เคลื่อนดังกล่าวมาพิจารณา 
ค่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองและค่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อยเพื่อก าหนดตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์
ด้วยตัวแบบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น มีสมการดังนี้ 

   tY   =  0 1 1, 2 2, ,t t k k t tX X X         (2) 

โดยที่ t  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสโทแคสติก (Stochastic Residual) ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวแปรที่อาจมีผลต่อตัวแปร 

tY  แต่ไม่ได้ถูกน าเข้ามาในตัวแบบการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยอนุกรมเวลาของค่าความคลาดเคลื่อน ( )t  สามารถเขียนให้อยู่
ในเทอมของตัวแบบ ARIMA ดังนี ้

 t  =   
( ) ( )

( ) ( )(1 ) (1 )

S

q Q

tS d S D

p P

B B

B B B B








  
 (3) 

 

ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA มีสมการดังนี้ 

  tY  = 0 1 1, 2 2, k,

( ) ( )

( ) ( )(1 ) (1 )

S

q Q

t t k t tS d S D

p P

B B
X X X

B B B B


    




    

  
 (4) 

โดยที ่  tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t ,   ,i tX   คือ ตัวแปรอิสระตัวท่ี i  ณ เวลาที่ t  

 ,i tX  คือ ตัวแปรอิสระตัวท่ี i  ณ เวลาที่ t , 1,2,...,i k  

0  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าคงที่ของการถดถอย 

i  คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ iX , 1,2,...,i k  

t  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t , 2~Nid( 0, )t      

          )(Bp   =  )...1( 2

21

p

pBBB    
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3.3 ตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA (Factor Regression with ARIMA Model) น าเสนอโดย 
Daskiran, Keskin และ Bingol(8) ในปี ค.ศ.2012 เป็นตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจ านวน

ตัวแปรอิสระจ านวน k  ตัว ให้เหลือ m ตัว โดยที่ km   และจะน าปัจจัยที่สร้างขึ้นใหม่ 1 2( , ,..., )mF F F  มาใช้เป็นตัวแปร
อิสระในการวิเคราะห์การถดถอย โดยปัจจัยที่ได้จะต้องมีร้อยละความแปรปรวนที่สามารถอธิบายตัวแปรเดิมได้มากที่สุด  
โดยความคลาดเคลื่อนที่ได้ของตัวแบบการถดถอยปัจจัยจะมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง จึงน าตัวแบบ ARIMA มาร่วมพิจารณาในตัวแบบ
การถดถอยปัจจัยด้วย กล่าวคือน าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบการถดถอยปัจจัยมาสร้างตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสม โดยท า
การวิเคราะห์ร่วมกับตัวแบบการถดถอยปัจจัย จะได้ตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA มีสมการดังนี้ 
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โดยที ่  tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t  

,i tF  คือ ค่าของคะแนนปัจจัยที่ i  ณ เวลาที่ t , k,tik,ti,tii,t Zw...ZwZ  w  F  2211  

0  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าคงที่ของการถดถอย 

i  คือ พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ iF , mi ,...,2,1  

t  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) ณ เวลาที่ t , 2~Nid( 0, )t      

          )(Bp   =  )...1( 2

21
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pBBB    

           )(Bp   =  )...1( 2

21
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        )( S
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        )( S
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21
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3.4 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) แทนด้วย R-Squared เป็นค่าสถิติที ่ใช้วัด
ประสิทธิภาพของสมการพยากรณ์ โดยค่า R-Squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 และไม่มีหน่วย นิยมวัดในรูปเปอร์เซ็นต์ ถ้า R-Squared 
มีค่าใกล้ 100% แสดงว่าสมการพยากรณ์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูง โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
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 (6) 

โดยที่   tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t ,  ˆtY  คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t ,  n  คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่าง 
 

3.5 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นค่าที่
ใช้วัดความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์อนุกรมเวลา โดยวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะถูกน าไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมีค่า 
MAPE ต ่าที่สุด โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

  
1

ˆ1
(%)    100

n
t t

t t

Y Y
MAPE

n Y


    (7) 

โดยที่   tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t ,  ˆ
tY  คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t ,  n  คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทยด้วยตัวแบบ 3 ตัวแบบบ ส าหรับ

งานวิจัยนี้ได้ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
1. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA 
 การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ SARIMA นั้นอนุกรมเวลาที่น ามาวิเคราะห์จะต้องมีคุณสมบัติ Stationary กล่าวคืออนุกรมเวลา
ต้องมีค่าเฉลี่ยคงที่และความแปรปรวนคงที่ ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือน
ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ด้วยกราฟแสดงดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณความต้องการน า้มันปาลม์ดิบในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
  

 จากภาพที่ 1 พบว่าข้อมูลปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทยไม่เป็น Stationary โดยมี
แนวโน้มและมีฤดูกาลท าให้ค่าเฉลี่ยไม่คงที่ ดังนั้นจึงท าการหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบ Nonseasonal (d=1) และการหาผลต่าง 
อันดับที่ 1 แบบ Seasonal (D=1) เพื่อท าให้อนุกรมเวลามีคุณสมบัติ Stationary และน าข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟ ACF และ PACF 
เพื่อใช้ในการก าหนดอันดับที่ p, P, q และ Q พบว่าข้อมูลมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 1, 11, 12, 20 และ 41 ตามล าดับ  
และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 24 และ 48 ตามล าดับ โดยตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ตัวแบบ SARIMA(1,1,(10,21))(0,1,1) โดยมีสมการตัวแบบคือ 

 tYB  )1( 1    =   tBBB  )1)(1( 12

1

21

21

10

10   (8) 

  tY    =   tttttttY  
 33121221101212121101011  (9) 

โดยที่    
tY    =   

tYBB )1)(1( 12    (10) 
และตัวแบบ SARIMA(1,1,(10,21))(0,1,1) มีสมการพยากรณ์ คือ 

 tŶ   =   33121221101212121101011
ˆˆˆˆˆˆˆˆ

 
tttttt eeeeeY    (11) 

 โดยค่าประมาณของพารามิเตอร์ในตัวแบบด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สดุ แสดงดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบ SARIMA(1,1,(10,21))(0,1,1) 
Process สัญลักษณ์ ค่าสัมประสิทธิ ์ Standard Error t p-value 

AR1 
1̂  -0.14750 0.064 -2.308 0.02192 

MA10 
10̂  0.17129 0.066 2.613 0.00959 

MA21 
21̂  -0.21451 0.068 -3.134 0.00196 

SMA1 
1̂  0.85101 0.060 14.122 0.00001 
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 สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ SARIMA(1,1,(10,21))(0,1,1) ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วย
ค่า MAPE เท่ากับ 13.9460% และมีค่า R-Squared เท่ากับ 86.2923% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือท่ีได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ 
SARIMA(1,1,(10,21))(0,1,1) พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลงกล่าวคือ มีการแจกแจงปกติ (ZKS=0.812,  
p-value = 0.525), ไม่มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Q = 56.045, p-value = 0.621), มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากศูนย์ (t = 0.426,  
p-value = 0.670) และมีความแปรปรวนคงที่ (W = 1.223, p-value = 0.245) 
2. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA 

ในเบื้องต้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย ( )Y  กับ 

ตัวแปรอิสระแต่ละตัว พบว่าปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือน ( )Y  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ 7X  ในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีขนาดความสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.9347 รองลงมาคือ 2X , 5X , 3X , 10X , 4X , 9X , 8X , 6X  และ

1X  ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9205, 0.8256, 0.7891, 0.7710, 0.7531, 0.3726, 0.3150, 0.0699 
และ 0.0634 ตามล าดับ และคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยวิธี Stepwise พบว่าตัวแบบท่ีได้มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว คือ

1X  แทน ราคาผลปาล์มน ้ามันทั้งทะลายจากสวน, 2X แทน ปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ, 5X แทน ก าลังการผลิตของน ้ามัน

ปาล์มดิบ และ 7X  แทน ปริมาณการจ าหน่ายรวมของน ้ามันปาล์มดิบ ดังนั้นจะได้ตัวแบบการถดถอยพหุคูณดังนี้ 
 

  tY   =  ttttt XXXX   ,74,53,22,110  (12) 
  

 และมสีมการพยากรณ์ คือ   
 

  tŶ   =  tttt XXXX ,74,53,22,110
ˆˆˆˆˆ    (13) 

 tŶ   = 1, 2, 5, 7,6,391.68686 1,689.19702 0.20717 0.18637 0.41796t t t tX X X X       (14) 
 

 สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยพหุคูณมีค่า R-Squared เท่ากับ 93.4093% โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวในสมการ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื ่องจากมีค่า VIF น้อยกว่า 5 แต่เมื่อตรวจสอบกราฟฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) และฟังก์ชัน
สหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย (PACF) ของอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อน พบว่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากสมการถดถอย
พหุคูณมีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 33, 43, 44, 45, 46, 55, 57, 58, 59 และ 60 และมีสหสัมพันธ์ 
ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 2, 36 และ 60 ซึ่งจะใช้ค่าดังกล่าวเพื่อระบุอันดับ p, P, q, Q ในตัวแบบ ARIMA ของความคลาด
เคลื่อนที่ได้ พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ARIMA(2,0,(60))(0,0,0) และท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณร่วมกับตัวแบบ 
ARIMA ดังกล่าว จะได้ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(2,0,(60))(0,0,0) กรณีไม่มีพจน์ของค่าคงท่ี โดยมีตัวแบบดังน้ี 
 

  tY    =  tttttttt XXXX    60602211,74,53,22,11  (15) 
 

 และมสีมการพยากรณ์ คือ   
 

  tŶ   =  60602211,74,53,22,11
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
  ttttttt eeXXXX   (16) 

  tŶ   =  1, 2, 5, 7,1, 225.85727 0.25130 0.11785 0.38322t t t tX X X X    (17) 

   1 2 600.44010 0.23030 0.20040 ˆ
t t te e       

 
 

 โดยที่ te   =  ˆ
t tY Y   และ  ˆt   =  ˆ

t te e  
 

สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(2,0,(60))(0,0,0) ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจาก 
การพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 8.0183% และมีค่า R-squared เท่ากับ 95.4648% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จาก
การพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(2,0,(60))(0,0,0) พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลง 
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กล่าวคือ มีการแจกแจงปกติ (ZKS=0.930, p-value = 0.353), ไม่มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Q = 36.247, p-value = 0.993),  
มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากศูนย์ (t =-0.464, p-value = 0.643) และมีความแปรปรวนคงที่ (W = 1.688, p-value = 0.077) 
 

3. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA 
 ในเบื้องต้นจะจัดตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวที่มีความสัมพันธ์กัน (KMO = 0.772, p-value = 0.00001) ให้อยู่ในรูปของ

ปัจจัย ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นของตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตวั โดยในการสร้างปัจจัย ( iF ) จะใช้ค่าไอเก็น แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ค่าไอเก็นท่ีได้จากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของค่ามาตรฐานของตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว 
 

ค่าไอเก็น ( i ) ร้อยละความแปรปรวนสะสม  ค่าน ้าหนักของตัวแปรอิสระตัวท่ี j  

ในปัจจัยท่ี 1 ( jw ,1 ) 

ค่าน ้าหนักของตัวแปรอิสระตัวท่ี j  

ในปัจจัยท่ี 2 ( jw ,2 ) 
 

1  = 5.31442 

2  = 2.91352 

3  = 0.74098 

4  = 0.34577 

5  = 0.27087 

6  = 0.18692 

7  = 0.13791 

8  = 0.03603 

9  = 0.02836 

10 = 0.02522 

53.14421  

          82.27943  
1,1w   = -0.06541 

2,1w   =  0.19147  

3,1w   =  0.21210 

4,1w   =  0.20940 

5,1w   =  0.17401 

6,1w   = -0.07468 

7,1w   =  0.19555 

8,1w   = -0.01432 

9,1w   =  0.00598 

10,1w  =  0.13992 

1,2w   =  0.28501 

2,2w   = -0.01712 

3,2w   = -0.08977 

4,2w   = -0.08498 

5,2w   = 0.03009 

6,2w   = 0.29572 

7,2w   = -0.01663 

8,2w   = 0.22698 

9,2w   = 0.24182 

10,2w   = 0.11074 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าไอเก็นที่มีค่ามากกว่า 1 มีจ านวน 2 ค่า คือ 1  = 5.31442 และ 2 = 2.91352 จึงท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยได้ 2 ปัจจัย โดยน าค่าไอเก็นทั้ง 2 ค่าไปหาค่าน ้าหนักของตัวแปรอิสระแต่ละตัวโดยใช้การสกัดปัจจัยด้วย 
วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Method) และหมุนแกนปัจจัยด้วยยวิธี Varimax ได้สมการปัจจัย 2 สมการดังนี ้

            1,tF  =  
1 2 3 4 51,1 1,2 1,3 1,4 1,5X X X X Xw Z w Z w Z w Z w Z     (18) 

        
6 7 8 9 101,6 1,7 1,8 1,9 1,10X X X X Xw Z w Z w Z w Z w Z      

 =  
1 2 3 4 5

0.06541 0.19147 0.21210 0.20940 0.17401+X X X X XZ Z Z Z Z     (19) 
       

6 7 8 9 10
0.07468 0.19555 0.01432 0.00598 0.13992X X X X XZ Z Z Z Z     

          2,tF  =  
1 2 3 4 52,1 2,2 2,3 2,4 2,5X X X X Xw Z w Z w Z w Z w Z     (20) 

        
6 7 8 9 102,6 2,7 2,8 2,9 2,10X X X X Xw Z w Z w Z w Z w Z      

           =   
1 2 3 4 5

0.28501 0.01712 0.08977 0.08498 0.03009X X X X XZ Z Z Z Z     (21) 
       

6 7 8 9 10
0.29572 0.01663 0.22698 0.24182 0.11074X X X X XZ Z Z Z Z     

โดยที่   1,tF  คือ คะแนนของปัจจัยที่ 1 ณ เดือนที่ t ซึ่งเป็นปัจจัยด้านการผลิต ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2,tX แทน  

ปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนที่ t, 3,tX แทน สินค้าคงคลังต้นเดือนของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนที่ t, 4,tX แทน สินค้า 

คงคลังปลายเดือนของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t, 5,tX แทน ก าลังการผลิตของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t, 7,tX แทน ปริมาณ

การจ าหน่ายรวมของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t และ 10,tX แทน พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน ณ เดือนท่ี t  
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และ   2,tF  คือ คะแนนของปัจจัยที่ 2 ณ เดือนที่ t ซึ่งเป็นปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อน ้ามันปาล์มดิบ ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ 1,tX แทน ราคาผลปาล์มน ้ามันท้ังทะลายจากสวน ณ เดือนที่ t, 6,tX แทน ราคาขายของน ้ามันปาล์มดิบ ณ เดือนท่ี t, 

8,tX แทน ราคาน ้ามันดิบโลก ณ เดือนท่ี t และ 9,tX แทน ราคาน ้ามันถั่วเหลือง ณ เดือนท่ี t 

ในงานวิจัยนี้ได้น า 1,tF  และ 2,tF มาใช้เป็นตัวแปรอิสระและท าการวิเคราะห์การถดถอยร่วมกับตัวแปรตาม ( tY ) คือ 
ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบใน ณ เดือนท่ี t ดังนั้นจะได้ตัวแบบการถดถอยปัจจัยดังนี ้

  tY    =  ttt FF   ,22,110  (22) 

 และมสีมการพยากรณ์ คือ  tŶ   =  1, 2,48,991.85385 20,508.89061 2,519.32193t tF F   (23) 
เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยปัจจัยดังกล่าวพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง  

ณ Lag ที่ 1, 2, 3, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33 และ 60 ตามล าดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 1, 9, 13, 
25 และ 60 ตามล าดับ ซึ ่งจะใช้ค่าดังกล่าวเพื่อก าหนดอันดับ p, P, q และ Q ในตัวแบบ ARIMA ของความคลาดเคลื่อนที่ได้  
โดยท าการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA ของความคลาดเคลื่อน พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ตัวแบบ 
การถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(1,0,(21))(1,0,1) มีสมการตัวแบบคือ           

  tY  = 0 1 1, 2 2, 1 1 1 12 1 1 13 21 21 1 12 21 1 33t t t t t t t t tF F                              (24) 
 ตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(1,0,(21))(1,0,1) มีสมการพยากรณ์ คือ 

 ˆ
tY   = 0 1 1, 2 2, 1 1 1 12 1 1 13 21 21 1 12 21 1 33

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
t t t t t t t tF F e e e                         (25) 

 ˆ
tY  = 1, 2, 1 1249,119.20790 21,839.68976 2,719.16466 0.65739 0.95737t t t tF F e e      (26)

     13 21 12 330.62937 0.15373 0.85917 0.13208ˆ ˆ ˆ
t t t te           

 

 สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(1,0,(21))(1,0,1) ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนที่ได้
จากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 10.4622% และมีค่า R-Squared เท่ากับ 92.8812% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้
จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(1,0,(21))(1,0,1) พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติ 
ตามข้อตกลงกล่าวคือ มีการแจกแจงปกติ (ZKS=1.059, p-value = 0.212), ไม่มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Q = 49.265, p-value = 
0.837), มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างจากศูนย์ (t = -0.086, p-value = 0.931) และมีความแปรปรวนคงที่ (W = 1.081, p-value = 
0.378) เมื่อได้ตัวแบบที่เหมาะสมทั้ง 3 ตัวแบบแล้วจึงท าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบล่วงหน้าตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 จ านวน 10 เดือน แล้วค านวณค่า MAPE และค่า R-Squared แสดงดังตารางที ่3  
 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวแบบ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
SARIMA Regression  

with ARIMA 
Factor Regression 

with ARIMA 
1. MAPE (%) คิดจากข้อมูลในอดีต 240 เดือน 13.9460 8.0183* 10.4622 

2. MAPE (%) คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 10 เดือน 13.5075 6.6176* 12.5875 
3.  R-Squared (%) 86.2923 95.4648** 92.8812 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE ต ่าที่สุด และ ** หมายถึง ตัวแบบการพยากรณ์ที่ให้ค่า R-Squared มากที่สุด 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าที่แท้จริงและค่าพยากรณ์ของปรมิาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย 
                                            ด้วยตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA(2,0,(60))(0,0,0) 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA มีค่า MAPE ต ่าที่สุด รองลงมาคือ ตัวแบบการถดถอย
ปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA ส่วนตัวแบบ SARIMA มีค่า MAPE มากที่สุด เนื่องจากไม่มีการน าตัวแปรอิสระมาคิดร่วมด้วย ดังนั้น
ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA จึงมีความแม่นย าในการพยากรณ์มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 2 พบว่าค่าที่แท้จริง
ของปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย (เส้นสีน ้าเงิน) กับค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบการถดถอยร่วมกับ 
ตัวแบบ ARIMA (เส้นประสีแดง) มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ข้อมูลในอดีต และการพยากรณ์
ข้อมูลล่วงหน้ามีค่า MAPE ต ่าที่สุดเท่ากับ 8.0183% และ 6.6176% ตามล าดับ โดยมีค่า R-Squared สูงที่สุดเท่ากับ 95.4648% 
การที่ตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA เป็นตัวแบบที่ให้ความแม่นย ามากกว่าตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอย
ปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA เนื่องจากตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA เป็นตัวแบบการถดถอยพหุคูณที่คัดเลือกตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเข้ามาในสมการ และแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนสุ่มของตัวแบบการถดถอยพหุคูณที่ไม่เป็น
อิสระต่อกัน โดยการก าหนดตัวแบบ ARIMA ให้กับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้วท าการวิเคราะห์ร่วมกันกับตัวแบบการถดถอย
พหุคูณ จึงท าให้มีความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ต ่ากว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบอืน่ท่ีน ามาเปรียบเทียบในงานวิจัยนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ SARIMA, ตัวแบบการถดถอยร่วมกับ 
ตัวแบบ ARIMA และตัวแบบการถดถอยปัจจัยร่วมกับตัวแบบ ARIMA สรุปได้ว่าตัวแบบการถดถอยร่วมกับตัวแบบ ARIMA เป็น 
ตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบรายเดือนในประเทศไทย เนื่องจากให้ค่า MAPE 
ของการพยากรณข์้อมูลล่วงหน้า 10 เดือนต ่าที่สุดเท่ากับ 6.6176% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 95.4648% โดยตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการน ้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยคือ ราคาผลปาล์มน ้ามันท้ังทะลายจากสวน, ปริมาณ 
การผลิตน ้ามันปาล์มดิบ, ก าลังการผลิตของน ้ามันปาล์มดิบ และปริมาณการจ าหน่ายรวมของน ้ามันปาล์มดิบ  
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[เข้าถึงเมื่อ 30 พ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก https://indexes.oie.go.th/industrialStatistics1.aspx 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนตราสารทุนเปรียบเทียบกบัดชันช้ีีวดั

และวัดผลการด าเนินงานจากอัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยค่าความเสี่ยง โดยใช้มาตรวัด  Sharpe Ratio, Treynor Ratio, 
Jensen Alpha จากนั้นศึกษาถึงความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุน ด้วยแบบจ าลอง Treynor & Mazuy โดยจะ
พิจารณาเฉพาะกองทุนท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็นจ านวน 16 กองทุน แบ่งออกเป็น 3 บลจ. ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2558 – ตุลาคม พ.ศ.2563 จากผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ตราสารทุน ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเป็นบวกและมี 7 กองทุน ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัด ส่วนของความเสี่ยง พบว่า
ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่ต ่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และผลการวัดผลการด าเนินงานของ 3 มาตรวัด พบว่า กองทุนที่มีค่า Sharpe 
Ratio, Treynor Ratio, Jensen Alpha สูงที่สุดคือ กองทุน K-ENERGY, กองทุน SCBMSE และ กองทุน K-ENERGY ตามล าดับ 
และในส่วนของความสามารถในการจับจังหวะลงทุน ด้วยแบบจ าลอง Treynor & Mazuy พบว่า 16 กองทุนที่เลือกมานั้น มี 15 
กองทุน ที่ไม่มีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน แต่มีความสามารถในการคัดสรรหลักทรัพย์ และมีอีก 1 กองทุน ที่ไม่มี
ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนและไม่มีความสามารถในการคัดสรรหลักทรัพย์ 

 

ค ำส ำคัญ:  ผลการด าเนินงาน, อัตราผลตอบแทนหลังปรับด้วยค่าความเสี่ยง, ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน 
 

Abstract 
The objective of this study is to investigate rate of return and risk compared to an index and to measure 

performance of risk-adjusted return of equity funds. The authors select Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen 
Alpha, and Market timing ability by the Treynor & Mazuy model. The data used in the study are collected from 
16 mutual funds, established for at least 5  years. These mutual funds belong to 3  Asset Management 
companies. It’s the secondary data during October 2 0 1 5 - October 2 0 2 0 . The results show that most of the 
operating result shows positive rate of return of equity funds and 7 funds provided the rate of return better 
than the benchmark. Portion of the risk, most funds are less risky than the benchmark is. The result of the 
performance measurement of 3 ratio showed that the funds with maximum of Sharpe ratio, Treynor ratio, 
Jensen Alpha were K-ENERGY, SCBMSE, and K-ENERGY, respectively. In part of Market timing ability by the 
Treynor & Mazuy model was done on 16 funds selected. There were 15 funds that didn’t have market timing 
ability, but they have selecting ability. And there is 1 fund that does not have both of market timing and 
selecting ability. 

 

Keywords: Operating Results, Risk-Adjusted Return, Market timing 
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บทน า 
การลงทุน คือ การที่นักลงทุนยอมเลื่อนการใช้เงินจ านวนหนึ่งในเวลาปัจจุบันออกไป แล้วน าเงินดังกล่าวไปซื้อสินทรัพย์

ใดๆ โดยคาดหวังว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เงินจ านวนนี้จะงอกเงยขึ้น และก่อให้เกิดผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สามารถ
ชดเชยทั้งระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่านั่นเอง(1) ซึ่งสินทรัพย์ที่สามารถใช้ลงทุนได้แบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1) สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Physical asset) เช่น ที่ดิน คอนโดมิเนียม งานศิลปะ นาฬิกา เครื่องประดับ 
กระเป๋า รถโบราณ และ 2) สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งจับต้องไม่ได้ (Financial asset) ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นสามารถ
แบ่งได้หลายประเภท ตามระดับความเสี่ยงและระดับของผลตอบแทนท่ีเป็นไปได้ ซึ่งระดับความเสี่ยงในท่ีนี้ หมายถึง โอกาสที่ราคา
ของสินทรัพย์ทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงข้ึนลงในแต่ละช่วงเวลา เช่น ราคาหุ้นท่ีขยับข้ึนลงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ส่วนระดับของ
ผลตอบแทนท่ีเป็นไปได้ หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ก าไร
จากราคาหุ้น(2) โดยประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน สามารถแบ่งออกมา ดังนี้ เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินหรือสัญญาใช้เงิน ตรา
สารหนี้ภาครัฐและเอกชน  หุ้นสามัญ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม 

กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุนประเภทหนึ่ง มีผู้บริหารกองทุนมืออาชีพท าหน้าที่เป็น  ผู้ลงทุน มีการบริหาร
จัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที ่สุด ภายใต้กรอบความ  เสี ่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ซึ่งกองทุนรวม  
จะมีการระดมทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันให้เป็น เงินลงทุนก้อนใหญ่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท
จัดการ และน าเงินที่ระดมทุนไป ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของแต่
ละ กองทุนรวม โดยมี บลจ. หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เป็นผู้จัดตั้ง และท าหน้าท่ีบริหาร จัดการกองทุนรวมเพื่อให้
ได้ผลตอบแทน แล้วน ามาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการ ลงทุนในกองทุนนั้น(3) 

การลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นทางเลือกที่สร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนท่ีไม่มี ประสบการณ์ในการลงทุนหรือมี
ประสบการณ์ในการลงทุนน้อยเนื่องจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะ  มีผู้จัดการผ่านกองทุนรวม (Fund manager) เป็นผู้ดูแล
ดังนั้นการดูแลผู้ลงทุนซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมี ประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า นักลงทุนรุ่นใหม่โดยผู้จัดการกองทุนและบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินนักลงทุนเป็นค่าตอนแทนในแง่การลงทุน  อย่างไรก็ตาม
การลงทุน ผ่านกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารดังนั้นดังนั้นจึงต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
นโยบายการลงทุนของของกองทุนนั้นๆ โดยอาจแยกความสามารถของผู้จัดการกองทุนได้เป็น  2 ประเภท คือ 1.ความสามารถใน
การท านายทิศทางของตลาด (Market Timing Ability) 2.ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน (Stock Selection 
Ability) (Treynor & Mazuy, 1966) (4) ผู้ศึกษาจึงสนใจและมีเป้าหมายศึกษากองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อปรับค่าความเสี่ยง 
และศึกษาความสามารถด้านจังหวะการลงทุนของกองทุนตราสารทุน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. งานศึกษาครั้งนี้ศึกษากองทุนรวมตราสารทุนภายในประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการก าหับ
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะศึกษากองทุนที ่มีอายุตั ้งแต่ 5 ปีขึ ้นไป เนื ่องจากเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานและสะท้อน
ผลตอบแทนที่แท้จริงมากกว่าช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมี 16 กองทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 บลจ. และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ตุลาคม พ.ศ. 2563  

2. ค านวณหาอัตราผลตอบแทน และความเสี ่ยง และน าไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายกองทุน โดยใช้มาตรวัด  
3 แนวคิด ได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha รวมถึงดูจังหวะทิศทาง (Market Timing) ของตลาด โดยใช้
แบบจ าลอง Treynor and Mazuy 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานด้วย 3 มาตรวัด 
 

ตารางที่ 1 ผลรวมของอันดับและผลผลการด าเนินงาน 3 มาตรวัด Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen Alpha 
No. ผลรวมของ 

Rank 
ชื่อย่อกองทุน Sharpe Treynor Jensen 

  Benchmark 0.0029 0.0001 - 
1. 2 SCBMSE 0.0762 0.0061 0.0035 
2. 5 SCBDA 0.0361 0.0023 0.0013 
3. 11 SCBSET -0.0231 -0.0015 -0.0010 
4. 8 SCBSET50 -0.0126 -0.0008 -0.0006 
5. 7 K-STEQ 0.0169 0.0011 0.0006 
6. 4 KAEQ 0.0653 0.0043 0.0024 
7. 3 K-MIDSMALL 0.0622 0.0048 0.0027 
8. 1 K-ENERGY 0.0923 0.0059 0.0050 
9. 10 K-SET50 -0.0153 -0.0010 -0.0007 
10. 15 K-ICT -0.0810 -0.0072 -0.0041 
11. 12 BKA2 -0.0373 -0.0024 -0.0014 
12. 13 BKA -0.0415 -0.0027 -0.0015 
13. 6 BTP 0.0288 0.0020  0.0010 
14. 9 B-INFRA -0.0136 -0.0009 -0.0006 
15. 14 BKIND -0.0913 -0.0061 -0.0031 
16. 16 BTK -0.1327 -0.0104 -0.0049 

 
จากตารางที่ 1 เมื่อรวมผลรวมของอันดับจากทุกมาตรวัด พบว่า กองทุน K-ENERGY อยู่ล าดับที่ 1 แสดงถึง กองทุนนี้มี

ผลการด าเนินงานดีที่สุด และกองทุนที่มีล าดับต ่าที่สุด คือ กองทุน BTK แสดงถึง กองทุนนี้มีผลการด าเนินงานท่ีแย่ที่สุดในกองทุนที่
คัดเลือกมา 
2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเลือกหลกัทรัพย์และจังหวะการลงทุนในตลาดของกองทนุรวมตราสารทุน (Timing & 

Selection Ability) 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามรถด้านการจับจังหวะเวลา (Market Timing) กองทุนรวมตราสารทุน โดยวิธี Treynor & 
Mazuy 

No. ชื่อย่อกองทุน 𝛂𝐩 𝛃𝐩 𝛄𝐩 

1. SCBMSE 0.00990 
(0.0288)** 

0.60567 
(0.00)*** 

-2.65699 
(0.00)*** 

2. SCBDA 0.00651 
(0.0246)** 

0.64151 
(0.00)*** 

-2.12995 
(0.00)*** 
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No. ชื่อย่อกองทุน 𝛂𝐩 𝛃𝐩 𝛄𝐩 

3. SCBSET 0.00375 
0.1996 

0.65535 
(0.00)*** 

-1.96580 
(0.00)*** 

4. SCBSET50 0.00427 
0.1799 

0.69658 
(0.00)*** 

-2.02233 
(0.00)*** 

5. K-STEQ 0.00558 
(0.0508)** 

0.60712 
(0.00)*** 

-2.06918 
(0.00)*** 

6. KAEQ 0.00699 
(0.0197)** 

0.60175 
(0.00)*** 

-1.89685 
(0.00)*** 

7. K-MIDSMALL 0.00897 
(0.0342)** 

0.60598 
(0.00)*** 

-2.58233 
(0.00)*** 

8. K-ENERGY 0.01040 
(0.0227)** 

0.89442 
(0.00)*** 

-2.22106 
(0.00)*** 

9. K-SET50 0.00420 
0.1877 

0.69581 
(0.00)*** 

-2.04169 
(0.00)*** 

10. K-ICT -0.00196 
0.7311 

0.56354 
(0.00)*** 

-0.86992 
0.25 

11. BKA2 0.00296 
0.2728 

0.54974 
(0.00)*** 

-1.78473 
(0.00)*** 

12. BKA 0.00281 
0.2952 

0.55125 
(0.00)*** 

-1.78191 
(0.00)*** 

13. BTP 0.00517 
(0.1020)* 

0.52903 
(0.00)*** 

-1.73518 
(0.00)*** 

14. B-INFRA 0.00339 
0.2940 

0.65822 
(0.00)*** 

-1.66347 
(0.00)*** 

15. BKIND 0.00152 
0.5480 

0.51935 
(0.00)*** 

-1.91459 
(0.00)*** 

16. BTK 0.00065 
0.8454 

0.49092 
(0.00)*** 

-2.30378 
(0.00)*** 

หมายเหตุ: * , ** , *** คือ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% , 95% , 99% ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เป็นตารางสรุปวิเคราะห์การถดถอยถดถอยของโมเดล Treynor & Mazuy ที่ใช้ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมจ านวน 16 กองทุน ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเลือกกองทุน (αp) ของกองทุน
รวม พบว่า มีกองทุน 1 กองทุน ท่ีมีระดับนัยส าคัญที่ 90% และ มี 6 กองทุน ที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ซึ่งทั้ง 7 กองทุนนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์แบบมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของ

ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนตามสภาวะตลาด ( γp ) ยังพบว่ามี 16 กองทุน ที่แสดงให้
เห็นว่า ผู้จัดการกองทุนไม่มีความสามารถด้านการจับจังหวะการลงทุน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีระดับความเชื่อมั่น 99%  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรวัด 3 แนวคิด ของกองทุนรวม 
จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนด้วย 3 มาตรวัด พบว่ากองทุนที่มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนสูงเมื ่อเทียบกับความเสี ่ยงต่อหนึ่งหน่วยดีที ่สุด (Sharpe Ratio)  คือ กองทุน 
K-ENERGY ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.0923 และ กองทุนที่มี Sharpe Ratio ต ่าที่สุด คือ กองทุน BTK ซึ่งมีค่าอยู่ที่ -0.1327 และ กองทุนที่มี
การบร ิหารจ ัดการท ี ่ ม ีประส ิทธ ิภาพ เน ื ่องจากให ้อ ัตราผลตอบแทนส ู ง เม ื ่ อเท ียบก ับความเส ี ่ยงท ี ่ เป ็นระบบ  
ต่อหนึ่งหน่วยดีที่สุด (Treynor Ratio) คือ กองทุน SCBMSE ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.0061 หมายความว่าทุก ๆ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
1 หน่วย กองทุนรวมSCBMSE จะให้ผลตอบแทน 0.0061 หน่วย และกองทุนที่มี Treynor Ratio ต ่าที่สุด คือ กองทุน BTK ซึ่งมีค่า
อยู ่ที ่ -0.0104 และ กองทุนที ่มีการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ เนื ่องจากให้อัตราผลตอบแทนสู งเมื ่อเทียบกับตลาด 

(β เท่ากับ 1) ดีที ่สุด (Jensen Alpha) คือ กองทุน K-ENERGY ซึ่งมีค่าอยู่ที ่ 0.0050 หมายความว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ที่เกิดขึ้นจริงน้ันสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็นอยู่ 0.50% 

2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน (Market Timing) 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุน (Market Timing) กองทุนรวมตราสารทุน โดยวิธี 
Treynor & Mazuy 

No. ชื่อย่อกองทุน 𝜶𝒑 𝜷𝒑 𝜸𝒑 

1. SCBMSE    
2. SCBDA    
3. SCBSET    
4. SCBSET50    
5. K-STEQ    
6. KAEQ    
7. K-MIDSMALL    
8. K-ENERGY    
9. K-SET50    
10. K-ICT    
11. BKA2    
12. BKA    
13. BTP    
14. B-INFRA    
15. BKIND    
16. BTK    

 
จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาของ กองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีการวัดความสามารถด้านการจับจังหวะ

การลงทุนและความสามารถด้านการคัดสรรหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Treynor & Mazuy พบว่า 16 กองทุนท่ีเลือกมานั้น มี 15 กองทุน
ที่ไม่มีความสามารถการจับจังหวะการลงทุน แต่มีความสามรถด้านการคัดสรรหลักทรัพย์ และมีอีก 1 กองทุนที่ไม่มีความสามารถ
ในการจับจังหวะการลงทุนและไม่มีความสามารถในการคัดสรรหลักทรัพย์ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

17 
  

เอกสารอ้างอิง  
1.การลงทุน [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: [เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/a/kkumail.com/savingmoney4u/ministries 
2.ประเภทของสินทรัพย์ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: [เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.treasurist.com/article/art004_finassets 
3.กองทุนรวม [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: [เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2563]. เข้าถึงจาก
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2157/3/sumpast_junp.pdf 
4.การลงทุนผ่านกองทุนรวม [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: [เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2785/1/rudee_ngoe.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

18 
  

ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส  
ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

Product of Jacobsthal and Jacobsthal Lucus Numbers  
between Positive and Negative Index 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของ ล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส ซึ่งเป็นล าดับท่ีขยายมา

จากล าดับฟีโบนักชีและล าดับฟีโบนักชีลูคัส โดยศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ ผลคูณระหว่างล าดับจาคอปส์ทอล  และ ล าดับจา

คอปส์ทอลลูคัส ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ โดยแบ่งกรณีศึกษาเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) ผลคูณของล าดับจาคอปส์

ทอลระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ 2) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ 

และ 3) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

 

ค ำส ำคัญ: ล าดับจาคอปส์ทอล ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั ผลคณูของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลคูัส 

 

Abstract 

 In this research, we investigate the relationship of product of The Jacobsthal numbers and the 
Jacobsthal Lucas numbers; sequences extended from the Fibonucci numbers and the Fibonucci Lucas numbers.  
We study the properties related to the product of the Jacobsthal numbers and the Jacobstha Lucus numbers 
between positive index and negative index. The case studies are divided into 3 cases 1) the product of the 
Jacobsthal numbers between positive index and negative index. 2) the product of the Jacobsthal Lucus 
numbers between positive index and negative index values. and 3) the product of the Jacobsthal numbers and 
the Jacobsthal Lucus numbers between positive index and negative index. 

Keywords: Jacobsthal numbers, Jacobsthal Lucus numbers, the product of the Jacobsthal numbers and the 
Jacobsthal Lucus numbers  
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บทน า  

ล าดับฟีโบนักชีเป็นล าดับที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย  โดยสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นล าดับต่าง ๆ 

มากมาย เช่น ล าดับคล้ายฟีโบนักชี ล าดับลูคัส ล าดับฟีโบนักชี-ลูคัส เป็นต้น ล าดับจาคอปส์ทอลเป็นล าดับที่เกิดจากความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด ซึ่งพจน์ถัดไปหาได้จากผลบวกของพจน์ล าดับก่อนหน้ากับสองเท่าของพจน์ก่อนพจน์ล าดับก่อนหน้า ซึ่งมีการขยาย

การศึกษาไปอย่างกว้างขวาง   

ในปี 1996 A.F.Horadam (1) ได้เสนอความสัมพันธ์ของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส ดังนี้ ล าดับจา

คอปส์ทอล { }nJ  ในรูปของความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ก าหนดโดย   1 22n n nJ J J  เมื่อ  2n  และ มีเงื่อนไขเริ่มต้น คือ

0 0J  , 1 1J   และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส { }nj  ในรูปของความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ก าหนดโดย   1 22n n nj j j  

เมื่อ  2n  และ เงื่อนไขเริ่มต้น คือ 0 2j , 1 1j  และ ยังได้กล่าวถึง ล าดับจาคอปส์ทอล คือ  


2 ( 1)

3

n n

nJ     และ 

ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส คือ 2 ( 1)n n
nj     ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรไบเน็ต 

ในปี 1997 A.F.Horadam (2) ได้พิจารณาความสัมพันธ์เวียนบังเกิดของล าดับจาคอปส์ทอลที่มีค่าดัชนีเชิงลบ ดังตาราง 

ต่อไปนี้  

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nJ  0  1

2
 

1

4
 

3

8
 

5

16
 

11

32
 

21

64
 

43

128
 

85

256
 

171

512
 

nj   2  
1

2
 

5

4
 

7

8
 

17

16
 

31

32
 

65

64
 

127

128
  

257

256
 

511

512
 

 

  ในปี 2014 A.Dasdemir (3) ได้ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลคูณบางประการของ ล าดับจาคอปส์ทอลและ

ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส ดังนี้  

          

1 1
2

1
2

1

1
( ( 1) ( 1) )

3
( 1) ( 1)

 

2

( 1) 2

( 1 2

(

)

1)

n n k
n n k n k n k n

n n
n

m m
n m n m

k

m n n n
m

k k
n n n k n k

n m n

J

J J if n m
J j

J n

J J J J

j j j

J f m

j j

i

  

  

 

 









 

    

      





  
 

 


 

          จากความสัมพันธ์และคุณสมบัติบัติพื้นฐานเกี่ยวข้องกับผลคูณบางประการ ของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์

ทอลลูคัส ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา คุณสมบัติของผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอล  และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส โดยแบ่ง

กรณีศึกษาออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก  และ ค่าดัชนีเชิงลบ 2) ผลคูณของ

ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ และ 3) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์

ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาบทนิยามและทฤษฎีบทท่ีเกีย่วข้อง ดังนี้ 

บทนิยาม 1 [1] ล าดับจาคอปส์ทอล หมายถึง ล าดับ  0 1 2 3, , , , ..., , ...nJ J J J J  เขียนแทนด้วย { }nJ  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด   1 22n n nJ J J  เมื่อ  2n โดยมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0J , 1 1J  มีค่า 10 พจน์แรกดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ล าดับจาคอปส์ทอล 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nJ  0 1 1 3 5 11 21 43 85 171 

 

บทนิยาม 2 (1) ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส หมายถึง ล าดับ 0 1 2 3, , , , ..., , ...nj j j j j  เขียนแทนด้วย { }nj  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด   1 22n n nj j j  เมื่อ  2n  โดยมีเง่ือนไขเริ่มต้น  0 12, 1j j  มีค่า 10 พจน์แรก ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nj  2 1 5 7 17 31 65 127 257 511 

 

บทนิยาม 3 (4) ล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ หมายถึง ล าดับ    0 1 2 3, , , , ..., , ...nJ J J J J  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์เวียน

บังเกิด ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nJ J J       เมื่อ  1n  และมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0J ,  1

1

2
J  มีค่า 10 พจน์แรกดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nJ  0  1

2
 

1

4
 

3

8
 

5

16
 

11

32
 

21

64
 

43

128
 

85

256
 

171

512
 

 

บทนิยาม 4 (4) ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสดัชนีเชิงลบ หมายถึง ล าดับ    0 1 2 3, , , , ..., , ...nj j j j j  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nj j j       เมื่อ  1n และ มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0 2j ,   1

1

2
j  มีค่า 10 พจน์แรก 

ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nj  2  1

2
  

5

4
 

7

8
  

17

16
 

31

32
  

65

64
 

127

128
  

257

256
 

511

512
  

ทฤษฎีบท 5 (1) ก าหนดให้ nJ  เป็นล าดับจาคอปส์ทอล จะไดสู้ตรไบเนต็ส าหรับล าดับจาคอปส์ทอล คือ     

       


2 ( 1)

3

n n

nJ  

ทฤษฎีบท 6(1) ก าหนดให้ nj  เป็นล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั จะไดสู้ตรไบเน็ตของ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั คือ  

                2 ( 1)n n
nj     

ทฤษฎีบท 7(4) ก าหนดให้ nJ  เป็นล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ จะไดสู้ตรไบเนต็ส าหรับล าดับจาคอปสท์อลดัชนีเชิงลบ คือ

     
 



 


2 ( 1)

3

n n

nJ  

ทฤษฎีบท 8(4) ก าหนดให้ nj  เป็นล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ จะไดสู้ตรไบเน็ตของล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ 

คือ  

      2 ( 1)n n
nj  

     

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้สูตรของไบเน็ต ในการพิสูจน์ เอกลักษณ์ของผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส

ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ โดยศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผลคูณระหว่างล าดับทั้งสอง  โดยแบ่งเป็น 3 กรณี 

ได้แก่   

1) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ  

2) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ  

3) ผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

จากการศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผลคูณระหว่าง ล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส ท าให้ได้ทฤษฎี

บท ท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 9  ก าหนดให้ n  เป็นจ านวนเต็ม เมื่อ  0n  จะได้   

9.1) 2 2

2
4

1

9
(2 2 )n n

n
nJ J j




    

       พิสูจน์  
2 2

2 2 2 22 ( 1) 2 ( 1)

3 3n n

n n n n

J J
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          2 21
(2 2 2 )

9
n n    

          2 4 41
(2 2 (2 ( 1) ))

9
n n n     

                                              2
4

1
(2 2 )

9
n

nj            

 9.2) (2 1)
2 (2 1) 4 1

1 1
2

9 2
n

n n nJ J j 

  

    
 

 

        พิสูจน์  
 

   2 2 2 1 2 1

2 2 1

2 ( 1) 2 ( 1)

3 3

n n n n

n nJ J
   

 

   
    

    2 (2 1)1 1
2 2

9 2
n n     

 
 

                                        (2 1) 4 1 4 11 1
2 (2 ( 1) )

9 2
n n n        

 
  

                                        (2 1)
4 1

1 1
2

9 2
n

nj 



   
 

          

 9.3) 2
2 1 2 4 1

1
(1 2 )

9
n

n n nJ J j

        

         พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 9.2        

 9.4) (2 1)
2 1 (2 1) 4 2

1
(2 2 )

9
n

n n nJ J j 

       

         พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 9.1                    

ทฤษฎีบท 10 ก าหนดให้ n  เป็นจ านวนเต็ม เมื่อ  0n  จะได้   

 10.1) 

   2
2 2 42 2 n

n n nj j j  

         พิสูจน์ 2 2 2 2
2 2 (2 ( 1) )(2 ( 1) )n n n n

n nj j  

       

                2 22 2 2n n  

                                              2 4 42 2 (2 ( 1) )n n n     

                                                2
42 2 n

nj         

 10.2) (2 1)
2 (2 1) 4 1

1
2

2
n

n n nj j j 

       

            พิสูจน์ 2 2 (2 1) (2 1)
2 (2 1) (2 ( 1) )(2 ( 1) )n n n n

n nj j    

        

   2 (2 1) 1
2 2

2
n n       

                                        (2 1) 4 1 4 1 1
2 (2 ( 1) )

2
n n n         
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      (2 1)
4 1

1
2

2
n

nj 

              

10.3) 

     2
2 1 2 4 11 2 n

n n nj j j  

                    พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 10.2         

 10.4) (2 1)
2 1 (2 1) 4 22 2 n

n n nj j j 

       

                    พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 10.1         

ทฤษฎีบท 11  ก าหนดให้ n  เป็นจ านวนเต็ม เมื่อ  0n  จะได ้

 11.1) 

  2
2 2 42 n

n n nJ j J  

                   พิสูจน์  
2 2

2 2
2 2

2 ( 1)
(2 ( 1) )

3

n n
n

n nJ j  



  
     

 
 

           



2 22 2

3

n n

 

                                               
2 4 42 (2 ( 1) )

3

n n n  
  

                                                2
42 n

nJ              

11.2)  

     (2 1)
2 (2 1) 4 1

1
2

2
n

n n nJ j J  

          พิสูจน์  
2 2

(2 1) 2 1
2 (2 1)

2 ( 1)
(2 ( 1) )

3

n n
n n

n nJ j   

 

  
     

 
 

   
  


2 (2 1)2 2 2

3

n n

 

   
(2 1) 4 1 4 13 2 (2 ( 1) )

6 3

n n n    
   

   (2 1)
4 1

1
2

2
n

nJ 

                              

 11.3) 

    2 1 2 4 11 2 n
n n nJ j J  

               พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.2            

 11.4) (2 1)
2 1 (2 1) 2 (2 1)2 n

n n nJ j J 

       

           พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.1           

 11.5) 

   2
2 2 42 n

n n nj J J  

                   พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.1          
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 11.6) (2 1)
2 (2 1) 4 1

1
2

2
n

n n nj J J 

      

               พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.2             

11.7) 

     2
2 1 2 4 11 2 n

n n nj J J  

             พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.2                       

 11.8) (2 1)
2 1 (2 1) 2 (2 1)2 n

n n nj J J 

      

                พิสูจน ์ ท านองเดียวกันกับ 11.1                                  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผลคูณของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่าง ค่าดัชนีเชิง

บวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ จะได้ทฤษฎีบท จ านวน 16 ทฤษฎีบท  ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างผลคูณของล าดับอื่น ๆ ต่อไปได้ 
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เอกลักษณ์ส าหรับผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส 
ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

Identities for the sum of the Jacobsthal and Jacobsthal Lucus numbers 
between positive and negative index 

 
อัจจิมา มะโนธรรม1 ณัฐพัฒน์ สาวงค์นาม2 และ จุฑามาส สุขแยง*3 

Atjima Manothum1, Natthaphad Sawongnam2, and Jutamas Sookyang*3  
123ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงานหลัก อีเมลล์: jutamas@g.cmru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

โดยทั่วไปมีการศึกษาความสัมพันธ์ของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส ในกรณีที่ค่าดัชนีเป็นจ านวน
เต็มบวก หรือ ค่าดัชนีเป็นจ านวนเต็มลบอย่างใดอย่างหนึ่ง  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของ ล าดับจาคอปส์ทอล และ 
ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวก และ ค่าดัชนีเชิงลบ โดยเลือกศึกษาเอกลักษณ์ส าหรับผลบวกระหว่างล าดับทั้งสอง
และผู้วิจัยใช้สูตรของไบเน็ตในการพิสูจน์ 

 

ค ำส ำคัญ: ล าดับจาคอปส์ทอล ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั สตูรของไบเน็ต 

 

Abstract 

Generally, there are many studies about the relationships between Jacobsthal and Jacobsthal Lucus 

numbers in case either a positive integer index or a negative integer index. In this research, we interested in the 

relationships of these numbers in case one of them is positive and the other is negative integer. We study the 

characteristics involving the sum between Jacobsthal and Jacobsthal Lucus numbers and prove by using the 

Binet’s formula. 

 

Keywords:  Jacobsthal numbers, Jacobsthal Lucus numbers, Binet’s formula 

 

บทน า 

ในป ี  1996 A.F.Horadam(1) ได ้ เสนอน ิยามของล  าด ับจาคอปส ์ทอลและล  าด ับจาคอปส ์ทอลล ูค ัส  ด ั งน ี ้                                

ล าดับจาคอปส์ทอล { }nJ  ก าหนดโดยความสัมพันธ์เวียนบังเกิด   1 22n n nJ J J  เมื ่อ  2n  โดยมีเงื ่อนไขเริ ่มต้น    

0 0J  , 1 1J  และล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส { }nj  ก าหนดโดยความสัมพันธ์เวียนบังเกิด   1 22n n nj j j  เมื่อ 2n   

โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้น 0 2j  , 1 1j   และยังได้กล่าวถึง สูตรไบเน็ตของจ านวนจาคอปส์ทอล คือ 
2 ( 1)

3

n n

nJ
 

  และสูตร

ไบเน็ตจ านวนจาคอปส์ทอลลูคัส คือ 2 ( 1)n n
nj      
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ในปี 2016 A.Gnanam และ B.Anitha(2) ได้กล่าวถึงสูตรความสัมพันธ์เวียนบังเกิดของล าดับจาคอปส์ทอลที่มีค่าดัชนีเชิง

ลบ คือ ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nJ J J       เมื่อ 1n   โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้น 0 0J , 1

1

2
J   และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสดัชนี

เชิงลบ คือ ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nj j j       เมื่อ 1n  โดยมีเงื ่อนไขเริ ่มต้น 0 2j  , 1

1

2
j     พร้อมทั้งพิสูจน์คุณสมบัติ   

บางประการของจ านวนทั้งสองดังนี้   
2 ( 1)

( 1) ( 1) 2 ( 1)n n
n n nJ J J   

        
( 1)

( 1) 2 n
n nJ J  

     

( 1) ( 2)2n n nJ J J        
0m n n mJ j J j      
2m n n m m nJ j J j J j        

ในปี 2018 Fugen Torunbalci Aydin [3] ได้รวบรวมคุณสมบัติบางประการของ ล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจา

คอปส์ทอลลูคัส จากผลงานวิจัย ดังนี้   
1

1 14 ( 1)n
n nJ J 

     

1 14n n nJ J j    

2n n nj J J   
       

          งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เอกลักษณ์ส าหรับผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอล และ ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส

ระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ โดยใช้สูตรของไบเน็ตในการพิสูจน์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาบทนิยามและทฤษฎีบทท่ีเกีย่วข้อง ดังนี้ 

บทนิยาม 1 [1] ล าดับจาคอปส์ทอล หมายถึง ล าดับ 0 1 2 3, , , , ..., , ...nJ J J J J  เขียนแทนด้วย { }nJ  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด 1 22n n nJ J J    เมื่อ 2n   โดยมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0J   , 1 1J   มีค่า 10 พจน์แรกดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ล าดับจาคอปส์ทอล 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nJ  0 1 1 3 5 11 21 43 85 171 

 

บทนิยาม 2 (1) ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส หมายถึง ล าดับ 0 1 2 3, , , , ..., , ...nj j j j j  เขียนแทนด้วย { }nj  ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์

เวียนบังเกิด 1 22n n nj j j    เมื่อ 2n   โดยมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 12, 1j j   มีค่า10 พจน์แรก ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ล าดับจาคอปส์ทอลลูคัส 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nj  2 1 5 7 17 31 65 127 257 511 

 

บทนิยาม 3 [2] ล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ หมายถึง ล าดับ 0 1 2 3, , , , ..., , ...nJ J J J J     ซึ่งก าหนดโดยความสัมพันธ์เวียน

บังเกิด ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nJ J J       เมื่อ 1n โดยมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0J  , 1

1

2
J   มีค่า 10 พจน์แรก ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nJ  0  1

2
 

1

4
  

3

8
 

5

16
  

11

32
 

21

64
  

43

128
 

85

256
  

171

512
 

 

บทนิยาม 4 (2) ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ หมายถึง ล าดับ 0 1 2 3, , , , ..., , ...nj j j j j     ซึ่งก าหนดโดยความสมัพันธ์

เวียนบังเกิด  ( 1) ( 1)

1
( )

2n n nj j j       เมื่อ 1n  และมีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 2j  , 1

1

2
j    มีค่า 10 พจน์แรก          

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nj  2  1

2
  

5

4
 

7

8
  

17

16
 

31

32
  

65

64
 

127

128
  

257

256
 

511

512
  

 

ทฤษฎีบท 5(1) ก าหนดให้ nJ  เป็นล าดับจาคอปส์ทอล จะได้สตูรไบเน็ตส าหรับล าดับจาคอปส์ทอล ดังนี้    

2 ( 1)

3

n n

nJ
 

  

ทฤษฎีบท 6(1) ก าหนดให้ nj   เป็นล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั จะไดสู้ตรไบเน็ตของล าดับจาคอปส์ทอลลูคสั ดังนี้ 

2 ( 1)n n
nj     

ทฤษฎีบท 7(2) ก าหนดให้ nJ  เป็นล าดับจาคอปส์ทอลดัชนีเชิงลบ จะไดสู้ตรไบเนต็ส าหรับล าดับจาคอปสท์อลดัชนีเชิงลบ ดังนี้  

2 ( 1)

3

n n

nJ
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ทฤษฎีบท 8(2) ก าหนดให้ nj  เป็นล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ จะไดสู้ตรไบเน็ตของล าดับจาคอปส์ทอลลูคสัดัชนีเชิงลบ 

ดังนี้      

2 ( 1)n n
nj  

     

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การศึกษาเอกลักษณ์ของผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนี

เชิงลบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สูตรของไบเน็ตในการพิสูจน์ และผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการศึกษาผลบวกระหว่างล าดับทั้งสองโดยแยกเป็น 

กรณี ได้แก่  

1) ผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ  

2) ผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ  

3) ผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลูคัสระหว่างค่าดัชนีเชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ 

จากกรณีทั้งสามได้ทฤษฎีบท ดังนี้ 

ทฤษฎีบท 9  ก าหนดให้ n  เป็นจ านวนเต็ม เมื่อ 0n  จะได้   

9.1) 2
2 2 4

1
(2 2)

3
n

n n nJ J j

    

     พิสูจน์ 
2 2 2 2

2 2

2 ( 1) 2 ( 1)

3 3

n n n n

n nJ J
 



   
    

                                   
2 22 2 2

3

n n 
  

                                       
2 4 42 (2 ( 1) ) 2

3 3

n n n  
  2

4

1
(2 2)

3
n

nj      

9.2)  

2 1
2 2 1 4 12 n

n n nJ J J 

     

พิสูจน์   
2 2 (2 1) (2 1)

2 (2 1)

2 ( 1) 2 ( 1)

3 3

n n n n

n nJ J
   

 

   
    

                     
2 (2 1)2 2 1 1

3

n n   
  

                                                 
2 1 4 12 (2 1)

3

n n   
  

                                          
2 1 4 1 4 12 (2 ( 1) )

3

n n n    
  

2 1
4 12 n

nJ 

                                                   

           9.3) 2
2 1 2 4 12 n

n n nJ J J
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                   พิสูจน์  ท านองเดียวกันกับ 9.2               

 

9.4) (2 1)
2 1 (2 1) 4 2

1
(2 2)

3
n

n n nJ J j 

       

                   พิสูจน์  ท านองเดียวกันกับ 9.1                

 

ทฤษฎีบท 10 ให้ n  เป็นจ านวนเต็ม เมื่อ 0n จะได้ 

10.1) 2

42 2 2 2n

nn n jj j 

    

        พิสูจน์ 2 2 2 2
2 2 2 ( 1) 2 ( 1)n n n n

n nj j  

        

                                    2 22 2 2n n    

                               2 4 42 (2 ( 1) ) 2n n n     
                               2

42 2n
nj                                                                         

10.2) 2 1

4 12 (2 1) 3 2 n

nn n Jj j  

     

        พิสูจน์ 2 2 (2 1) (2 1)
2 (2 1) 2 ( 1) 2 ( 1)n n n n

n nj j    

         

                                                              
4 1 4 1

2 1 2 ( 1)
3 2

3

n n
n

 
    

   
 

 

                                                              
2 1

4 13 2 n
nJ 

                                                                 

10.3) 2
2 1 2 4 13 2 n

n n nj j J

      

         พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 10.2                

10.4) (2 1)
2 1 (2 1) 2 ( 1)2 2n

n n nj j j 

       

       พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 10.1                

 

ทฤษฎีบท 11 ให้ n  เป็นจ านวนเตม็ เมื่อ 0n จะได ้   

 11.1) 2
2 2 2 12 2 n

n n nJ j J 

     

                    พิสูจน์  
2 2

2 2
2 2

2 ( 1)
(2 ( 1) )

3

n n
n n

n nJ j  



 
      

            
2 2 2 22 ( 1) 3 2 3( 1)

3

n n n n      
  

                                                        
2 22 3 2 2

3

n n  
  

                                  
2 1 2 1

22(2 ( 1) )
2

3

n n
n

 
 

  2
2 12 2 n

nJ 
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11.2) 2 ( 1)

(2 1)
2 (2 1) 4 2n

n
n n JJ j



 

     

           พิสูจน์ 
2 2

(2 1) (2 1)
2 (2 1)

2 ( 1)
2 ( 1)

3

n n
n n

n nJ j    

 

 
      

                                                             
2 (2 1) (2 1)2 1 3 2 3 ( 1)

3

n n n        
  

                                                              
2 (2 1)2 4 3 2

3

n n   
  

                                                   
2( 1) 2( 1)

(2 1)4(2 ( 1) )
2

3

n n
n

 
  

  (2 1)
2 ( 1)4 2 n

nJ  

          

 11.3) 2
2 1 2 2 14 2 n

n n nJ j J 

     

        พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 11.1                

11.4) (2 1)
2 1 (2 1) 22 2 n

n n nJ j J  

      

  พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 11.2                

11.5) 2
2 2 2 12 2 n

n n nj J J 

     

  พิสูจน์  ท านองเดียวกันกับ 11.1                

 11.6) 2 (2 1)
2 (2 1) 2 32 2n n

n n nj J J 

               

  พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 11.1                

11.7) 2 1 2
2 1 2 2( 1)2 2n n

n n nj J J 

              

  พิสูจน์  ท านองเดียวกันกับ 11.2               

11.8) 2 1 (2 1)
2 1 (2 1) 2 ( 1)2 2n n

n n nj J J  

               

  พิสูจน์   ท านองเดียวกันกับ 11.2               

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาท าให้ได้เอกลักษณ์ส าหรับผลบวกของล าดับจาคอปส์ทอลและล าดับจาคอปส์ทอลลคูัสระหว่าง ค่าดัชนี

เชิงบวกและค่าดัชนีเชิงลบ จ านวน 16 ทฤษฎีบท ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการหาเอกลักษณ์ส าหรับผลบวกของล าดับทั้งสองใน

รูปแบบทั่วไปต่อไปได ้
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Survey of opinions on new normal of students of Faculty of Science and Technology, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 

  
สุนิทรา ตั้งซ้าย1 เบญจวรรณ ตรีวงษ์1 พัชรินทร์ สุขประเสริฐ1 และณภัทณ์จันทร ์ด่านสวัสดิ์*1 

 Sunitra Tangsai1, Benjawan Treewong1, Patcharin Sukprasert1 and Napattchan Dansawad*1  
1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 204 คน เกี่ยวกับการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ อันเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทั้งนี้จะใช้สถิติ t-test และ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการปรับรูปแบบใน
การด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ และจะทดสอบเป็นรายคู่ ในกรณีที่มีความแตกต่างของความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้
วิธี Fisher’s Least Significant Difference ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยกับมาตรการการแจกหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือในทุก ๆ เดือน มากที่สุด เมื่อท าการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นจ าแนกตามเพศ พบว่า
ไม่มีความแตกต่าง ในขณะเมื่อจ าแนกตามช้ันปีท่ีก าลังศึกษาและสาขาวิชา พบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, ชีวิตวิถีใหม่, นักศึกษา, ไวรสัโคโรนา 
 

Abstract 
The objective of this survey research was exploration of opinions of 204 students of the Faculty of 

Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, about adjusting the 
style of living to a new way of life due to the spread of the coronavirus. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis testing was use t-test, and F-test to compare the 
different of the opinions. In case of statistically significant difference, multiple testing of particular group pairs 
was performed by using Fisher’s Least Significant Difference (LSD) method for multiple testing. The research 
results showed that most respondents are females, have studied in the third year of Home Economics Program. 
When analyzing the information about students' opinions, it was found that most respondents had high opinion 
about adjusting the style of living to a new way of life. Especially in the topic of supply masks and hand 
sanitizers. When comparing the differences of opinions in the term of gender, it showed that there is no 
difference, as opposed to the term of study year, and study programs at a significance level 0.05. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

33 
  

Keywords:  Opinion, New Normal, Student, Coronavirus 
บทน า 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่เป็นการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) นับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกท่ีเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 หลังจากที่เชื้อไวรัส
ได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ชนิดนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 
2563(1) แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีการผ่อนคลายและปลด 
ล็อกมาตรการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ทุกคนยังไม่สามารถประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสชนิดนี้ได้ เนื่องจาก
ยังไม่มีวัคซีนหรือยาส าหรับการรักษาและแพทย์ยังคงต้องพึ่งการรักษาไปตามอาการ  
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ส่งผลให้ทุกคนต้องเรียนรู้และน าไปสู่การปรับตัวในมาตรฐานชีวิตวิถี
ใหม่ หรือ New Normal ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมและรูปแบบวิถีชีวิตในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดไป
พร้อมกันทั่วโลก จากที่ทุกคนเคยออกจากบ้านเพื่อไปท างาน ไปโรงเรียน ท าให้ทุกคนต้องหันมาท าทุกอย่างที่บ้าน หากมีความ
จ าเป็นต้องออกจากบ้าน ทุกคนจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างส าหรับบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึง
เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อทุกคนในสังคมจ าต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่อง
อย่างยาวนานในระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดเป็นความเคยชินที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว ในที่สุดการปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม
ทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ในสังคมไปนั่นเอง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมตามแบบฉบับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะที่มีนักศึกษาและบุคลากรเข้ามาใช้บริการมากที่สุด โดยในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดมาตรการรวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษา คณะอื่น ๆ ที่มาใช้สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ก่อนเข้าภายในตัวอาคาร ทุกคนจะต้องถูกวัดอุณหภูมิและต้อง
สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันตามที่ก าหนด และเพื่อส ารวจคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับเปลี่ยน
ชุดพฤติกรรมตามแบบฉบับชีวิตวิถีใหม่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาค ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เกี่ยวกับการปรับรูปแบบ
ในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ อันสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่ควร
ออกมารองรับหรือสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เกี่ยวกับการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ อันสืบเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนสอบถามถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ควรออกมารองรับหรือสนับสนุนชีวิตวิถี

ใหม่ของนักศึกษา 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. นักศึกษาที่มี่เพศที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่แตกต่างกัน

 2. นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่

แตกต่างกัน 

 3. นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีจะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวนทั้งสิ้น 415 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวนทั้งสิ้น 204 คน โดย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ
ทาโร ยามาเน่ )Taro Yamane)(2) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ )Convenience Sampling) 

2. เคร่ืองมือวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับรูปแบบในการ

ด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยแบบส ารวจความคิดเห็นชุดดังกล่าว ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นการส ารวจถึงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นฯ โดยมีลักษณะข้อค าถามแบบปิด ) Close 

Form) แบบเลือกเลือกตอบ )Check List) ประกอบด้วย เพศ ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา และสาขาวิชา เป็นต้น 
ส่วนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ ข้อค าถามจะเป็นแบบ

การประเมินค่า ) Rating Scale) โดยมีระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบมาตราเรียงอันดับ )Ordinal Scale)  
ส่วนที่ 3 เป็นมาตรการต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีออกมาเพื่อมา

รองรับหรือสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษา ข้อค าถามจะมีลักษณะข้อค าถามแบบปิด ) Close Form) โดยให้เลือกท ารายการ 
)Check List) เลือกตอบได้มากที่สุด 3 ค าต อบ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่
ชีวิตวิถีใหม่ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยายค าตอบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 . ผู้วิจัยได้น าร่างแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา และภาษาที่ใช้ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อ ทดสอบความ
เที่ยงตรง  ) Content Validity) โดยจะวิเคราะห์จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ )Item-Objective 
Congruence Index : IOC)(3,4) และจะน าแบบส ารวจความคิดเห็นฯ ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจอีกครั้ง ก่อนน าไปทดลองใช้ 

2 . ผู้วิจัยได้น าแบบส ารวจความคดิเห็นฯ ที่ได้แก้ไข ปรับปรุงเรียบรอ้ยแล้ว ไปทดลองใช้ )Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่นอกกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 50 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ) Reliability) โดย
วิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา )Coefficient Alpha)(5) 

3 . จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบส ารวจความคิดเห็นฯ มาจดัพิมพ์เพื่อเปน็แบบส ารวจความคิดเห็นฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 
204 ชุด แล้วจึงน าไปส ารวจจริง  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. จากการหาค่า IOC ของข้อค าถามแต่ละข้อ ของแบบส ารวจความคิดเห็นฯ พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อ
ค าถามต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการส ารวจอยู่ในเกณฑด์ี 

2. จากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบส ารวจความคิดเห็นฯ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.826 ซึ่งมากกว่า 0.70 
แสดงว่าแบบส ารวจความคิดเห็นฯ มีความเช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับได้ดี จึงสามารถน าแบบส ารวจความคิดเห็นฯ ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้ 

3. ในการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นฯ ได้แก่ เพศ ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา และสาขาวิชา 
จะใช้สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics  (ซึ่งได้แก่ ความถี่ ) Frequency  (และค่าร้อยละ ) Percentage ( 

4  . การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ จะใช้สถิติเชิง
พรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation( 

5 . ส าหรับการวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมี
ออกมาเพื่อมารองรับหรือสนับสนุนชีวติวิถีใหม่ของนักศึกษา จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ  

6  . การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ จะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา )Content Analysis) และ 

7  . การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ จะใช้สถิติเชิง
อนุมาน )Inferential Statistics  (ซึ่งได้แก่ t-Test และ F-test 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.   ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น    
  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นฯ เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่านักศึกษาท่ีตอบแบบ
ส ารวจความคิดเห็นฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงเป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.2 และเมื่อพิจารณาตามชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และ 3 จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในขณะที่เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาศึกษาอยู่ในสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ในขณะที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์น้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่   
  จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ) 3.99, . . 0.878X S D  ( เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในการสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากที่พัก มากที่สุด ) 4.43, . . 0.814X S D  รองลงมาคือ การลงทะบียนเพื่อยืนยันตัวตน  (
) ออก อาคาร-เมื่อ เข้า 4.18, . . 0.724X S D  และประเด็นที่ (นักศึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แทน
การออกไปซื้อที่ร้าน ) 3.74, . . 1.112X S D  2 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี ( 
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 3. มาตรการต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีออกมาเพื่อมารองรับ
หรือสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษา 
  จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาต้องการให้ทางคณะฯ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในทุก ๆ เดือน จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาคือ ต้องการให้ทางคณะฯ ออกมาตรการลดค่าเทอมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 19.5 ในขณะที่มาตรการมีการสอนการใช้ Google Classroom เพื่อ
ใช้ในการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นมาตรการที่นักศึกษามีความเห็นน้อยที่สุดจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสูชี่วิตวิถีใหม่ (n=204) 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย  78 38.2 
หญิง  126 61.8 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษา   
1  62 30.4 
2  54 26.5 
3  54 26.5 
4  34 16.7 

สาขาวิชา    
การจัดการภัยพิบตัิและบรรเทาสาธารณภัย 8 3.9 
คหกรรมศาสตร ์ 59 28.9 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 6 2.9 
เคม ี 6 2.9 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 17.2 
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 11 5.4 
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 5 2.5 
ฟิสิกส ์ 2 1.0 
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 15 7.4 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 29 14.2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3 1.5 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25 12.3 
 

 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่   
ประเด็น 

X   . .S D  การแปลผล 

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมือ่ออกจากท่ีพัก 4.43 0.814 มาก 
2. ลงทะบียนเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อ เข้า-ออก อาคาร 4.18 0.724 มาก 
3. ล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง 4.08 0.823 มาก 
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ประเด็น 
X   . .S D  การแปลผล 

4 . งด  /ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม งานเลี้ยง สังสรรค์แบบหมู่คณะ โดยก าหนดให้มี
ระยะห่าง 

4.02 0.873 มาก 

5 . เว้นระยะห่างขณะยืนรอ  /ใช้บริการขนส่งสาธารณะ  3.97 0.830 มาก 
6. การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร 3.94 0.798 มาก 
7 . สั่ง  /ซื้อ อาหารมาทานที่ท่ีพัก ไม่นั่งทานอาหารร่วมกัน โดยไม่มีการป้องกัน 3.87 0.919 มาก 

8. เรียนออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนในหาวิทยาลัย 3.90 0.915 มาก 
9 . การท าธุรกกรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายเงินแบบไร้เงินสด )Cashless( 3.84 0.975 มาก 

10. สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แทนการออกไปซื้อที่ร้าน 3.74 1.112 มาก 

รวม 3.99 0.878 มาก 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ท่ีควรมีเพื่อมารองรับหรือสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษา 

มาตรการ จ านวน ร้อยละ 
 .1มีการแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในทุก ๆ เดือน 116 20.0 
 .2มีการแจกจ่ายซิมอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ 84 14.5 
 .3เพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ และความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ 

เมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย 
62 10.7 

 .4มีส่วนลดค่าเทอมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่ 113 19.5 
 .5มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างนักศึกษา อย่างเคร่งครัด  และจริงจัง 46 7.9 
6 . มีการแจกอาหารกลางวันฟรี แก่นักศึกษา ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น ตกงาน ฯลฯ 
84 14.5 

 .7มีรายวิชาที่นักศึกษา สามารถเลือกเรียนผ่านการเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเข้าไปเรียน
ในห้องเรียน 

45 7.8 

 .8มีการสอนการใช้ Google Classroom เพื่อใช้ในการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 29 5.0 
รวม 579 100.0 

 
 4. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ ชีวิตวิถีใหม่   
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่
จ าแนกตามเพศ แสดงดังต่อไปนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1   

 H0: นักศึกษาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ท่ีไม่แตกต่างกัน 
H1: นักศึกษาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ท่ีแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน X  . .S D  t  .Sig  
ชาย 78 39.7821 5.41678 

-. 322 .748 
หญิง 125 40.0480 5.91452 

  จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน จะมี ความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถี
ใหม่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่
จ าแนกตามชั้นปีท่ีก าลังศึกษา แสดงดังตารางท่ี 5 
สมมติฐานที่ 2   

 H0: นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ก าลังศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่
แตกต่างกัน 

H1: นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ก าลังศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่จ าแนกตาม

ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
 แหล่งความแปรปรวน SS  df  MS  F  .Sig  

ความคิดเห็น 
ระหว่างกลุ่ม 5.098 3 1.699 

5.552 .001 ภายในกลุ่ม 60.906 199 .306 
รวม 66.004 202  

 
จากตารางที่ 5 พบว่า  นักศึกษาท่ีมีช้ันปีท่ีก าลังศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนิน

ชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ท่ีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

และเมื่อพิจารณาว่านักศึกษาช้ันปีใดที่มีความคิดเห็นฯ ท่ีแตกต่างกัน พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความค วามคิดเห็นต่อ

การปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่แตกต่างจากช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังตารางที่ 6  

 

ตารางที ่6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปี กับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่  
ความคิดเห็นฯ 

ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 

1 ( X = 3.8548) 2 ( X = 4.250) 3 ( X = 3.1948) 4 ( X = 3.9697) 

1 ( X = 3.8548) - -.395161* -.59976 -1.14858 
2 ( X = 4.250) .395161* - .335185* .280303* 
3 ( X = 3.1948) .59976 -.335185* - -.54882 
4 ( X = 3.9697) .114858 -.280303* .54882 - 

 

 ในขณะทีผ่ลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความแตกตา่งของความคิดเหน็ต่อการปรับรูปแบบในการด าเนนิชีวิตสู่ชีวิตวิถี

ใหม่จ าแนกตามสาขาวิชา จะแสดงดังตารางที่ 7 
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สมมติฐานที่ 3   

H0: นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีจะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่
แตกต่างกัน 

H1: นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีจะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่จ าแนกตาม

สาขาวิชา 
 แหล่งความแปรปรวน SS  df  MS  F  .Sig  

ความคิดเห็น 
ระหว่างกลุ่ม 7.595 11 .690 

2.258 .013 ภายในกลุ่ม 58.409 191 .306 
รวม 66.004 202  

 

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถี

ใหม่ท่ีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสาขาวิชากับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบ

ในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เป็นรายคู่ ได้ผลดังตารางที่ 8
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ตารางที ่8 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา กับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ 
 ความคิดเห็นฯ 

สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

การจัดการ
ภัยพิบัติฯ 

คหกรรม
ศาสตร์ 

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

เคมี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
ดิจิทัลฯ 

นวัตกรรม
อาหารฯ 

ฟิสิกส์ โภชนาการฯ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวอนามัยฯ 

การจัดการภัยพิบัติฯ - .07182 .02917 -.28750 .23536 -.48750 -.50750 -.18750 .10583 -.01164 -.52083 .04050 

คหกรรมศาสตร์ -.07182 - -.04266 -.35932 .16354 -.55932* -.57932* -.25932 .03401 -.08346 -.59266 -.03132 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ -.02917 .04266 - -.31667 .20619 -.51667 -.53667 -.21667 .07667 -.04080 -.55000 .01133 

เคม ี .28750 .35932 .31667 - .52286* -.20000 -.22000 .10000 .39333 .27586 -.23333 .32800 

เทคโนโลยีสารสนเทศ -.23536 -.16354 -.20619 -.52286* - -.72286* -.74286* -.42286 -.12952 -.24700 -.75619* -.19486 

นวัตกรรมดิจิทัลฯ .48750 .55932* .51667 .20000 .72286* - -.02000 .30000 .59333* .47586* -.03333 .52800* 

นวัตกรรมอาหารฯ .50750 .57932* .53667 .22000 .74286* .02000 - .32000 .61333* .49586 -.01333 .54800* 

ฟิสิกส์ .18750 .25932 .21667 -.10000 .42286 -.30000 -.32000 - .29333 .17586 -.33333 .22800 

โภชนาการฯ -.10583 -.03401 -.07667 -.39333 .12952 -.59333* -.61333* -.29333 - -.11747 -.62667 -.06533 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

.01164 .08346 .04080 -.27586 .24700 -.47586* -.49586 -.17586 .11747 - -.50920 .05214 

วิทยาศาสตร์ฯ .52083 .59266 .55000 .23333 .75619* .03333 .01333 .33333 .62667 .50920 - .56133 

อาชีวอนามัยฯ -.04050 .03132 -.01133 -.32800 .19486 -.52800* -.54800* -.22800 .06533 -.05214 -.56133 - 

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสาขาวิชากับความคิดเห็นต่อการปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา

ต่าง ๆ จะมีความคิดเห็นฯ ท่ีแตกต่างกัน ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีความคิดเห็นฯ ท่ีแตกต่างกัน 

40
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 5. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาไม่ได้มีข้อเสนอหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบส ารวจความคิดเห็นที่ได้น ามาท า
การส ารวจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1  . ในโอกาสต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ท าการส ารวจความคิดเห็ น
ของนักศึกษาคณะอื่น ๆ หลาย ๆ คณะ จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2.  ควรศึกษาเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่
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การพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคการขนส่งของประเทศไทย 
Forecasting of Carbon Dioxide Emissions (CO2) from the Transportation Sector of Thailand 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) 

จากภาคการขนส่งของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2561 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 34 ค่า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จ านวน 24 ค่า ถูกน ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์
ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก
วิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีเหมาะสมที่สุด คือจะเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ์ และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยที่ต ่าที่สุด จากนั้นจึงน าวิธีการพยากรณ์ที่คัดเลือกแล้วมาหาช่วงเวลาการ
พยากรณ์ล่วงหน้าตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 10 เดือน
ถัดไป ผลการศึกษาพบว่าวิธีแยกส่วนประกอบ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเหมาะสม
ส าหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน  

 

ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์, วิธีแยกส่วนประกอบ, วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที,่ วิธีแนวโน้มเชิงเส้น, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the forecasting methods for carbon dioxide 
emissions (CO2) from Transportation Sector of Thailand. The data was gathered from Energy Policy and Planning 
Office, Ministry of Energy during January 2018 to October 2020, 34 values which were used and separated into 
2 groups. The first group contained 24 values between January 2018 and December 2019 for comparing and 
finding the most appropriate forecasting methods. There were 6 forecasting methods in this study; (1) Moving 
average method, 2) Trend analysis method, 3) single exponential smoothing method, 4) Double exponential 
smoothing method, 5) Triple exponential smoothing method, and 6) Decomposition method. The appropriate 
forecasting method was chosen by considering the smallest value of Mean Absolute Percent Error (MAPE) and 
Mean Absolute Deviation (MAD). The selected appropriate method was used to determine for the appropriate 
forecasting, 3 periods time in advance as 3, 6, and 9 months by using the next 10-months data. The result 
indicated that Decomposition Method was the best and appropriate for forecasting in advance of 3 months.  
 
Keywords:  Forecasting, Decomposition Method, Moving Average Method Trend Analysis Method, CO2 
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บทน า 
 ปัจจุบันท่ัวโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
ในชั ้นบรรยากาศจนขาดความสมดุล โดยหนึ ่งในก๊าซเร ือนกระจกที ่ม ีแนวโน้มของการเกิดเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว  ได้แก่ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักที่ส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน เมื่อพิจารณาจากรายงานของ Global Carbon Project ของ Carbon Dioxide 
Information Analysis Center (CDIAC)(1) ซึ่งน าตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2017 ของแต่ละประเทศ
มาจัดอันดับ พบว่าประเทศจีน เป็นประเทศท่ีมีการปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด คิดเป็น 27.2% จากจ านวนปริมาณ
ก๊าซทั ้งหมด 36 ,153 ล้านตันคาร ์บอนไดออกไซด์ (MtCO2) รองลงมาคือสหรัฐอเมร ิกา และอินเดีย ซ ึ ่งปร ิมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ท้ัง 3 ประเทศปล่อยออกมานี้ รวมกันถือเป็นครึ่งหน่ึงของปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลก  

ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งได้ใหส้ัตยาบันเข้าร่วมความตกลงปารสี ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ ในปี 2559 โดยมีการก าหนดป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเฟสแรกให้ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี 

2563 และร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ปรากฏว่าในปีท่ี 2562 ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเท่ากับร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ และคาดว่าเมือ่ถึงปี 2573 ประเทศไทยจะ

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้156.86 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 28.2 โดยภาคพลังงานและการขนส่งเป็น

สองภาคที่มีการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดของประเทศไทย  

ส าหรับประเทศไทยการขนส่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากช่วยขนส่งผลผลิต

จากแหล่งวัตถุดิบสู่โรงงาน และกระจายสินค้าจากโรงงานและผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง

ของผู้คนไปยังสถานที่ต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกิจกรรมการขนส่งก าลังถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้พลังงานมากที่สุด 

และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับต้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเท (2)  

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการเกิดภาวะโลกร้อน 

 เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศ ผู้วิจัย

จึงจะใช้ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฯ จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 34 ค่า มาใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม ส าหรับ

การพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย โดยจะศึกษาจากวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 

วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน

เชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ และจะเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด มาค านวณหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม ก่อนที่จะน าไปใช้ในการ

พยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย เป็น

รายเดือนย้อนหลังจ านวนทั้งสิ้น 34 เดือน คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จ านวน 24 ค่า ส าหรับศึกษาวิธีการ
พยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบ
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เอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ โดยผู้วิจัยจะเลือก
วิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด ซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่เลือกนั้นจะถือว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ที่สุดส าหรับข้อมูลที่ต้องการศึกษา จากนั้นจะน าวิธีการพยากรณ์ที่เลือกมาค านวณช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 ช่วง คือ 3 
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 10 ค่า เพื่อหาช่วงเวลา
การพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเทียบเทียบจากค่า MAPE ที่ต ่าที่สุดของทั้ง 3 ช่วงเวลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

น าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย จ านวน 34 ค่า มาท าการ
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ด้วยวิธีบ็อกพล็อต (Box Plot  (ทั้งนี้ถ้าหากพบว่ามีข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ ) Outlier( จะต้องท าการ
ปรับค่าผิดปกตินั้นโดยใช้วิธี Box-Cox transformation ก่อนที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นส าหรับการพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไป โดย
เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกรูปแบบการแปลงข้อมูลเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ แสดงดังตารางที่ 1(3) 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกรูปแบบการแปลงข้อมูลเมื่อข้อมูลมีค่าผดิปกติ 

ค่า   รูปแบบการแปลงข้อมูล 

  1             y y  

    0.5             y y  

  0             y ln (y)  

       0.5             y 1 / y  

     1             y 1 / y  
  
 เมื่อ  y   แทน ค่าของข้อมูลที่ต้องการศึกษา 

 y   แทน ค่าของข้อมูลหลังจากแปลงข้อมูลโดยใช้วิธี Box-Cox transformation 

     แทน ค่าพารามเิตอร์ที่ใช้ในการก าหนดรูปแบบการแปลง 

 
 

2. วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 หลังจากท าการตรวจสอบว่าข้อมูลทั้ง 34 ค่า ว่ามีค่าผิดปกติหรือไม่ ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว จึงจะน าข้อมูลชุดดังกล่าว
มาแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 256 2 จ านวน 24 ค่า และ
ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 256 3 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 10  ค่า จากนั้นจะน าข้อมูลชุดที่ 1 มาท าการศึกษาด้วย

วิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

2.1 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่(Moving average method)(4) 
เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์จากการเฉลี่ยค่าสังเกตล่าสุดจ านวน n ค่า โดยให้น ้าหนักของข้อมูลเท่ากัน 

และไม่ก าหนดจ านวนค่าสังเกต n ที่น ามาเฉลี่ยไว้แน่นอน แต่จะเลือก n ที่ท าให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด โดย
พิจารณาจากค่า n ที่ท าให้ค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมต ่าที่สุด มีสมการการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าท่ีเวลา t ดังนี ้

     t t 1 t 2 t nF (A A ... A ) / n             (1) 

 เมื่อ  tF       แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
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t nA   แทน ข้อมูลจริง ณ เวลา t-n 

  n      แทน จ านวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย 
 

2.2 วิธีแนวโน้มเชิงเส้น (Trend analysis)(4) 
เป็นวิธีที ่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ต้องการศึกษา หากปัจจัยดังกล่าวนั้นมี

ความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น ก็สามารถใช้วิธีนี้ในการสร้างสมการการพยากรณ์ค่าในอนาคตได้ โดยมีรูปแบบสมการคือ   
   

 ŷ a bx                           (2) 

เมื่อ ŷ  แทน ค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลา t 
 a  แทน ค่าตัดแกนที่ช่วงเวลา 0 
 x  แทน ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
 b  แทน ค่าความชัน 

 
 

2.3 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย (Single exponential smoothing method)(5) 
 เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล มีเฉพาะความผันแปร
เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติเพียงอย่างเดียว ค่าพยากรณ์จะค านวณจากข้อมูลในอดีตทั้งหมด โดยมีการให้น ้าหนักหรือความส าคัญ
ของข้อมูลแต่ละค่าไม่เท่ากัน การให้น ้าหนักจะให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นล่าสุด และจะลดหลั่นกันไป มีสมการการพยากรณ์ 
ดังนี ้

    t 1 t tF Y (1 )F                            (3) 

 เมื่อ   t 1F        แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาต่อไป 

                        แทน ค่าถ่วงน ้าหนักปรับเรียบ (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1) 
              tY           แทน ค่าจริงในช่วงเวลาปัจจุบัน 

tF           แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบัน 
 
 

2.4 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง (Double exponential smoothing method)(5) 
 เป็นวิธีที่คล้ายคลึงกับวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย แต่จะแตกต่างกันตรงที่วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย เหมาะกับข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียว (ไม่มีแนวโน้มและฤดูกาล) จึงมีค่าคงที่ส าหรับปรับเรียบเพียง 1 
ค่า คือ   แต่วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง จะมีค่าคงท่ีส าหรับปรับระดับ 2 ค่า คือ   และ   มีสมการที่ใช้ในการ
พยากรณ์ คือ 

  t n t tŶ L b n                         (4) 

 

 เมื่อ   t nŶ   แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t+n 

    tL     แทน ค่าคงท่ี จะหาได้จาก      t t t 1 t 1L Y (1 )(L b )  

   tb    แทน ค่าประมาณแนวโน้มของข้อมูล จะหาได้จาก       t t t 1 t 1b (L L ) (1 )b  

   n      แทน ช่วงเวลาของการพยากรณ์  
  ,   แทน พารามิเตอร์ของการพยากรณ์ (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1) 

2.5 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง (Triple exponential smoothing method)(5) 
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เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับข้อมูลที่มีแนวโน้ม อิทธิพลของฤดูกาล ใช้พยากรณ์ระยะสั้นถึงปานกลาง ไม่นิยมใช้กับ
ข้อมูลที่เป็นรายปี เพราะจะท าให้ไม่สามารถแยกอิทธิพลของฤดูกาลได้ แต่นิยมใช้กับข้อมูลที่อยู่ในรูปรายเดือน รายสัปดาห์ หรือ
รายวัน วิธีนี้จะยังคงให้ความส าคัญกับข้อมูลแต่ละค่าไม่เท่ากัน และมีค่าให้ปรับเรียบ 3 ค่าคือ      และ   วิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสามครั้ง มี 2 รูปแบบ คือรูปแบบการคูณ และรูปแบบการบวก ในที่นี้จะเลือกศึกษาเฉพาะวิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพแนนเชียลแบบสามครั้งในรูปแบบการคูณ โดยมีรูปแบบสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ 

 

   t n t t t s nŶ (L nb )S                        (5) 
 

 เมื่อ   t nŶ   แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t+n 

     n      แทน ช่วงเวลาของการพยากรณ์  
     tL     แทน ค่าประมาณแนวระดับของข้อมูล ค านวณได้จาก 

      t t t s t 1 t 1L (Y / S ) (1 )(L b )  

   tb     แทน ค่าประมาณแนวโน้ม จะหาได้จาก       t t t 1 t 1b (L L ) (1 )b  

   tS     แทน ค่าประมาณฤดูกาล ค านวณได้จาก    t t t t 1S (Y / L ) (1 )S  

        แทน ค่าคงท่ีที่ท าให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ มีค่าระหว่าง 1 ถึง 0 
                    แทน ค่าคงท่ีที่ท าให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ม (1 ถึง 0 มีค่าระหว่าง) 
         แทน ค่าคงท่ีที่ท าให้เรียบระหว่างค่าฤดูกาลจริงกับค่าประมาณฤดูกาล (1 ถึง 0 มีค่าระหว่าง) 
   s       แทน จ านวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่น ถ้าเป็นข้อมูลรายเดือน s=12 
 

2.6 วิธีแยกส่วนประกอบ (Decomposition method)(5) 
เป็นวิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยการแยกส่วนประกอบข้อมูลอนุกรมเวลา และน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา คือ อิทธิพลแนวโน้ม )Trend: T) และอิทธิพลของฤดูกาล )Seasonal Effect: S) ส าหรับ
อิทธิพลของวัฏจักร )Cyclical Effect: C) และเหตุการณ์ที่ผิดปกติ )Irregular Effect: I) จะไม่นิยมน ามาพิจารณา เนื่องจากไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใด ซึ่งตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการคูณ คือ 

t t tŶ T S ; T 1,2,...                          (6) 

 เมื่อ   tŶ      แทน ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ t 

   tT     แทน ค่าอิทธิพลของแนวโน้ม ส าหรับช่วงเวลา t 

   tS     แทน ค่าอิทธิพลของฤดูกาล ส าหรับช่วงเวลา t 
 
 

3. เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวธิีการพยากรณ ์

เมื่อน าข้อมูลชุดที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 24 ค่า มาท าการศึกษาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีในข้ันตอนที่ 2 แล้ว จึงจะท า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีที่ศึกษา โดยพิจารณาจาก MAPE ซึ่งเป็นการวัดความถูกต้องของ
การพยากรณ์ โดยวัดจากขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริง[6] โดยไม่คิดเครื่องหมาย จึงเป็นค่าที่ไม่มี
หน่วย โดยค านวณจาก 

    


 
n

i i
i 1

1
MAPE e / Y 100

n
                       (7) 

เมื่อ ie  แทน ผลต่างของค่าจริงกับคา่พยากรณ์ ณ เวลา t 

iY  แทน ค่าจริง ณ เวลา t 
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นอกจากค่า MAPE แล้ว ผู้วิจัยจะใช้ค่า MAD พิจารณาประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ควบคู่ไปด้วยกัน 
โดยค่า MAD นี้ เป็นค่าวัความถูกต้องของการพยากรณ์ โดยจะวัดจากขนาดของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยไม่
ค านึงถึงทิศทางของความคลาดเคลื่อน และมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการวัด(6)   โดยค านวณจาก 

    


 
n

i
i 1

1
MAD e

n
                                   (8) 

 
 
 

4. การหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสม 

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีดังท่ีกล่าวในข้ันตอนท่ี 3 เมื่อทราบว่าวิธีการพยากรณ์ใดท่ี
มีค่า MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด จะถือว่าเป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย าที่สุด จากนั้นจะน าวิธีการ
พยากรณ์ดังกล่าวมาท าการหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้จะก าหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าช่วงเวลาการพยากรณ์ช่วงไหนจะเหมาะสมกับข้อมูลที่ศึกษามากที่สุด 
คือ จะพิจารณาจากช่วงเวลาการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ที่ต ่าที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น    
 จากการน าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย จ านวน 34 ค่า มาท าการ

ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ด้วยวิธีบ็อกพล็อต (Box Plot) แสดงดังภาพที่ 1 พบว่ามีค่าผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องท าการแปลง

ข้อมูลโดยใช้วิธี Box-Cox transformation ก่อนที่จะใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นส าหรับการพยากรณ์ในขั้นตอนต่อไป ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้

 
 

ภาพที่ 1 กราฟบ็อกพล็อต (Box Plot) ของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย
จ านวน 34 ค่า  
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการหาค่า   ที่เหมาะสมของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดฯ์ จากวิธี Box-Cox 
transformation 

 

 จากภาพท่ี 2 พบว่าค่า   ที่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศ
ไทย มีค่าเท่ากับ 0.99 และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่า   คือ  (-1.39, 3.66) ซึ่งค่า   มีค่าใกล้เคียง 1 (ที่  = 1 นั้นรูปแบบ
การแปลงข้อมูลที่เหมาะสมคือ ไม่ต้องแปลงข้อมูล หรือ  y y ) ดังนั้น จึงสามารถใช้ข้อมูลทั้ง 34 ค่า เป็นค่าเริ่มต้นส าหรับการ
พยากรณ์ต่อไปได้ 

 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีที่ศึกษา  
จากนั้นจะแบ่งข้อมูลจ านวน 34 ค่าออกเป็น 2 ชุด โดยจะน าข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน

ธันวาคม 2562 จ านวน 24 ค่า มาท าการศึกษาด้วยวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทยกับค่าพยากรณ์ โดยวิธีการพยากรณ์ต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3 ถึง
ภาพที่ 8 ดงันี ้

 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ก ับค่า
พยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน 

 
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ก ับค่า
พยากรณ์ โดยวิธีแนวโน้มเชิงเส้น 

 
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ก ับค่า
พยากรณ์ โดยวิธ ีปร ับเร ียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลอย่างง่าย 

 
ภาพท่ี 6 แสดงความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ กับค่า
พยากรณ์ โดยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพแนน
เชียลแบบสองครั้ง 

 
ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ก ับค่า
พยากรณ์ โดยวิธีปร ับเรียบเอ็กซ์โพแนน
เชียลแบบสามครั้ง 

 
ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ก ับค่า
พยากรณ์ โดยวิธีแยกส่วนประกอบ 
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3. ผลการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 
เมื่อได้ผลการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธ ี

ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือต้องเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่มี MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด 
ทั้งนี้จะพิจารณาที่ค่า MAPE ก่อน ถ้าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะพิจารณาที่ค่า MAD เป็นล าดับถัดไป ผลการเปรียบเทียบ MAPE และ 
MAD แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งวิธีที่ให้ค่า MAPE และ MAD ต ่าที่สุด คือวิธีแยกส่วนประกอบ เนื่องจากมีค่า MAPE และ MAD ที่ต ่า
ที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 4.0 และ 186.8 (หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์) ตามล าดับ รองลงมาคือ วิธีแนวโน้มเชิงเส้น วิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง ตามล าดับ ในขณะที่วิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพต ่าที่สุดเนื่องจากมีค่า MAPE และ MAD ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับวิธีการพยากรณ์อื่น ๆ ที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ ดังนั้นวิธีการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะสมส าหรับใช้พยากรณ์
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทยท่ีสุด คือ วิธีแยกส่วนประกอบ 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี 

วิธีการพยากรณ์ ค่า MAPE (%)  ค่า MAD (หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

1.  วิธีค่าเฉลีย่เคลื่อนที่  5.0 265.0 

2.  วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 4.1 236.0 

3.  วิธีปรับเรียบเอ็กซโ์พแนนเชียลอย่างง่าย 4.4 258.6 

4.  วิธีปรับเรียบเอ็กซโ์พแนนเชียลแบบสองครั้ง  5.0 300.0 

5.  วิธีปรับเรียบเอ็กซโ์พแนนเชียลแบบสามครั้ง  5.0 283.0 

6.  วิธีแยกส่วนประกอบ 4.0 186.8 
 

 

4. ผลการหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสม 
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีที่ศึกษาข้างต้น พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบ มี

ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.0 และ 186.8 (หน่วย: 
พันตัน) ตามล าดับ จึงน าวิธีการนี้มาท าการหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากข้อมูลชุดที่ 2 คือ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยก าหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเวลาการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 3 ช่วง คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ทั้งนี้การเลือกช่วงเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมจะพิจารณาจาก
ช่วงเวลาการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ที่ต ่าที่สุด จากตารางที่ 3 พบว่า วิธีการพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ เหมาะสมกับการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน เนื่องจากให้ค่า MAPE ต ่าที่สุดเพียง 4.90 เมื่อเทียบกับช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 เดือน และ 9 เดือน 
ที่มีค่า MAPE เท่ากับ 8.03 และ 7.26 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบช่วงการพยากรณล์่วงหน้าท่ีเหมาะสม โดยวิธีแยกส่วนประกอบ  

ล่วงหน้า 3 เดือน ล่วงหน้า 6 เดือน ล่วงหน้า 9 เดือน 

ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง ค่าพยากรณ์ 
5,754.42 5,065.93 5,754.42 5,065.93 5,754.42 5,065.93 
5,250.06 5,236.45 5,250.06 5,236.45 5,250.06 5,236.45 
5,091.63 5,217.03 5,091.63 5,217.03 5,091.63 5,217.03 
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ล่วงหน้า 3 เดือน ล่วงหน้า 6 เดือน ล่วงหน้า 9 เดือน 

ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง ค่าพยากรณ์ ค่าจริง ค่าพยากรณ์ 
  3,986.90 4,713.52 3,986.90 4,713.52 
  4,490.68 4,863.53 4,490.68 4,863.53 
  4,522.63 4,836.45 4,522.63 4,836.45 
    4,754.40 4,361.11 
    4,730.29 4,490.61 
    4,633.58 4,455.88 

MAPE = 4.90% MAPE = 8.03% MAPE = 7.26% 
 

 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอการเปรียบเทียบและคัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 34 ค่า โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 คือข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จ านวน 24 ค่า ใช้ส าหรับศึกษาวิธีการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) วิ ธี
ปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่า MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด และ
ข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 10 ค่า ใช้ส าหรับการพยากรณ์หาช่วงเวลาการ
พยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสมที่สุด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากค่า MAPE ที่ต ่าที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่าจากข้อมูลชุดที่ 1 การพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมดีที่สุดกับข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากภาคการขนส่งของประเทศไทย ภายใต้เกณฑ์ค่า MAPE และ MAD ที่ต ่าที่สุด 
และเมื่อน าวิธีการพยากรณ์ดังกล่าวมาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีเหมาะสมกับข้อมูลชุดที่ 2 พบว่ามีความเหมาะสมกับการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน  

ผลการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งของประเทศไทยล่วงหน้า ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีแยกส่วนประกอบดังภาพที่ 9 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากภาคการขนส่งของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 และจะสูงที่สุดในเดือนมกราคม 2564 จากน้ันจะมี
แนวโน้มที่ลดลงและสูงขึ้นสลับกันไป ในขณะที่เดือนกันยายน 2564 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ จะต ่าที่สุด 
ในรอบป ี 
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ภาพที่ 9 การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ล่วงหน้า เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 
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การสร้างชุดทดสอบความเร็วของการกดด้วยสเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส  

ตามมาตรฐาน CBR-TEST และ Marshall-TEST  

The Construction of Compression Machine by Using 3 phases  

Stepping Servo Motor for CBR and Marshall Standard testing 
 

ศตายุ สุวรรณะโสภณ*1 และ คณิต ทองพิสิฐสมบัติ1  
Satayu Suwannasopon*1 and Kanit Thongpisisombat1  

1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: satayu.suw@siam.edu 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการกดให้ได้ค่าตามมาตราฐานการทดสอบ CBR-TEST และ Marshall-

TEST ทั้งสองแบบในเครื่องเดียวกัน ด้วยใช้สเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส ท่ีมีชุดเกียร์ทางกลส าหรับปรับความเร็วในการส่งก าลัง, 
ความเร็วของมอเตอร์ควบคุมโดยการเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้าและแปลงค่าการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมเป็นเชิงเส้น และหาค่าความเร็วเฉลี่ย
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เปลี่ยนไปเทียบกับเวลาที่ใช้ทดสอบ 

ผลการทดลองแสดงค่าความเร็วเฉลี่ยของทั้ง 3 การทดสอบ ได้แก่มาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1.00 mm/min, 
1.27 mm/min และ Marshall-Test ที ่ความเร็ว 50.57 mm/min โดยเทียบกับค่ามาตรฐานได้แก่ 1.00 mm/min, 1.27 
mm/min และ 50.80 mm/min ตามล าดับ พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละมาตรฐานเท่ากับ 0.24, 0.39 และ 0.46 
ตามล าดับ  
 
ค ำส ำคัญ: เต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์, การทดสอบ CBR, การทดสอบ Marshall, เครื่องทดสอบ 
 
Abstract 
 In this research, we designed and constructed the CBR and Marshall standard testing machine, which 
can test for two different standards in the same machine by using a 3 phases stepping servo motor. A 
mechanical adjustment gear velocity was controlled by electrical frequency and converted the angular to the 
linear velocity. The average velocity of was calculated from a slope of the graph between distance and testing 
time.    
 The experimental results showed that three average velocities: CBR-TEST are 1.00 mm/min, and 1.27 
mm/min and Marshall-Test is 5 0 . 57 mm/min compared with three velocities of the standard testing are 1 .00 
mm/min, 1.27 mm/min and Marshall-Test is 50.80 mm/min respectively. The percentage error of experimental 
results compared with the standard values are 0.24, 1.34 and 0.46 respectively.  
 
Keywords:  stepping servo motor, CBR test, Marshall test, testing machine.  
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บทน า 
การทดสอบ California Bearing Ratio หรือ CBR-TEST เป็นการทดสอบเพื่อหาการรับน ้าหนักของดินที่บดอัดในแบบ

ก่อสร้างทั ่วไป ซึ ่งถูกก าหนดโดย % CBR โดยค่า % CBR สูง จะแสดงถึงชั ้นดินที ่ม ีการบดอัดแน่นสูงด้วย โดยในการ
ทดสอบ CBR ท าได้โดยการใช้แท่งกด (Penetration Piston) ลงบนตัวอย่าง โดยความเร็วของการทดสอบกดได้ถูกระบุด้วยค่า
มาตรฐานของ BS 1377 และ ASTM D1883 ไว้ที่ 1 mm/min และ 1.27 mm/min ตามล าดับ(1,5) ส าหรับการทดสอบด้วยวิธีมา
แชลล์ Marshall –TEST เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบการรับน ้าหนักเฉพาะวัสดุผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน (hot mixed asphalt 
paving) เท่านั ้น โดย Marshall –TEST ใช้มาตรฐาน BS 589 ASTM D1559 ในการระบุเกี ่ยวกับความเร็วของการทดสอบกด
ตัวอย่างไว้ 50.8 mm/min ซึ่งจะพบว่าทั้งสองวิธีการทดสอบต้องแยกกันทดสอบ เนื่องจากความเร็วรอบของการทดสอบมี  
ค่าแตกต่างกันอย่างมาก ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพิ่มขึ้น(2) 

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบที่ใช้สเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 
(stepping servo motor) 3 เฟส เป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับทดสอบการกดให้ได้ค่าตามมาตราฐานการ
ทดสอบ CBR-TEST และ Marshall-TEST ทั้งสองแบบในชุดทดสอบเครื่องเดียวกัน ทั้งยังสามารถน าไปใช้สาธิตการวัดค่าความเร็ว
ของเครื ่องมือหรืออุปกรณ์ที ่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในรูปแบบเชิงเส้นและเชิงมุมในขั ้นเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ได้อีกด้วย โดยข้อดีของสเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส น้ันสามารถก าหนดต าแหน่งในการเคลื่อนที่ได้แม่นย าและ
นุ่มนวล, การสั่นสะเทือนต ่า, ไม่มีเสียงดัง และมีช่วงการปรับค่าความเร็วได้หลากหลาย การสูญเสียพลังงานของมอเตอร์เนื่องจาก
ความร้อนต ่า ท าให้ประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยท าการทดสอบนี้กระท าในสภาวะที่ไม่มีตั วภาระ (load) 
และปรับความเร็วของมอเตอร์โดยการเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้า เพื่อค านวณค่าการเคลื่อนที่ของแผ่นโลหะ (metal plate) ที่เคลื่อนไป
ตามราง และวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของแผ่นเพลทด้วยไดอัลเกจ (dial gauge) ขนาด 10 mm พร้อมจับเวลาในการทดสอบเพื่อ
หาค่าความเร็ว  

เซอร์โวมอเตอร์(3) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการท างานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ  

ด้วยมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ต่าง ๆ โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เช่น ควบคุมความเร็ว 

(Speed), ควบคุมแรงบิด (Torque), ควบคุมแรงต าแหน่ง (Position), ระยะทางในการเคลื่อนที่ (Position Control) ซึ่งมอเตอร์

ทั่วไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้นนี้ได้ ท้ังยังให้ผลลัพธ์ตามความต้องการและมีความแม่นย าสูง แต่ข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง

ของระบบควบคุมเซอร์โวคือการใช้งานจะต้องเป็นแบบ  Closed loop เท่านั้น กล่าวคือการตอบสนองของระบบเซอร์โว เช่น 

อัตราเร่ง แรงบิด และต าแหน่งที่ควบคุม จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หากไม่มีสัญญาณป้อนกลับไปยังชุดขับเคลื่อนเซอร์โว โดย

การควบคุมการท างานในระบบนี้อุปกรณ์ป้อนกลับหรือเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) ในการควบคุมองศาของแกนหมุน โดยองศาของ

แกนหมุนนั้นจะขึ้นอยู่กับความกว้างของสัญญาณพัลซ์ (pulse) ดังภาพท่ี 1 
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(ก) 

 

(ข) 

ภาพที่ 1 (ก) Wiring Diagram แสดงการเดินสายไฟกับชุดไดร์ฟโดยมีสญัญาญพัลซ์ในการควบคุมความเร็ว, 

            เดินหน้าถอยหลัง ขนาด 5 V (ข) แสดงสญัญาณพัลซ์ที่ควบคุมองศาของเซอร์โวมอเตอร ์

 

สเต็ปเปอร์มอเตอร์ คือ มอเตอร์ทีม่ีการหมุนเป็นสเต็ป (step per revolution, Step/Rev.) การท างานของมอเตอร์ชนิด
นี้คือจ่ายกระแสไฟไปท่ีขดลวดต่างๆตามล าดับดังแสดงในภาพที่ 2 ล าดับขั้นการท างานของสเตป็เปอรม์อเตอร์ โดยในหนึ่งสเต็ป
ของมอเตอร์ตัวนั้นๆจะเคลื่อนที่ไปเป็นจ านวนองศาตามทีส่เป็คของมอเตอร์นั้นได้ระบุไว้(4)  

 
ภาพที่ 2 แสดงล าดับขั้นการท างานของสเต็ปเปอรม์อเตอร ์

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดทดสอบโดยใช้สเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส รุ่น VRDM 364/50 LHC ไฟฟ้ากระแสตรง 

(direct current, DC) ในช่วง 24 V ถึง 40 V, กระแสได้สูงสุด 5.2 A  มีแรงบิด 0.45 N.m และชุดขับมอเตอร์  D920.51 (Berger 
Larh, Germany) ในการปรับความเร็วในการทดสอบ เพื ่อให้ได้ค ่าความเร็วตามมาตราฐานการทดสอบ CBR-TEST และ 
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TEST  ทั้งสองแบบในเครื่องเดียวกัน (ดังภาพที่ 3) โดยท าการทดลองในเงื่อนไขที่ปราศจากตัวภาระในการทดสอบ และชุดเกียร์
กลส าหรับช่วยปรับความเร็วหรือใช้ในการส่งก าลัง ความเร็วของมอเตอร์ควบคุมโดยการเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้า แล้วแปลงค่าการ
เคลื่อนที่แบบเชิงมุมไปเป็นเชิงเส้น โดยการต่อแกนมอเตอร์ขับตรงกับลีดสกรู (lead screw) ซึงจะท าให้แผ่นโลหะเคลื่อนที่ไปตาม
ราง ซึ่งขณะที่ท าการทดสอบจะมีไดอัลเกจ ขนาด 10 mm (ความละเอียด 0.01 mm) เชื่อมต่ออยู่ เพื่อใช้วัดระยะทางการเคลื่อนที่
ของแผ่นโลหะ พร้อมกับจับเวลาในการทดสอบเพื่อหาค่าความเร็วเฉลี่ยจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่แผ่นโลหะ
เคลื่อนที่เทียบกับเวลาที่ใช้ของทั้งสามมาตรฐานทดสอบ 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงรูปชุดทดสอบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก โดยเรียงล าดับซ้ายไปขวา ได้แก่จอแอลซีดีแสดงค่าความเร็วที่ใช้, 
สเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส, ชุดขับมอเตอร์และไดอัลเกจขนาด 10 mm 

 
ในการค านวณออกแบบ และค านวณค่าความเร็วของชุดควบคุมมอเตอร์ซึ่งผู้วิจัยใช้อุปกรณ์จากบริษัท  ELE Tritest 50  

ซึ่งมีคีย์ค าสั่ง เดินหน้า, ถอยหลังหรือหยุดมอเตอร์ และมีปุ่มปรับค่าความเร็วแสดงตัวเลขดิจิตอลบนจอแอลซีดี (LCD monitor) 

ขนาดเล็กที ่ต ิดตั ้งอยู ่ในชุดทดสอบ ซึ ่งปรับค่าได้ถึงทศนิยมตน าแหน่งที ่ 5 (x.xxxxx) วัดสัญญาณ PWM (Pulse Width 

Modulation, PWM) ด้วยออสซิโลสโครป (oscilloscope) ที่ระดับค่าความเร็ว 1.00000, 2.00000, 3.0000 จนถึง 9.00000 ซึ่ง

วัดความถี่ได้ 222 Hz, 444 Hz ,666Hz ,888Hz, 1111Hz ,1333Hz, 1555Hz, 1777Hz และ 2000Hz ตามล าดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 

การค านวณความเร็ว v = 1.00 mm/min กับการตั้งค่าสเกลอินพุท ( .scaling input No ) ก าหนดค่าจ านวนสเต็ป
เพื่อหมุนครบรอบ (step per revolution, Step/Rev.)  10000 และค่าลีดสกรูเท่ากับ 2 mm/min  ดังสมการที่ (1)  

                       1 60
( / min) 2( / Re .)

10000 min

s
v mm scale input PWM mm v

s

   
      

   
                       (1) 

ตัวอย่างการค านวณ  

ที่ค่า   .scaling input No = 1.0000, สัญญาณความถี่ PWM = 222 Hz จะมีค่าความเร็วมอเตอร์ 1.332 rpm 

ไดอัลเกจขนาด 10 mm เซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส จอแอลซีดีแสดงชุดค าสั่ง ชุดขับมอเตอร ์
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ดังนั้นถ้าให้ค่า .scale input No = 0.3751 จะได้ค่าความเร็วมอเตอร์ 0.3751 x 1.33 = 0.50 rpm 

ดังนั้นค่าความเร็วเชิงเส้น ( v ) จากสมการ (1) มีค่า 

1 60
( / min) (0.3751) 222 2( / Re .) 1.00 / min

10000 min

s
v mm mm v mm

s

   
       

   
 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความเร็วมอเตอร์ที่ไดจ้ากการค านวณ เพื่อใช้ในการทดลองหาค่าความเร็วเฉลีย่ของทั้งสามมาตรฐานทดสอบ 

.Scaling input No  
(ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) 

สัญญาณ PWM  
(Hz) 

ค่าความเร็วมอเตอร์จากการค านวณ (rpm) 
Step/Rev.=2000 Step/Rev.=10000 

1.00000 222 6.66 1.33 
2.00000 444 13.32 2.66 
3.00000 666 19.98 3.99 
4.00000 888 26.64 5.33 
5.00000 1111 33.33 6.67 
6.00000 1333 39.96 7.99 
7.00000 1555 46.60 9.34 
8.00000 1777 53.28 10.66 
9.00000 2000 60.03 12.01 

 

การทดสอบมาตรฐาน CBR-TEST ที ่ความเร ็ว 1 mm/min เล ือกใช้จ  านวนสเต็ปเพื ่อหมุนครบรอบ  (step per 

revolution, Step/Rev.) ที่ 10000 และตั้งค่าตัวเลข 0.3751 จะได้ค่าความร็วมอเตอร์ 0.5 rpm (Revolution per minute) เมื่อ

ใช้ลีดสกรูที่มีระยะเกลียวเคลื่อนที่ 2 mm/Rev. จะท าให้ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแผ่นโลหะเป็น 1.00 mm/min  

การทดสอบมาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1.27 mm/min เลือกใช้ Step/Rev. ที่ 10000 และตั้งค่าตัวเลข 0.4764 จะได้ค่า

ความร็วมอเตอร์ 0.635 rpm  เมื่อใช้ลีดสกรูที่มีระยะเกลียวเคลื่อนที่ 2 mm/Rev. จะท าให้ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแผ่น

โลหะเป็น 1.27 mm/min  

การทดสอบมาตรฐาน Marshall-TEST ที่ความเร็ว 50.80 mm/min ได้จะเลือก Step/Rev. ที่ 2000 และตั้งค่าตัวเลข 

3.808 จะได้ค่าความร็วมอเตอร์ 25.4 rpm เมื ่อใช้สีดสกรูที่มีระยะเกลียวเคลื่อนที่ 2 mm/Rev. จะท าให้ได้ความเร็วในการ

เคลื่อนที่ของแผ่นโลหะเป็น 50.8 mm/min  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการทดสอบและค านวณหาค่าความเร็วเฉลี่ยจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อนที่เทียบกับ
เวลาที่ใช้ของทั้งสามมาตรฐานทดสอบ ได้แก่ มาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1 mm/min ที่ค่า Step/Rev. = 10000 โดยการ
จับเวลาและบันทึกค่าระยะทางที่อ่านได้จากได้ไดอัลเกจในช่วงเวลา 6 นาที (ทดลองซ ้า 3 ครั้ง) ดังแสดงในตารางที่ 2 มีค่าความเร็ว
เฉลี่ยที่ค านวณได้จากความชันของกราฟในภาพที่ 4 เท่ากับ 1.00 mm/min และส าหรับมาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว และ 
1.27 mm/min มีค่าความเร็วเฉลี่ยที่ค านวณได้จากความชันของกราฟเท่ากับ 1.27 mm/min ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อท่ีในช่วงเวลา 6 นาที ของมาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1 mm/min 

ระยะเวลา 
(min ) 

ระยะทางที่อ่านจากไดอัลเกจ (mm) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

1 0.98 0.98 1.00 0.99 
2 1.96 1.98 1.99 1.98 
3 2.96 2.99 3.00 2.98 
4 3.97 3.99 4.00 3.99 
5 4.97 5.00 5.01 4.99 
6 5.98 6.00 6.01 5.99 

       

 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระว่างระยะทางที่แผ่นโลหะทดสอบเคลือ่นที่ได้ภานในเวลา 6 นาที ของมาตรฐาน CBR-TEST ที่
ความเร็ว  
            1 mm/min โดยค่าความเร็วเฉลี่ยที่ได้จากความชัน (M) ของกราฟมีค่าเท่ากับ 1.00 mm/min 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อท่ีในช่วงเวลา 6 นาที ของมาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1.27 mm/min 

ระยะเวลา 
(min ) 

ระยะทางที่อ่านจากไดอัลเกจ (mm) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 

1 1.28 1.27 1.27 1.27 
2 2.54 2.53 2.54 2.54 
3 3.82 3.82 3.82 3.82 
4 5.10 5.09 5.10 5.10 
5 6.35 6.36 6.36 6.36 
6 7.65 7.65 7.65 7.65 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

58 
  

 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระว่างระยะทางที่แผ่นโลหะทดสอบเคลือ่นที่ได้ภานในเวลา 6 นาที ของมาตรฐาน CBR-TEST ที่

ความเร็ว 1.27 mm/miโดยค่าความเร็วเฉลี่ยทีไ่ด้จากความชัน (M) ของกราฟมีค่าเท่ากับ 1.27 mm/min 

 

และส าหรับมาตรฐาน Marshall-Test ที่ความเร็ว 50.80 mm/min ที่ค่า Step/Rev. = 2000 จะท าการทดลองจับเวลาและวัด

ระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อนที่ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที (ทดลองซ ้า 6 ครั้ง) และค านวณค่าความเร็วเฉลี่ยได้เท่ากับ 50.57 

mm/min ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อท่ีในช่วงเวลา 1 นาที ของมาตรฐาน Marshall-Test ที่ความเร็ว 50.80 mm/min 

ทดลองครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 ระยะทางเฉลี่ย (mm)  
50.57 ระยะทาง (mm )  50.60 50.50 50.35 50.70 50.60 50.65 

 
เมื่อน าค่าความเร็วเฉลี่ยที่ได้จากกการทดลองด้วยชุดทดสอบสเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส เทียบกับค่าความเร็วของ

การทดสอบมาตรฐาน CBR-TEST ถูกระบุด้วยค่ามาตรฐานของ BS 1377 และ ASTM D1883 ไว้ที ่ 1 mm/min และ 1.27 

mm/min พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.24 และ 0.39 ตามล าดับ และส าหรับมาตรฐาน Marshall –TEST ถูก

ระบุด้วยค่ามาตรฐาน BS 589 ASTM D1559 ระบุเกี่ยวกับความเร็วของการทดสอบกดตัวอย่างไว้ 50.80 mm/min พบว่ามีค่า

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.46 ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความเร็วมาตรฐาน และคา่เร็วเฉลี่ยทีไ่ด้จากกการทดลองด้วยชุดทดสอบ 

มาตรฐานทดสอบ v มาตราฐาน 
(mm/min) 

v จากการทดลอง 
(mm/min) 

% ความคลาดเคลื่อน 

CBR-TEST ที ่1 mm/min 1.00 1.00 0.24 
CBR-TEST ที ่1.27 mm/min 1.27 1.28 0.39 
Marshall –TEST ที่ 50.8 mm/min 50.80 50.57 0.46 

 
ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่ เกิดขึ้นในการทดสอบที่ระดับความเร็ว 1 mm/min กับ  1.27 mm/min มีค่า

ต ่ากว่าการทดสอบที่ ระดับความเร็ว 50 mm/min เนื่องมาจากการปรับเทียบค่ามาตรฐาน ซึ่ งผู้ท าวิจัยได้ท าการ
ปรับเทียบค่าความเร็วจากการอ่านค่าจากเอนไดร์ฟเวอร์ เพื่ออ่านค่าระยะทาง โดยเอ็นโค๊ดเดอร์ที่ ใช้ที่มีความละ
อียด 128 Pulse/Rev. ซึ่ งมีความแม่นย าที่ความเร็วต ่า และจะลดเมื่อความเร็วสูงขึ้น และสาเหตุที่สองจาก การวัด
ค่าระยะทาง ที่ความเร็ว 50.80 mm ผู้ท าวิจัยไม่มี ไดอัลเกจขนาด 100 mm จึ งท าการวัดโดยเวอร์ เนียร์คาลป
เปอร์ ซึ่งมีผลต่อความคลาดเคลื่อนที่ เกิดขึ้นได้เช่นกัน  
 

สรุปผลการวิจัย 
การอออกแบบและสร้างชุดทดสอบสเต็ปปิ้งเซอร์โวมอเตอร์ 3 เฟส เพื่อค านวณค่าความเร็วเฉลี่ยของชุดทดสอบเทียบกับ

ค่ามาตรฐาน 3 มาตรฐานทดสอบ ได้แก่มาตรฐาน CBR-TEST ที่ความเร็ว 1 mm/min, 1.27 mm/min และ Marshall-Test ที่
ความเร็ว 50.80 mm/min โดยมีค่าความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 mm/min, 1.27 mm/min และ 50.57 mm/min ตามล าดับ ซึ่ง
ค่าที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนทั้งสิ้น 204 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-21 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นปีที ่ 3 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ มีระยะเวลาในการขับขี่
รถจักรยานยนต์มาแล้วประมาณ 4-6 ปี และมีจ านวนวันที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 1-3 วันต่อสัปดาห์ เมื่อจ าแนกตาม
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร พบว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนใหญ่มีการดัดแปลงสภาพ ทั้งนี้ในการขับขี่แต่ละครั้งไม่ได้มีการ
สวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับขี่  ในขณะขับขี่ไม่ได้มีการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยว มีการขับขี่รถ
ย้อนศร รวมถึงให้บุคคลอื่นซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน เมื่อจ าแนกตามพฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับขี่ พบว่า ส่วนใหญ่ มีการใช้
ความเร็วในการขับข่ี มีการแซงรถคันอ่ืนในช่ัวโมงเร่งด่วน และมีการเลี้ยวรถ แซงรถ หรือขับรถตัดหน้าคันอื่น ในระยะกระช้ันชิด 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์, รถจักรยานยนต,์ นักศึกษา, การเกิดอุบัตเิหต ุ
 

Abstract 
 The objective of this survey research was studying about the behavior of 204 student motorcyclists in 
the Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. The 
research instrument consisted of a questionnaire. The data were analyzed by frequency and percentage. The 
results found that most of respondents are females, 20 and 21 years old, have studied in the third year of 
bachelor's degree. They have motorcycle licenses with four to six years of riding experiences and most of them 
ride the motorcycle for one to three days per week. When classified according to the behavior of traffic 
compliance of respondents, it found that most of motorcycle has been changed from its standard form. Most 
of them riding a motorcycle without wearing a helmet and usually using a mobile phone while riding. In addition, 
they fail to signal before making a lane change, ride against the flow of traffic, and ride with more than one 
passenger. Furthermore, when classified according to the individual behavior, it found that they riding 
motorcycle with fast speed, overtaking and cutting in front of other vehicles in rush hour. 
 
Keywords:  Motorcyclists Behavior, Motorcycle, Student, Accident 
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บทน า 
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาส าคัญระดับต้น ๆ ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้

ความส าคัญในการแก้ปัญหา รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุ

ของความสูญเสียที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขของภายในประเทศ จากรายงานสถิติ

อุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563(1) พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ประสบ

อุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตมาจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเกิดจากการบาดเจ็บที่บริเวณศรีษะ เนื่องจาก

ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่มากที่สุด นอกจากนี้ร้อยละ 48 ของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่หลบเลี่ยง

หรือเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชน ร้อยละ 32 เกิดจากการท าผิดกฏจราจรของตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เอง ร้อยละ 26 ของอุบัติเหตุ

ทั้งหมด เกิดจากความไม่ตั้งใจในการขับข่ี และร้อยละ 15 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา ซึ่งเมื่อ

ตีเป็นมูลค่าความเสียหายของอุบัติเหตุในประเทศไทยในแต่ละปี พบว่า มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 232,000 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ(2)  

ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์จะเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน แต่

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ ่งการลดจ านวนการเกิด อุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์บนท้องถนน นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตผู้คนแล้ว ยังช่วยให้ภาครัฐป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ไม่จ าเป็นได้

อีกด้วย โดยมาตรการที่ภาครัฐหวังจะใช้ในการลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน เช่น การบังคับ

ใช้กฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ การปรับปรุงแก้ไขลักษณะทางกายภาพของถนน 

เพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงจุดอันตราย เป็นต้น โดยมาตรการเหล่านี้นอกจากจะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังเป็น

การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย และไม่ประมาท โดยหวังว่าจะสามารถลดความรุนแรง การ

สูญเสีย และความพิการจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู ่บนถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเนื้อที่ 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา มีการจัดแบ่ง

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ บริเวณอาคารเรียน บริเวณสันทนาการ สนามกีฬา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

รวมถึงบริเวณที่พักอาศัยของบุคคลากรและนักศึกษา โดยมีรถประจ าทางบริการตามเส้นทางต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง

บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มักจะไม่ค่อยใช้บริการรถประจ าทางที่มหาวิทยาลัยมีไว้ให้บริการ แต่นิยมน ายานพาหนะส่วนตัวมาใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเอง 

เช่น การเดินทางจากหอพักนักศึกษามายังอาคารเรียน หรือเดินทางจากหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยมายังอาคารเรียน ซึ่ง

รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่นักศึกษานิยมน ามาขับภายในมหาวิทยาลัยมากที่สุด และมีการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามากที่สุด ด้วยเหตุนี ้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการป้องกัน และลด

การเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวนท้ังสิ้น 415 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวนท้ังสิ้น 204 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)[3]  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) 

2. เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 6 ข้อ โดยเป็นค าถามแบบปิด (Close Form) แบบเลือก

เลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ (ปี) ระดับการศึกษา ใบอนุญาติขับขี ่รถจักรยานยนต์ ระยะเวลาในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ (ปี) และจ านวนวันที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ (วันต่อสัปดาห์) เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นค าถามแบบปิด (Close Form) แบบเลือกเลือกตอบ (Check List) 
จ านวน 20 ข้อ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
ผู้วิจัยได้มีการการน าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยง และทดสอบความเช่ือมั่น ดังนี ้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุของงานวิจัย แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC)(4,5)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.91 

2. การทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนทั้งสิ้น 30 ชุด จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha)(6) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.84 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการวิจัย 
 1.   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตอบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=204) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย  67 32.8 
หญิง  137 67.2 

อายุ (ปี)   

18-19  51 25.0 
20-21  91 44.6 
22-23  43 21.1 

มากกว่า 23  19 9.3 
ระดับการศึกษา    

ช้ันปีท่ี 1 45 22.1 
ช้ันปีท่ี 2 54 26.5 
ช้ันปีท่ี 3 60 29.4 
ช้ันปีท่ี 4 45 22.1 

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ์   
มี 112 54.9 
ไม่ม ี 92 45.1 

ระยะเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (ปี)   
1-3 53 26.0 
4-6 69 33.8 
7-10 49 24.0 
มากกว่า 10 33 16.2 

จ านวนวันที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ (วันต่อสัปดาห์)   
1-3 105 51.5 
4-7 99 48.5 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 โดยมีอายุระหว่าง 20-21 ปี 
มากที่สุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 18-19 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 3 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.5 โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 ในขณะที่อีกร้อยละ 45.1 หรือ 92 
คน ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ นักศึกษาที ่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 33.8 หรือ 69 คน มีการขับขี่
รถจักรยานยนต์มาแล้วประมาณ 4-6 ปี รองลงมาจ านวน 53 คน มีการขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วประมาณ 1-3 ปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.0 โดยมีจ านวนวันที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 1-3 วันต่อสัปดาห์ มากที่สุด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
ในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 4-7 วันต่อสัปดาห์ มีจ านวน 99 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.5  
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 2. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตอบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=204) 

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การปฏิบัติตามกฏจราจร   
ดัดแปลงสภาพรถ   

ใช่ 113 55.4 
ไม่ใช่ 91 44.6 

สวมหมวกนริภัยทุกครั้งท่ีขับข่ี   
ใช่ 76 37.3 
ไม่ใช่ 128 62.7 

ใช้หมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน   
ใช่ 113 55.4 
ไม่ใช่ 91 44.6 

ดื่มเครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะขับขี ่   
ใช่ 62 30.4 
ไม่ใช่ 142 69.6 

เปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้ง   
ใช่ 99 48.5 
ไม่ใช่ 105 51.5 

ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี ่   
ใช่ 116 56.9 
ไม่ใช่ 88 43.1 

ให้บุคคลอื่นซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน   
ใช่ 119 58.3 
ไม่ใช่ 85 41.7 

ขับรถย้อนศร   
ใช่ 119 58.3 
ไม่ใช่ 85 41.7 

หยุดรถเมื่อสญัญาณไฟจราจรเป็นสีแดง   
ใช่ 112 54.9 
ไม่ใช่ 92 45.1 

แซงทางขวาเมื่อต้องการแซงรถคนัข้างหน้า   
ใช่ 99 48.5 
ไม่ใช่ 105 51.5 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับขี ่   

ขับข่ีด้วยความเร็ว   
ใช่ 115 56.4 
ไม่ใช่ 89 43.6 

รู้สึกหงุดหงิดเสมอเมื่อการจราจรเกิดติดขัด   
ใช่ 113 55.4 
ไม่ใช่ 91 44.6 

หลีกเลี่ยงการขับข่ีเมื่อสภาพร่างกายไม่พร้อม   
ใช่ 111 54.4 
ไม่ใช่ 93 45.6 

ชะลอความเร็วทุกครั้ง เพื่อให้รถท่ีออกจากซอยไปก่อน   
ใช่ 104 54.0 
ไม่ใช่ 100 49.0 

มองกระจกข้าง เพื่อดูรถท่ีตามมาด้านหลัง ก่อนเลีย้วรถเสมอ   
ใช่ 106 52.0 
ไม่ใช่ 98 48.0 

แซงรถคันอื่นในช่ัวโมงเร่งด่วน   
ใช่ 107 52.5 
ไม่ใช่ 97 47.5 

แซงรถคันอื่นในขณะเลี้ยว   
ใช่ 101 49.5 
ไม่ใช่ 103 50.5 

เลี้ยวรถ แซงรถ หรือขับรถตดัหน้าคันอ่ืน ในระยะกระชั้นชิด   
ใช่ 95 46.6 
ไม่ใช่ 109 53.4 

เร่งความเร็วขณะฝนตก   
ใช่ 88 43.1 
ไม่ใช่ 116 56.9 

ขับรถด้วยมือข้างเดยีว   
ใช่ 87 42.6 
ไม่ใช่ 117 57.4 

 
 จากตารางที่ 2 เมื่อจ าแนกนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร พบว่า ร้อยละ 55.4 
มีการดัดแปลงสภาพรถ ร้อยละ 62.7 ไม่ได้หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่  ร้อยละ 55.4 ใช้หมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 69.6 
ไม่ได้มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ร้อยละ 51.5 ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้ง ร้อยละ 
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56.9 มีการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ร้อยละ 58.3 ให้บุคคลอื่นซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน ร้อยละ 58.3 มีการขับรถย้อนศร ร้อยละ 54.9 
มีการหยุดรถเมื่อสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดง และร้อยละ 51.5 ไม่แซงทางขวาเมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้า  เม ื ่ อจ  า แนกตาม
พฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับขี่ พบว่า ร้อยละ 56.4 มีการใช้ความเร็วในการขับขี่ ร้อยละ 55.4 รู้สึกหงุดหงิดเสมอเมื่อการจราจร
เกิดติดขัด ร้อยละ 54.4 มีการหลีกเลี่ยงการขับขี่เมื่อสภาพร่างกายไม่พร้อม ร้อยละ 54.0 ชะลอความเร็วทุกครั้ง เพื่อให้รถที่ออก
จากซอยไปก่อน ร้อยละ 52.0 มองกระจกข้าง เพื่อดูรถที่ตามมาด้านหลัง ก่อนเลี้ยวรถเสมอ ร้อยละ 52.5 มีการแซงรถคันอื่นใน
ช่ัวโมงเร่งด่วน ร้อยละ 50.5 ไม่มีพฤติกรรมแซงรถคันอ่ืนในขณะเลี้ยว ร้อยละ 53.4 มีการเลี้ยวรถ แซงรถ หรือขับรถตัดหน้าคันอ่ืน 
ในระยะกระช้ันชิด ร้อยละ 56.9 ไม่มีเร่งความเร็วขณะฝนตก และร้อยละ 57.4 ไม่ได้ขับรถด้วยมือข้างเดียว 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 204 คน ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพรถ 
ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่ โดยหมวกนิรภัยที่ใช้เป็นหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
ในระหว่างขับข่ี นอกจากนี้ขณะขับขีไม่ได้มีการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยว และไม่แซงทางขวาเมื่อต้องการแซงรถคันข้างหน้า มีการขับขี่
รถย้อนศร รวมถึงให้บุคคลอื่นซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน เมื่อจ าแนกตามพฤติกรรมส่วนบุคคลในการขับขี่ พบว่าส่วนใหญ่ มีการใช้
ความเร็วในการขับขี่ และจะรู้สึกหงุดหงิดเสมอเมื่อการจราจรเกิดติดขัด มีการแซงรถคันอื่ นในชั่วโมงเร่งด่วน และมีการเลี้ยวรถ 
แซงรถ หรือขับรถตัดหน้าคันอื่น ในระยะกระชั้นชิด ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นสาเหตุหลัก ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ของคนไทย(7,8,9) 
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จลนศาสตร์และสมดุลของการดูดซับสีย้อมเมทธิลีนบลูด้วย 
ถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่กระตุ้นด้วย NaOH 

Kinetic and Equilibrium of Methylene Blue Dye Adsorption with the Activated Carbon 
from Mangosteen shell activated by NaOH 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และอุณหภูมิของการเผากระตุ้นที่มีต่อ
พื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด โดยท าการศึกษาสัณฐานวิทยา หมู่ฟังก์ชันและขนาดพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้
ด้วยการดูดซับแก๊สไนโตรเจน ท าการศึกษาจลนศาสตร์และสมดุลการดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลู ผลจากภาพถ่ายSEMแสดงให้
เห็นถึงรูพรุนขนาดเล็ก (10-40Å) จ านวนมากที่เกิดจากการกระตุ้น ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นท า
ให้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้มีขนาดรูพรุนที่เล็กลง และมีพื้นที่ผิวเพิ่มสูงขึ้น ผลจาก IR สเปคตรัมแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นด้วย 
NaOH แล้วเผาที่อุณหภูมิสูงท าให้เกิดโครงสร้างวงแอโรมาติกของถ่านกัมมันต์และหมู่ฟังก์ชันอ่ืนๆ ส่วนสมดุลและจลนศาสต์การดูด
ซับสีย้อมเมทธิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอมและจลนศาสตร์อันดับสองเสมือนตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ถ่านกัมมันต์ เปลือกมังคุด โซเดียมไฮดรอกไซด์ เมทธิลีนบลู  
 

Abstract 
This research was studied about the effect of NaOH solution concentrations and activated 

temperatures on surface properties of activated carbons from mangosteen shell. SEM, FTIR and surface area of 
prepared activated carbons were studied. Kinetic and equilibrium adsorption of these activated carbons were 
investigated from methylene blue adsorption. SEM micrographs showed that a large number of microporous 
increases with increasing of the NaOH concentrations and activated temperatures. Both higher concentration 
and temperature were made higher surface area, SBET, of these activated carbons. FTIR spectrums viewed 
vibration of aromatic carbon which represent skeleton of activated carbon. The equilibrium and kinetic of 
methylene blue adsorptions were correspond with Langmuir isotherm and pseudo second order model, 
respectively. 
 
Keywords: Activated carbon, Mangosteen shell, Sodium hydroxide, Methylene blue 
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บทน า 

การหาวัสดุที่สามารถน ามาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์และกระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์ยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักวิจัย  

ซึ่งในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยจ านวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่รายงานความสนใจในการน าวัสดุเหลือใช้

ทางด้านเกษตรกรรมที่มีปริมาณมาก (agricultural wastes)  เช่น เส้นใยจากพืช/วัชพืชในท้องถิ่นต่างๆ (1,11) กะลามะพร้าว (2) 

กากกาแฟ(3) ชานอ้อย(4) ข้าวเปลือก(4,5) ทุเรียน(5) มังคุด(5,6,8) ซังข้าวโพด(5,19) โสน(7) ใบอาร์ติโชค(9) ก้านอินทผาลัม(10,12) ไม้ยูคาลิปตัส(13) 

เปลือกปาล์ม (14) เปลือกถั่วชนิดต่าง ๆ (15)  ไม้ไผ่(16) ใบชา(17) เม็ดมะกอก(18) เมล็ด/เม็ดพืชตระกูลถั ่ว (20) เป็นต้น มาเพิ่มมูลค่าด้วย

การศึกษาการเตรียมเป็นถ่าน/ถ่านกัมมันต์ เพื่อศึกษาสมบัติที่น่าสนใจคือการเป็นตัวดูดซับที่ดี (excellent adsorbent) เพราะ

ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้เป็นวัสดุที่มีพื้นท่ีผิวสูง (large surface area) มีโครงสร้างภายในที่เป็นรูพรุน (well-developed internal 

structure) ที ่เกิดจากกระบวนการกระตุ ้น (activation) และยังมีหมู่ฟังก์ชันที ่ผ ิวหลายชนิด (surface functional groups) 

นอกจากน้ียังเป็นวัสดุดูดซับที่มีราคาถูกเพราะเตรียมได้จากวัตถุดิบที่มีปริมาณมาก (wide prevalence) และสามารถน ากลับมาใช้

ใหม่ได้ (renewability)  ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคของการดูดซับเป็นเทคนิคส าคัญในกระบวนการท าสารให้บริสุทธิ์ การแยกสารด้วย

การใช้วัสดุดูดซับต่างๆ และการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุ์(heterogeneous catalyst) ซึ่งวัสดุดูดซับที่นิยมใช้

กันอย่างแพร่หลายคือถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้สามารถน าไปใช้ในกระบวนการฟอกอากาศทางอุตสาหกรรมเครื่องกรอง

อากาศและอุปกรณ์ป้องกันควันพิษและสารเคมี การดูดซับสารในการชุบโลหะ การฟอกสีและการดูดกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร

และยา กระบวนการผลิตน ้าตาล น ้ามันพืช น ้าอัดลม ไวน์และเหล้า การดูดซับไอระเหยของตัวท าละลายเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ใน

อุตสาหกรรมการพิมพ์และใยสังเคราะห์ การดูดซับโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  นอกจากนี้ยังท าการเปลี่ยนหมู่

ฟังก์ชันท่ีผิวของถ่านกัมมันต์ให้มีสมบัติตามต้องการเพื่อน าไปท าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันน ้ามันท่ีผ่านการ

ใช้งานแล้วได้ เป็นต้น   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาจลนศาสตร์และสมดุลของการดูดซับสารละลายสีย้อมเมทธิลีนบลูด้วยถ่านกมัมนัตท์ี่

เตรียมจากเปลือกมังคุดซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในเกือบทุกภาคของประเทศไทยในแต่ละรอบปี โดยใช้วิธี 

การเตรียมถ่านกัมมันต์แบบ 1 ขั้นตอน(6,8) โดยการน าเปลือกมังคุดมากระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สองความเข้มข้น

และศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการเผากระตุ้น แล้วท าการศึกษาสมบัติพื้นผิวและความสามารถในการดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลูของ

ถ่านกัมมันต์ชนิดใหม่ทีเ่ตรียมได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วัสดุ อุปกรณ ์

  เปลือกมังคุด NaOH HCl เมทธิลนีบลู  เตาเผาแบบอับอากาศ เครือ่งเขย่า 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมวตัถุดิบ น าเปลือกมังคุดมาสับใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นผึ่งแดดให้แห้ง น าไปลา้งแล้วอบให้แห้งในตู้อบท่ีอุณหภูม ิ

100 C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  

การเตรียมถ่านกมัมันต์ น าเปลือกมังคุดที่แห้งแล้วมาแช่ในสารละลายNaOH เข้มข้น 25 และ 12.5 %w/v ในอัตราส่วน

โดยน ้าหนักเป็น 1:4 เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ท าการกรองแล้วน าไปอบที่ 135C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปเผาที่ 400 500 และ
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600C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ในเตาเผาอับอากาศ ล้างด้วยสารละลายไฮโดรคลอริกเจือจางตามด้วยน ้ากลั่นจนกระทั่งเป็นกลางน าไป

อบที่ 135Cเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ร่อนให้มีขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน เก็บไว้ในโถดูดความช้ืน 

ผู้วิจัยให้สัญลักษณ์ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ดังนี้ H และ L แทนความเข้มข้น 25 และ 12.5 %w/v ตามล าดับ Na แทน NaOH และ 

4 5 และ 6 แทนอุณหภูมิ 400 500 และ 600C ตามล าดับ เช่น LNa4 หมายถึงถ่านกัมมันต์ที่เตรียมโดยใช้สารละลายNaOH

เข้มข้น 12.5%เผาที่อุณหภูมิ 400C 

การศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์ทีเ่ตรียมได ้

ผู้วิจัยท าการศึกษาสัณฐานวิทยาของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด(SEM) ศึกษา

หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียทรานส์ฟอร์มสเปคโตรสโคปี(FTIR) และศึกษาพื้นผิวและขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ด้วย

เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและขนาดรูพรุน (Surface area analyzer) 

การศึกษาสมดุลและจลนศาสตร์การดูดซับสีย้อมเมทธิลีนบลู 

ท าการช่ังถ่านกัมมันต์ที่ร่อนคดัขนาดแล้วใสล่งในขวดรูปชมพู่ท่ีมสีารละลายเมทธลีีนบลูที่ความเข้มข้นต่างๆปริมาตร 100 

มิลลลิิตร จากนั้นน าไปเขย่าและเก็บสารละลายที่เวลาต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-visible spectrophotometer ที่ความยาว

คลื่น 661 นาโนเมตร น าข้อมูลทีไ่ด้ไปวิเคราะหส์มดุลการดดูซับด้วยสมการแลงเมยีร์ ดังสมการ 

 

                           𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑏𝑞0
+

𝐶𝑒

𝑞0
                  (1) 

       
  เมื่อ Ce เป็นความเข้มข้นของตัวถกูดูดซับท่ีเวลาสมดลุ Qe เป็น ปริมาณของตัวถูกดูดซับต่อตัวดดูซับทีค่วามเข้มข้นท่ีสมดลุ 
Q0 เป็นปริมาณของตัวถูกดูดซับทีถู่กดูดซับหนึ่งช้ัน b เป็นค่าคงท่ีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดดูซับ 
  ส่วนจลนศาสตร์การดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลูวเิคราะห์ด้วยการใช้สมการอันดับหนึ่งเสมือน(Pseudo-first order) 
อันดับสองเสมือน(Pseudo-second order) และกลไกการแพรภ่ายในอนุภาค(intraparticle diffusion) ดังนี ้
  สมการอันดับหนึ่งเสมือน 
                          ln(𝑞𝑒 − qt)  =  lnqe – k1t       (2) 
      สมการอันดับสองเสมือน 

                    t

qt
=

1

k2qe
2 +

1

qe
. t                            (3) 

     กลไกการแพร่ภายในอนุภาค 

                   qt =  ki. t
1
2 + ci        (4) 

 

เมื่อ qe เป็นความจุของการดดูซับตัวถูกดูดซับที่เวลาสมดลุ qt เป็นความจุของการดูดซบัตัวถูกดูดซับทีเ่วลาใดๆ k1, k2 และ

ki เป็น ค่าคงที่อัตราของอันดับหนึง่เสมือน อันดับสองเสมือน และการแพร่ภายในอนุภาค 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ 

ลักษณะพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่เตรียมได้แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นภาพถ่ายSEM ของถ่านกัมมันต์ที่

กระตุ้นด้วยสารละลายNaOHความเข้มข้นต ่า(ก-ค) กับภาพถ่ายSEM ของถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยสารละลายNaOHความเข้มข้น
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สูง (ง-ฉ) จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ท าให้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้มีจ านวนรูพรุนขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้น และจากภาพถ่าย ก ข และค รวมทั้งภาพ ง จ และ ฉ จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผากระตุ้นจะท าให้มีรูพรุน

ขนาด 1-2 ไมครอนเกิดขึ้นจ านวนมาก ทั้งนี้เนื่องจาก NaOH เป็นเบสแก่ที่มีสมบัติเป็นสารกัดกร่อนจึงสามารถกัดเซาะพื้นผิวของ

พืชได้ ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณเบสและน าไปเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะยิ่งท าให้เกิดการกัดกร่อนเปลือกมังคุดได้มากข้ึนรวมทั้งสามารถชะ

สารอินทรีย์ที่สลายตัวได้ง่ายออกไปได้มากข้ึนจึงท าให้มีจ านวนรูพรุนขนาดเล็กเกิดได้มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                            (ข)                                               (ค) 
 

 

 

 

 

 

 

                  (ง)       (จ)        (ฉ) 

ภาพที่ 1 ภาพถ่าย SEM ของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคดุ (ก) LNa4 (ข) LNa5 (ค) LNa6 (ง) HNa4 (จ) HNa5 และ (ฉ) HNa6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 FTIR สเปคตรมัของ HNa4 
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ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ 

ภาพที่ 2 เป็นสเปคตรัม FTIR ของถ่านกัมมันต์ที่เตรยีมได้คือ HNa4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปลือกมงัคุดถูกกัดกร่อนด้วย

สารละลาย NaOH และการเผาทีอุ่ณหภูมสิูงสารอินทรีย์บางส่วนท่ีถูกชะได้ง่ายและมีจดุเดือดต ่าจะระเหยออกไปไดม้ากขึ้นจึงเหลือ

แต่โครงสร้างที่เกิดเป็นวงแอโรมาติกของคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชันท่ีผิว จึงพบสัญญานเกดิขึ้นท่ีเลขคลืน่ 1574-1590 cm-1เป็นการสั่น

แบบยืดของ C=C ของวงแอโรมาตกิหรือการสั่นแบบสมมาตรของหมูไ่พโรนที่มักพบในถ่านกัมมันต์และเป็นการสั่นของ C=O ของหมู่

คาร์บอกซิลลิกหรือเลคโตน   และมีสญัญานท่ีเป็นแบนด์กว้างที่เลขคลื่น 1231-1248 cm-1 คาดว่าเป็นการสั่นของโครงสร้างที่เป็น

วงแอโรมาติกของถ่านกัมมันต์ ที่เลขคลื่น 3380 cm-1เป็นการสั่นแบบยืดของหมู่ฟังก์ชัน OH ส่วนท่ีเลขคลื่น 870 800 และ 750 

cm-1 เป็นการสั่นแบบยืดหรือการสั่นแบบงอนอกระนาบของพันธะ C-H ในวงแอโรมาติก 

ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีผิวของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ 

ขนาดพื้นท่ีผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดทีไ่ด้จากการดดูซับแกสไนโตรเจน แสดงข้อมลูดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ขนาดพื้นท่ีผิว(SBET) ปริมาตรและขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมไดจ้ากเปลือกมังคดุ 

ตัวอย่างถ่านกัมมันต ์ พื้นที่ผิว (m2/g) ปริมาตรรูพรุน (cc/g) ขนาดรูพรุน (Å) 

HNa6 317.15 0.28 17.36 
HNa5 249.02 0.28 22.75 
HNa4 120.25 0.23 38.39 
LNa6 233.86 0.22 18.63 
LNa5 190.75 0.24 25.53 
LNa4 17.50 0.08 86.76 

 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายNaOHในการกระตุ้นเปลือกมังคุดท าให้ถ่านกัมมันต์ที่เตรยีมได้

มีขนาดพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนเพิ่มขึ้น มีขนาดรูพรุนเล็กลง เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิในการเผากระตุ้นต่อพื้นที่ผิวของ

ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากการใช้สารละลายNaOHที่ความเข้มข้น 12.5%w/v พบว่าถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นเมื่อเผากระตุ้นที่

อุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาตรรูพรุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดรูพรุนของถ่านกัมมันต์มีขนาดเล็กลง ซึ่งผลการศึกษาที่ความเข้มข้น 

25%w/v ก็เป็นไปในท านองเดียวกัน  

จากการกระตุ้นเปลือกมังคุดด้วยสารละลาย NaOH เมื่อเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มอุณหภูมิในการเผาท าให้ถ่านกัมมันต์ที่

เตรียมได้มีพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนเพิ่มขึ้นและท าให้มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยลดลงตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นผิวท่ีสังเกต

ได้จากภาพถ่ายSEM  ของถ่านกัมมันต์เหล่านั้น เมื่อถ่านกัมมันต์มีลักษณะพื้นผิวท่ีขรุขระและมีจ านวนรูพรุนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจึงท า

ให้ถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับแก๊สไนโตรเจนได้มากขึ้นนั่นคือถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้มีขนาดพื้นที่ผิวจ าเพาะและปริมาตรรูพรุน

เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 3  แลงเมียร์ไอโซเทอร์มของ HNa4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  จลนศาสตร์การดดูซับสารละลายเมทธิลีนบลูของHNa4 

 

ผลการศึกษาสมดลุและจลนศาสตร์การดดูซับเมทธิลีนบล ู

ไอโซเทอร์มของการดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลูของถ่านกัมมันต์HNa4(ตัวอย่างถ่านกัมมันต์นี้มีค่าพื้นที่ผิวจ าเพาะจาก

การดูดซับเมทธิลีนบลูสูงสุด) แสดงดังภาพท่ี 3 จากภาพแสดงให้เห็นว่าการดูดซับเมทธิลีนบลูบนพ้ืนผิวของถ่านกัมมันต์ สอดคล้อง

กับแลงเมียร์ไอโซเทอร์มดังสมการที่ 1 นั่นคือถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้มีลักษณะพื้นผิวค่อนข้างสม ่าเสมอ (homogeneous surface) 

และการดูดซับสีย้อมเมทธิลีนบลูเป็นกระบวนการดูดซับแบบชั้นเดียว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาสูงขึ้น
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กราฟไอโซเทอร์มของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จะเบี่ยงเบนไปจากแลงเมียร์มากขึ้นทั้งนี้อาจสอดคล้องกับการที่ถ่านกัมมันต์ที่เตรียม

มีรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมากขึ้นจึงอาจมีผลต่อการดูดซับเมทธิลีนบลูซึ่งเป็นสีย้อมที่มีขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ 

ผลการวิเคราะห์จลนศาสตร์การดูดซับเมทธิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ HNa4 ที่ได้จากการน าข้อมูลการดูดซับมาสร้างกราฟ

ตามความสัมพันธ์ทางจลนศาสตร์การดูดซับดังสมการ (2)-(4) แสดงดังภาพที่ 4 จะเห็นว่าข้อมูลการดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลู

ของถ่านกัมมันต์ HNa4 สอดคล้องกับจลนศาสตร์อันดับสองเสมือน นั่นคือขั้นตอนที่สารเมทธิลีนบลูท าอันตรกิริยากับถ่านกัมมันต์ 

HNa4 เป็นขั้นตอนท่ีช้าที่สุดซึ่งเป็นข้ันตอนในการก าหนดอัตราเร็วของการดูดซับเมทธิลีนบลูบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากการน าเปลือกมังคุดมากระตุ้นด้วยสารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้นค่าหนึ่ง มีลักษณะพื้นผิว

ที่มีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นและมีจ านวนรูพรุนเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย NaOH มากขึ้น เนื่องจากเกิดการกัดกร่อน

ได้มากขึ้นและจากการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาสูงขึ้นท าให้เกิดการสลายตัวของอินทรียสารเพิ่มขึ้น (8) ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จึงมี

พื้นที่ผิวมากขึ้น การดูดซับสารละลายเมทธิลีนบลูของถ่านกัมมันต์สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์มและจลพลศาสตร์การดูดซับ

สอดคล้องกับสมการอันดับสองเสมือนซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun Y และคณะ(1) และ Cazetta Aและคณะ(2) 
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การเปรียบเทียบตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ Improved ARIMA และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ตัวแบบ ARIMA ในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 

A Comparative on ARIMA, Improved ARIMA and Holt-Winters with ARIMA Models  
in Forecasting Provincial Electricity Consumption of Thailand 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา  3 ตัวแบบคือ ตัวแบบ ARIMA  

ตัวแบบ Improved ARIMA และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยตั ้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน  
228 เดือน โดยรวบรวมข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผลการวิจ ัยพบว่าตัวแบบ  
ที่เหมาะสมที ่สุดในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย คือตัวแบบ Improved 
ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0) โดยตัวแบบที ่ได้มีค่า MAPE ต ่าที ่สุดเท่ากับ  1.8288% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 
99.5698% ดังนั ้นตัวแบบ Improved ARIMA จึงเป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นย าในการพยากรณ์มากกว่า  
ตัวแบบ ARIMA และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 137,032.11106 กิกะวัตต์ และ 137,545.83721 กิกะวัตต์ ตามล าดับ 

 

ค ำส ำคัญ:  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ Improved ARIMA ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับ 
ตัวแบบ ARIMA 
 
Abstract 

The objective of this research was to study and compare three models of forecasting time series, 
namely ARIMA, Improved ARIMA and Holt-Winters with ARIMA models.  In this research, we used the monthly 
time series data of provincial electricity consumption of Thailand from January 2002 to August 2020 for  
228 months.  The time series data was gathered from Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy.  
The results found that the Improved ARIMA ( ( 16) ,1, ( 2,26) ) ( 3,1,0)  model was the most suitable model  
for forecasting the monthly time series data of provincial electricity consumption of Thailand.  The Improved 
ARIMA ((16), 1, (2,26)) (3,1,0) model had the lowest MAPE of 1.8288% and the highest R-Squared of 99.5698%.  
The Improved ARIMA model was more efficient and accurate forecasting than ARIMA and Holt- Winters  
with ARIMA models.  The predicted provincial electricity consumption of Thailand in 2021 and 2022 were 
137,032.11106 and 137,545.83721 gigawatt, respectively. 

 

Keyword:  Provincial electricity consumption, ARIMA model, Improved ARIMA model, Holt- Winters with  
ARIMA model  
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิกะวัตต์) 

ปี พ.ศ. 

บทน า 
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างมหาศาลในการพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านบริการ เนื่องจากการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท าให้มีการใช้ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ 1) ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ 2) ภาคเอกชน มีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น เช่น 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจ ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
มีภารกิจในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งจัดจ าหน่าย และการบริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ในเขตจ าหน่าย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
มีภารกิจในการจัดให้ได้มา จ าหน่าย ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านคร
หลวง โดยมีพื้นที่เขตจ าหน่ายใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในช่วงระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2562 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี แสดงดังภาพที่ 1 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมีมากถึง 138,178 กิกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มมากขึ้น
จากปี พ.ศ. 2545 ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียง 62,482 กิกะวัตต์ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอัตราการเติบโตของ 
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.73 ต่อปี เป็นข้อมูลสถิติของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน(1)                                                                                                           

 
 

  
                    ภาพที่ 1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2562 
 

การคาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส าคัญ หากน าเทคนิคการพยากรณ์
อนุกรมเวลามาช่วยพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยได้ก็จะท าให้ทราบแนวโน้มในอนาคต และ
ทราบว่าช่วงเวลาใดมีการใช้ไฟฟ้ามากหรือน้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอ 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยได้ วิธีพยากรณ์แต่ละวิธีมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น ตัวแบบ
อารีมา (Autoregressive Integrated Moving Average : ARIMA) น าเสนอโดย Box และ Jenkins(2) เป็นตัวแบบพยากรณ์
อนุกรมเวลาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ถึงปัจจุบัน ซึ ่งมีความแม่นย ามากในการพยากรณ์ทั ้งในระยะสั้นและ  
ระยะปานกลาง ในปี พ.ศ. 2549 พิพัฒน์ และสมชาติ (3) ได้ท าการศึกษาการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในเขตนครหลวงของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าตัวแบบอารีมาเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กและกิจการ
ขนาดกลางโดยให้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนต ่าที่สุดเท่ากับ 3.338% และ 3.321% ในปี พ.ศ. 2560  
ศศิประภา(4) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 3 ตัวแบบ คือ  
ตัวแบบวินเทอร์ ตัวแบบอารีมา และตัวแบบวินเทอร์ที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบอารีมา จากการศึกษาพ บว่าตัวแบบ 
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ที ่เหมาะสมที ่ส ุดในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยคือตัวแบบอารีมา ในปี ค.ศ. 2005 Parnjit และ 
Phanwadee(5) ได้น าเสนอตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบอารีมาในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ
ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบอารีมาให้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนต ่ากว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบแยกส่วนประกอบร่วมกับตัวแบบพหุนามก าลังสาม ในปี ค.ศ. 2013 

laKesavabhot และคณะ(6) ได้ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยรายเดือนในรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยใช้ตัวแบบอารีมาที่มีฤดูกาล และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบอารีมาเป็นตัวแบบ  
ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองต ่าที ่สุดซึ ่งมีค่าเท่ากับ 3.294 เมกะวัตต์  
ในปี ค.ศ. 2016 Mehrmolaei และ Keyvanpour(7) ได้น าเสนอตัวแบบอารีมาที่ปรับปรุง ( Improved ARIMA) ซึ่งเป็นวิธีการ
พยากรณ์อนุกรมเวลาที่ปรับปรุงมาจากตัวแบบอารีมา จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบอารีมาที่ปรับปรุงมีความแม่นย าในการพยากรณ์
มากกว่าตัวแบบอารีมา เนื่องจากให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ต ่ากว่าตัวแบบอารีมา 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบคือตัวแบบอารีมา ตัวแบบอารีมา 
ที่ปรับปรุง และตัวแบบโฮลท์-วินเทอร์ร่วมกับตัวแบบอารีมา โดยงานวิจัยนี้จะท าการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการพยากรณ์และ
คัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่ให้ความถูกต้องแม่นย าสูงสุดไปใช้พยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยผล 
ที่ได้จากการพยากรณ์มีประโยชน์คือท าให้ทราบแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคตและ 
น าค่าพยากรณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและการก่อสร้าง
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบคือตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ Improved 

ARIMA และตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA  
2. เพื่อคัดเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุดไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิของปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 228 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน(1)   
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาที่ 1 ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 216 เดือน เพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละตัวแบบพยากรณ์ และช่วงเวลาที่ 2 ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 12 เดือน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ล่วงหน้าที่ได้และเลือก 
ตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต ่าที่สุดเมื่อวัดด้วยค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 
3. วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ตัวแบบ ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) 
 ตัวแบบ ARIMA ได้พัฒนาขึ้นโดย Box และ Jenkins(2) ในปี ค.ศ. 1976 เป็นวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ก าหนด 
ตัวแบบโดยพิจารณาจากลักษณะของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ 
ในตัวเองส่วนย่อย (Partial Autocorrelation Function : PACF) ของข้อมูลอนุกรมเวลาที่สเตชันนารี (Stationary) ซึ่งตัวแบบ 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S มีสมการดังนี้ 
              2 2

1 2 1 2(1 )(1 )(1 ) (1 )... ...p S S PS d S D
p P tB B B B B B B B Y  (1) 
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                 =              2 2
0 1 2 1 2+ (1 )(1 )... ...q S S QS

q Q tB B B B B B              

หรือสามารถเขียนเป็นสมการได้ดงันี้ 

 tY   =  0  
   

       
    

   
=1 =1 =1 =1

p pP P
i il l

i l i l t
i l i l

B B B B Y  (2) 

                                  t   
   

       
    

   
=1 =1 =1 =1

1
q qQ Q

j r j r
j r j r

j r j r
B B B B   

   

 โดยที ่ tY  คือ  ข้อมูล ณ เวลาที่ t, tY =  (1 ) (1 )d S D
tB B Y  

                     t  คือ  ความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลาที่ t, ~   2=Nid( 0, )t  
   B  คือ  ตัวด าเนินการย้อนหลังเวลา (Backshift Operator), 0  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าคงที ่

 S         คือ ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ (ข้อมูลเป็นรายเดือน S = 12) 

   
, ,...,  1 2 p  คือ  พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตัวเองแบบไมม่ีฤดูกาลอนัดับที่ 1, 2, ..., p 

  , ,...,  1 2 q  คือ  พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2, ..., q  

  , ,...,  1 2 P  คือ  พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการถดถอยในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2, ..., P  

  , ,...,  1 2 Q   คือ  พารามิเตอร์แสดงสัมประสิทธ์ิการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่ 1, 2, ..., Q  
         ,p P   คือ  อันดับของกระบวนการถดถอยในตัวเองแบบไม่มีฤดูกาล และแบบมฤีดูกาล ตามล าดับ  
      ,d D   คือ  อันดับของการหาผลต่างแบบไม่มฤีดูกาล และแบบมีฤดูกาล ตามล าดับ 
      ,q Q   คือ  อันดับของกระบวนการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบไม่มีฤดูกาล และแบบมีฤดกูาล ตามล าดับ 
 

3.2 ตัวแบบ Improved ARIMA (Improved Autoregressive Integrated Moving Average Model) 
ตัวแบบ Improved ARIMA น าเสนอโดย Mehrmolaei และ Keyvanpour(7) ในปี ค.ศ. 2016 เป็นวิธีการพยากรณ์

อนุกรมเวลาที่ปรับปรุงมาจากตัวแบบ ARIMA โดยใช้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบ ARIMA ไปรวมกับ 
ค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA แบบมีเง่ือนไขดังนี้ กรณีที่ 1) ถ้าค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t ของตัวแบบ ARIMA มีค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0 จะน าค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนไปลบกับค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ  ARIMA และกรณีที่ 2)  
ถ้าค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t ของตัวแบบ ARIMA มีค่ามากกว่า 0 จะน าค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนไปบวก
กับค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA  

สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S มีสมการดังนี้ 

t̂, Improved ARIMAY   =  
ˆ

ˆ

 




; 0

+ ; 0
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e
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 โดยที่       M   =   
ˆ

=1

n

t t, ARIMA
t

n

Y Y
  (5) 

 
3.3 ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA   
ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA น าเสนอโดย ศศิประภา(4) ในปี พ.ศ. 2560 เป็นวิธีพยากรณ์อนุกรมเวลา

ซึ ่งเป็นตัวแบบที ่ผสมระหว่างตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ของความคลาดเคลื่อนกล่าวคือเป็นตัวแบบ 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาที ่ใช้เพื ่อแก้ปัญหากรณีที ่ความคลาดเคลื ่อนที ่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters  
มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ดังนั้นจึงน าค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ  Holt-Winters มาหาตัวแบบ ARIMA  
ที่เหมาะสม และน าค่าพยากรณ์ของความคลาดเคลื่อนที่ได้ไปบวกกับสมการพยากรณ์ของตัวแบบ Holt-Winters โดยตัวแบบ 
Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA มีสมการดังนี้ 

              tY   =   


 






0, 1,

( ) ( )
( + ) +

( ) ( )
q Q

t t t -S t
p P
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s
S

B B
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B B
   (6) 

และมสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาที่ t ไป l หน่วย คือ 

  t̂+lY    =   
ˆ ˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆ

ˆ


 






0, 1,

( ) ( )
+ ( ) +

( ) ( )
[ ] q Q

t t t+l-S t
p P
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e
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S

B B
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   (7) 

โดยที ่ t̂+lY  คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูล ณ เวลาที่ t+l,  l=1,2,… 

                    t  คือ  ความคลาดเคลื่อนสุ่ม ณ เวลาที่ t, ~   2=Nid( 0, )t  

 ̂0,t , ̂1,t  คือ ค่าประมาณในแนวระดับ และความชันของแนวโน้ม ณ เวลาที่ t 

 t̂+l-SS  คือ ค่าประมาณของดัชนีฤดูกาลเชิงคูณ ณ เวลาที่ t+l-S 
 l คือ จ านวนหน่วยเวลาล่วงหน้าจากช่วงเวลาที่ t 
 S       คือ  ความยาวของฤดูกาลใน 1 รอบ (ข้อมูลเป็นรายเดือน S = 12) 

 ̂ ( )p B  = ˆ ˆ ˆ     
p

pB B B2
1 2(1 )... ,  ̂ S

P B( )  = ˆ ˆ ˆ     2
1 2(1 )...S S PS

PB B B  

 ̂ ( )q B  = ˆ ˆ ˆ     
2

1 2(1 )... q
qB B B ,  ̂ S

Q B( )  = ˆ ˆ ˆ     2
1 2(1 )...S S QS

QB B B  
 

  3.4 ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาจะใช้ค่า MAPE โดยตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะถูก

น าไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมีค่า MAPE ต ่าที่สุด โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

                                   MAPE (%)  =   
ˆ


=1

1 ×100
n

t t
t tn

Y Y
Y

      (8)
 
 
 

 โดยที่   tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t,   t̂Y  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t   และ n คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่าง 
 

 3.5 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination)  
 ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจแทนด้วย R-Squared เป็นค่าสถิติที ่ใช้วัดประสิทธิภาพของสมการพยากรณ์  โดย 
ค่า R-Squared มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 และไม่มีหน่วย นิยมวัดในรูปเปอร์เซ็นต์ ถ้า R-Squared มีค่าเข้าใกล้ 100% แสดงว่าสมการ
พยากรณ์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูง โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
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    R - Squared (%)  =   
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 โดยที่    tY  คือ ข้อมูล ณ เวลาที่ t,   t̂Y  คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t,   Y คือ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง  
และ  n คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัย  

การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ 3 ตัวแบบ ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ท า
การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
1. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบ ARIMA ในเบื้องต้นจะพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยโดยการเขียนกราฟ แสดงดังภาพท่ี 2  

 

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 

 อนุกรมเวลาที่จะน ามาพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA จะต้องมีคุณสมบัติสเตชันนารี (Stationary) กล่าวคือ อนุกรมเวลา
ต้องมีค่าเฉลี่ยคงที่และความแปรปรวนคงที่ ซึ่งจะวิเคราะห์ความเป็นสเตชันนารีด้วยกราฟแสดงดังภาพที่ 2 พบว่าข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาครายเดือนของประเทศไทยมีแนวโน้มและมีฤด ูกาลเชิงคูณเข้ามาเกี ่ยวข้องโดยอนุกรมเวลา  
มีความแปรปรวนไม่คงที่ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติไม่สเตชันนารี จึงต้องปรับข้อมูลให้สเตชันนารีโดยการแปลงด้วยลอการิทึมธรรมชาติ 
(แทนด้วย ln Y) และหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบไม่มีฤดูกาลแทนด้วย (d=1) และหาผลต่างอันดับที่ 1 แบบมีฤดูกาลแทนด้วย (D=1) 
เพื่อท าให้อนุกรมเวลามีค่าเฉลี่ยคงที่ และน าข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงค่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเอง และฟังก์ชันสหสัมพันธ์  
ในตัวเองส่วนย่อย เพื่อใช้ในการก าหนดอันดับที่ p, P, q และ Q ในตัวแบบ ARIMA แสดงดังภาพท่ี 3 และภาพที่ 4 ตามล าดับ 
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        ภาพที ่3 ACF ของ ln Y ที่มี d=1 และ D=1                                        ภาพที่ 4 PACF ของ ln Y ที่มี d=1 และ D=1 
 

จากภาพท่ี 3 และภาพที่ 4 พบว่า อนุกรมเวลา ln Y ที่มีการหาผลต่าง d=1 และ D=1 มีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lagที่ 2, 
4, 12, 16, 35, 44, 47 และ 51 ตามล าดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lagที ่ 2, 4, 12, 14, 24, 36, 44 และ 45 
ตามล าดับ พบว่าตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสมที่สุดคือ ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 โดยมีสมการตัวแบบคือ 

              16 12 24 36
16 1 2 3(1 )(1 ) tB B B B Y    =      

2 26
2 26(1 ) tB B            (10) 

          tY  =                  16 12 24 36 28 40 5216 1 2 3 16 1 16 2 16 3+ + +t- t- t- t- t- t- t-Y Y Y Y Y Y Y   (11)

          2 -2 26 -26 +t t t        

โดยที่   tY  =  
12(1 )(1 )ln tB B Y  และมีสมการพยากรณ์คือ  

  t̂Y   =  ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ                16 12 24 36 28 40 5216 1 2 3 16 1 16 2 16 3+ + +t- t- t- t- t- t- t-Y Y Y Y Y Y Y  (12) 

     ˆ ˆ  2 -2 26 -26t te e        
   

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบ ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 
Process สัญลักษณ ์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 

AR16 
16̂  0.16377 0.071 2.307 0.02180 

MA2         2̂  0.30162 0.067 4.502 0.00001 

MA26 
26̂  -0.17123 0.069 -2.482 0.01364 

SAR1 
1̂  -0.67123 0.071 -9.454 0.00001 

SAR2 
2̂  -0.36657 0.082 -4.470 0.00001 

SAR3 
3̂  -0.20167 0.073 -2.763 0.00597 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า p-value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปได้ว่าพารามิเตอร์มีค่าแตกต่างจากศูนย์ สมการ 
ตัวแบบ ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 ดังกล่าวมีค่า R-Squared เท่ากับ 98.8612% และมีความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์
เมื่อวัดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 1.8387% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 
พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลงทุกข้อ แสดงดังตารางท่ี 3  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

82 
  

2. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA  
 น าตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสมที่ใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 1. ในที่นี ้คือ ตัวแบบ ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 มาค านวณค่าพยากรณ์ แทนด้วย t̂, ARIMAY และ

ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ แทนด้วย ˆ=t t t, ARIMAe Y Y และหาค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อน ( M ) ซึ่งมี 
ค่าเท่ากับ 157.795047 และค านวณค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA โดยใช้สมการดังนี้ 
 

   t̂, Improved ARIMAY   =  
ˆ

ˆ

 




; 0

+ ; 0
t, ARIMA t

t, ARIMA t

e

e

M

M

Y
Y

  (13)      

 

    t̂, Improved ARIMAY   =  

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
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 สมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 มีค่า R-Squared เท่ากับ 99.5698% และ 
มีความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 1.0902% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ด้วย 
ตัวแบบ Improved ARIMA((16),1,(2,26))(3,1,0)S=12 พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมคีุณสมบัติตามข้อตกลงทุกข้อแสดงดังตารางที่ 3  
  
3. การพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA 
 ในเบื้องต้นจะท าการพยากรณ์ข้อมูลด้วยตัวแบบ Holt-Winters ก่อน โดยพิจารณาจากภาพที่ 2 พบว่าข้อมูลปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทยมีแนวโน้มเชิงเส้นตรง และมีฤดูกาลเชิงคูณ ดังนั ้นในงานวิจัยนี ้ได้ท า  
การประมวลผลด้วยตัวแบบ Holt-Winters และหาค่าคงท่ีในการท าให้เรียบด้วยวิธีค้นหาแบบกริด (Grid Search Method) พบว่า
ค่าคงที่ในการท าให้เรียบในแนวระดับ ( ) เท่ากับ 0.76, ค่าคงที่ในการท าให้เรียบในแนวโน้ม (  ) เท่ากับ 0.01 และค่าคงที่ 
ในการท าให้เร ียบในแนวฤดูกาล (  ) เท่ากับ 0.01 โดยมีผลรวมก าลังสองของค่าความคลาดเคลื ่อนต ่าที ่ส ุด เท่ากับ 

7,405,849.22755 และมีค่าเริ ่มต้นที ่เป็นค่าประมาณในแนวระดับ ( ̂0, =0t ) เท่ากับ 5,021.27948 ส ่วนค่าเร ิ ่มต้นที ่เป็น

ค่าประมาณความชันของแนวโน้ม ( ̂1, =0t ) เท่ากับ 30.92169 และค่าดัชนีฤดูกาลเชิงคูณเริ ่มต้นตั ้งแต่เด ือนมกราคม 

ถึงเดือนธันวาคม แทนด้วย -̂11S = 93%, -̂10S = 91%, -̂9S = 105%, ˆ-8S  = 100%, ˆ-7S = 107%, -̂6S = 103%, -̂5S = 103%, 

ˆ-4S = 103%, -̂3S = 101%, ˆ-2S = 102%, -̂1S = 98% และ 0̂S = 94% ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ซึ่งเป็นวิธีผสมระหว่างตัวแบบ Holt-Winters กับ
ตัวแบบ ARIMA ของความคลาดเคลื่อน วิธีนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหากรณีความคลาดเคลื่อนที่ได้จากตัวแบบ Holt-Winters มีสหสัมพันธ์
ในตัวเอง ดังนัน้จึงน าความคลาดเคลื่อนจากตัวแบบ Holt-Winters มาพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA เมื่อพิจารณากราฟ ACF และ 
PACF ของความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters พบว่ามีสหสัมพันธ์ในตัวเอง ณ Lag ที่ 2, 3, 44 
และ 47 ตามล าดับ และมีสหสัมพันธ์ในตัวเองส่วนย่อย ณ Lag ที่ 2, 3, 4, 11, 13, 15, 17 และ 41 ตามล าดับ ดังนั้นจึงก าหนด 
ตัวแบบ ARIMA ที่เหมาะสมให้กับความคลาดเคลื่อนได้เป็นตัวแบบ ARIMA((11,13,15),0,(2,3,44,47)) และน าค่าพยากรณ์ 
ของความคลาดเคลื่อนจากตัวแบบ ARIMA ที่ได้ไปบวกกับสมการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters จะได้สมการผสมของ 
ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ดังนี ้
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 tY    =          0, 1, 12 11 11 13 13 15 15( + )t t t - t - t - t -St
t       2 2 3 3 44 44 47 47t- t- t- t-a a a a a  (15) 

และมสีมการพยากรณ์ล่วงหน้าจากช่วงเวลาที่ t ไป l หน่วย คือ 

 t̂+lY  = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ       0, 1, 12 11 11 13 13 15 15+ ( )[ ]t t t+l- t - t - t -e e eSl ˆ ˆ ˆ ˆ      2 2 3 3 44 44 47 47t - t - t - t -a a a a  (16)         

 
ตารางที ่  2 ค ่าส ัมประสิทธ ิ ์ท ี ่ ได ้จากการประมาณค่าพารามิ เตอร ์ในตัวแบบ  ARIMA((11,13,15) ,0,(2,3,44,47)) ของ 
ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters  

Process สัญลักษณ ์ ค่าสัมประสิทธ์ิ Standard Error t p-value 

AR11 
11̂  -0.19523 0.066 -2.958 0.00361 

AR13 
13̂  -0.21961 0.066 -3.327 0.00110 

AR15 
15̂  -0.18073 0.067 -2.697 0.00720 

MA2         2̂  0.35487 0.067 5.297 0.00001 

MA3         3̂  0.21304 0.066 3.228 0.00137 

MA44 
44̂  0.20440 0.075 2.725 0.00663 

MA47 
47̂  0.21813 0.076 2.870 0.00460 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า p-value น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปได้ว่าพารามิเตอร์มีค่าแตกต่างจากศูนย์ และ 
น าค่าพยากรณ์ของตัวแบบ ARIMA((11,13,15),0,(2,3,44,47)) ของความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไปบวกกับค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ 
Holt-Winters จะได้ค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ซึ่งมีค่า R-Squared เท่ากับ 99.3504% และ
มีความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เมื่อวัดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 1.5249% เมื่อวิเคราะห์ส่วนเหลือที่ได้จากการพยากรณ์ด้วย 
ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA พบว่าความคลาดเคลื่อนสุ่มมีคุณสมบัติตามข้อตกลงทุกข้อ แสดงดังตารางท่ี 3  
  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหส์่วนเหลือ (Residaul Analysis) ของตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวแบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) ตัวแบบ ARIMA 2) ตัวแบบ Improved ARIMA 3) ตัวแบบ HW-ARIMA 

1. การแจกแจงปกติ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีการแจกแจงปกติ 

K-S = 0.393 
p-value = 0.998 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีการแจกแจงปกติ 

K-S = 0.768 
p-value = 0.597 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีการแจกแจงปกติ 

K-S = 0.605 
p-value = 0.858 

2. ความเป็นอิสระ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
เป็นอิสระกัน 
Q = 51.907 

p-value = 0.556 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
เป็นอิสระกัน 
Q = 38.789 

p-value = 0.895 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
เป็นอิสระกัน 
Q = 35.065 

p-value = 0.979 
3. ค่าเฉลี่ยไม่ต่างจากศูนย์ ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 

มีค่าเฉลี่ยไมแ่ตกต่างจากศูนย์ 
t = -0.805 

p-value = 0.422 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีค่าเฉลี่ยไมแ่ตกต่างจากศูนย์ 

t = -0.410 
p-value = 0.682 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีค่าเฉลี่ยไมแ่ตกต่างจากศูนย์ 

t = -0.631 
p-value = 0.529 

4. ความแปรปรวนคงท่ี ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีความแปรปรวนคงที่ 

Levene = 0.729 
p-value = 0.710 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีความแปรปรวนคงที่ 

Levene = 0.591 
p-value = 0.835 

ความคลาดเคลื่อนสุ่ม 
มีความแปรปรวนคงที่ 

Levene = 0.266 
p-value = 0.991 
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 เมื่อได้ตัวแบบที่เหมาะสมในแต่ละวิธีพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวแบบแล้วจึงท าการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รายเดือนของประเทศไทยล่วงหน้าตั ้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 12 เดือน แล้วค านวณ 
ค่า MAPE แสดงดังตารางที่ 4 และกราฟเปรียบเทียบค่าที่แท้จริงกับค่าพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA แสดงดังภาพท่ี 5  
 

                                     
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบค่าที่แท้จริงและค่าพยากรณป์ริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของประเทศไทย 
ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA  

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่า MAPE และค่า R-Squared ของตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวแบบ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ARIMA Improved ARIMA Holt-Winters ร่วมกับ ARIMA 

3. MAPE (%) คิดจากข้อมูลในอดีต 216 เดือน 1.8387 1.0902 1.5249 
4. MAPE (%) คิดจากข้อมูลล่วงหน้า 12 เดือน 2.8302 1.8288 2.9906 
3.  R-Squared (%) 98.8612 99.5698 99.3504 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากภาพที่ 5 จะเห็นว่าค่าที่แท้จริงตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ของข้อมูลปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย (เส้นสีน ้าเงิน) กับค่าพยากรณ์ที่ได้โดยใช้ตัวแบบ Improved ARIMA (เส้นประ 
สีแดง) มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ในอดีตจ านวน 216 เดือน และการพยากรณ์ล่วงหน้า
จ านวน 12 เดือน เมื่อวัดด้วยค่า MAPE ต ่าที่สุดเท่ากับ 1.0902% และ 1.8288% ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4 การที่ตัวแบบ 
Improved ARIMA เป็นตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต ่า เนื่องจากตัวแบบ Improved ARIMA  
มีการพยากรณ์อนุกรมเวลาที่ต้องการศึกษาก่อนด้วยตัวแบบ ARIMA และมีการปรับค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการพยากรณ์ด้วย
ตัวแบบ ARIMA โดยใช้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ความคลาดเคลื่อนที่ค านวณได้ไปรวมกับค่าพยากรณ์ที่ได้จากตัวแบบ ARIMA แบบ 
มีเง่ือนไขเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ในแต่ละคาบเวลาให้น้อยลงและใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง จึงท าให้การพยากรณ์
ด้วยตัวแบบ Improved ARIMA ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต ่ากว่าการใช้ตัวแบบการพยากรณ์ที่น ามาเปรียบเทียบในการวิจัยครั้งนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย  
ในการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา 3 ตัวแบบคือ ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ Improved ARIMA และ 

ตัวแบบ Holt-Winters ร่วมกับตัวแบบ ARIMA ในการศึกษาใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าจ านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่าตัวแบบ Improved ARIMA เป็นตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาครายเดือนของประเทศไทย เนื่องจากให้ค่า MAPE ต ่าที่สุดเท่ากับ 1.8288% และมีค่า R-Squared มากที่สุดเท่ากับ 
99.5698% ดังนั ้นสามารถน าตัวแบบ Improved ARIMA ไปใช้ในการค านวณค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รายเดือนของประเทศไทยในปีต่อ ๆ ไปได้ จากผลการพยากรณ์ที่ได้นี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวง
พลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการวางแผนการผลิต , จัดหา หรือน าเข้าไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าของประชากรในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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รูปแบบและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ไคติเนสจากข้าว กข.6 
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Patterns and antioxidant activity of chitooligosaccharides produced by chitinase  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วย เอนไซม์ไคติเนส 

จากต้นอ่อนข้าว กข.6 อายุ 2 สัปดาห์ ด้วย 0.1 โมลาร์ โซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์ พบว่ามีค่ากิจกรรมเท่ากับ 1.9588 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ปริมาณ
โปรตีนเท่ากับ 1.2137 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่ากิจกรรมจ าเพาะเท่ากับ 1.6139 ยูนิตต่อมิลลิกรัมตามล าดับ พีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการเร่งปฏิกิริยาคือ พีเอช 4.5 และ 65 องศาเซลเซียสตามล าดับ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการใช้เวลาบ่ม 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
และ 4 ชั่วโมง จะมีขนาดโมเลกุลต่างกัน เมื่อใช้เวลาในการบ่มเพิ่มขึ้นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์โมเลกุลขนาดใหญ่  ((GlcNAc)4, (GlcNAc)5 
และ (GlcNAc)6) ลดลงในขณะที่โมเลกุลขนาดเล็ก ((GlcNAc)1 , (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)3) เพิ่มขึ้น  ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากช่วงเวลาการบ่ม  
30 นาที มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 1.37±0.01 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

 
ค ำส ำคัญ:  ไคติเนส,  ข้าว กข.6,  ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์, ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระ 
 
Abstract 
 This research was to study the patterns and antioxidant activity of chitooligosaccharides produced by 
chitinase from Oryza sativa RD.6. Chitinase was extracted from 2 week old germinated of Oryza sativa RD.6 with 
0.1 M sodium acetate buffer. It had activity, protein and specific activity of 1 .9588  unit/mL, 1.2137 mg/mL, and  
1.6139 unit/mg, respectively. The pH and temperature optimum for the catalyst were 4.5 and 65 °C, respectively. 
Chitooligosaccharides was cured for 30 min, 1 h, 2 h, and 4 h that showed the chitooligosaccharides were different at 
intervals. The large molecules of chitooligosaccharides ((GlcNAc)4, (GlcNAc)5, (GlcNAc)6) were deceased while the 
small molecules ((GlcNAc)1, (GlcNAc)2 and (GlcNAc)3) were increased. Chitooligosaccharides were incubated for 30 min 
had the highest antioxidant activity with EC50 of 1.37±0.01 µg/mL. 
 

Keywords: Chitinase, Oryza sativa RD.6, Chitooligosaccharides, Antioxidant Activity 
 
บทน า 

ไคติเนสเป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเบตา 1,4 ไกลโคซิดิกของไคตินเป็นเอ็นอะซิติลกลูโคซามีน (GlcNAc) และ 
ไคโตโอลิโอแซคคาไรด์ที่มีความยาวต่าง ๆ กัน ไคติเนสพบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น พืช แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ มีบทบาท
ส าคัญด้านอุตสาหกรรมการเกษตรใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแมลงที่เป็นอันตราย(1) 

ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ประกอบด้วยมอโนแซคคาไรด์ 2-10 โมเลกุล เชื่อมต่อด้วยพันธะเบตา 1,4 ไกลโคซิดิกของเอ็นอะซิติล 
กลูโคซามีนและกลูโคซามีน เกิดจากการย่อยสลายไคตินและไคโตซานด้วยปฏิกิริยาเคมีโดยใช้กรด หรือการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในกลุ่ม
ไคติโนไลติก เช่น เอนไซม์ไคติเนสและเอนไซม์ไคโตซาเนสที่พบในพืชหลายชนิด เช่น กระถิน ก้ามปู ยาสูบ องุ่น ข้าว และข้าวฟ่าง(2)  
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ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ละลายน ้าได้ดีกว่าไคตินและไคโตซานจึงมีประสิทธิภาพการดูดซึมดีกว่าและท าให้มีมูลค่าสูงกว่า  ไคโตโอลิโก 
แซคคาไรด์น ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านมะเร็ง ยับยั้งแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ในการสร้างภูมิต้านทาน(3) 

จากการวิจัยของมานะ ขาวเมฆ ไคโอลิโกแซคคาไรด์จากการย่อยของเอนไซม์ไคโตซาเนสที่สกัดจากข้าว กข.6 สามารถยังยั้งเช้ือรา(4) 

และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(5) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยของเอนไซม์ไคติเนสซึ่งอยู่ในกลุ่มไคติโนไลติก 
เช่นเดียวกับเอนไซม์ไคโตซาเนสจากต้นอ่อนข้าว กข.6 อายุ 2 สัปดาห์ มาศึกษารูปแบบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สกัดไคติเนสจากต้นอ่อนข้าว กข.6 ที่มีอายุ 2 สัปดาห์ ด้วยวิธีของบอลเลอร์และคณะ(6) โดยน าต้นอ่อน 20 กรัม บดให้
ละเอียดเติมโซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 4.5 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่มีฟีนิลเมธิลซัลโฟนิลฟลูออไรด์เข้มข้น 
1 มิลลิโมลาร์ และพอลิไวนิลพอลิไพโรลิโดน 5 เปอร์เซ็นต์ น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 25,000 g เป็นเวลา 30 นาที จะได้สารสกัดไคติเนส 

2. หาค่ากิจกรรมของไคติเนสด้วยวิธีของบอลเลอร์และคณะ(6) โดยน าสารสกัดไคติเนส 200 ไมโครลิตรผสมกับคอยลอยด์ไอดอล
ไคตินเข้มข้น 1 เปอร์เซ ็นต์ (7 ) ในโซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร ์เข้มข้น 0.1 โมลาร ์ พีเอช 4.5 ปริมาตร 800 ไมโครลิตร บ่มที ่   
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น าของผสมปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 10 นาที น าสารละลายใส 500 ไมโครลิตร  
มาเติม 0.8 โมลาร์ โซเดียมเตตระบอเรต ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ต้มในน ้าเดือด 3 นาที เติมสารละลายพาราไดเมธิลอะมิโนเบนซัลดีไฮด์ 
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บ่มในอ่างน ้าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที วัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 585 นาโนเมตร เทียบกับ
กราฟมาตรฐานเอ็นอะซิติลกลูโคซามีน 

3. หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีของเลาว์รีและคณะ (8) โดยน าสารสกัดไคติเนสมา 10 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรเป็น 500 ไมโครลิตร  
ด้วยโซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 4.5 เติมสารละลายผสมคอปเปอร์ซัลเฟต 2.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันตั้งไว้ 10 นาที  
เติมสารละลาย 50 เปอร์เซ็นต์ โฟลิน ปริมาตร 250 ไมโครลิตร เขย่าและตั้งไว้ 30 นาที วัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร  
เทียบกับกราฟมาตรฐานของโปรตีนโบไวน์ซีรัมอัลบลูมีน (BSA) 

4. ศึกษาผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อการเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีของโกโมริ (9) 
4.1 ศึกษาค่ากิจกรรมในช่วงพีเอช 3.0-10 (ช่วงต่าง 0.5) โดยพีเอชช่วง 3.0-6.0 ใช้โซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์ ช่วงพีเอช 6.5-8.0 ใช้

ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และช่วงพีเอช 8.5-10 ใช้ทริสไฮโดรคลอริก เข้มข้น 0.1 โมลาร์ บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาท ี
4.2 ศึกษาค่ากิจกรรมที่อุณหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียส (ช่วงต่าง 5 องศาเซลเซียส) โดยใช้อะซิเตตบัฟเฟอร์พีเอช 4.5 บ่มที่ 

อุณหภูมิต่าง ๆ  เป็นเวลา 20 นาท ี
5. เตรียมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยวิธีของมิลเลอร์ (10) โดยผสมคอยลอยด์ไอดอลไคตินเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร  

800 ไมโครลิตรกับสารสกัดไคติเนส 200 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง และ 4 ช่ัวโมง
น าไปต้มในน ้าเดือดเป็นเวลา 3 นาที และน าของผสมปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 g เป็นเวลา 10 นาที จะได้สารละลายไคโตโอลโิกแซคคาไรด์ 

6. ตรวจสอบรูปแบบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยวิธีของเพานิบและไลซ์คีวิกซี(11) โดยสปอตสารละลายไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ จ านวน 
4 จุด และสารมาตรฐานไคโตโอลิโกแซคคาไรด์อีก 1 จุด โดยใช้ตัวท าละลายเป็นโพรพานอล : น ้า : แอมโมเนีย 70:30:1 และท าให้เกิดสีโดยสเปร์ย
สารผสมของอะนิลีนบนแผ่น TLC ให้ความร้อนที่ 145 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที หาค่า Rf เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน COS 

7. หาปริมาณของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยวิธีของโคกะและคณะ (12) โดยเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC)  
7.1 น าสารมาตรฐานเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ขนาด 2-6 หน่วย เข้มข้น 50, 100 และ 150 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร วิเคราะห์ด้วย HPLC โดยใช้สารเคลื่อนที่เป็น น ้า : เมทานอล = 60 : 40 อัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที 
คอลัมน์ Shodex Asahipak NH2P-50 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส น าพื้นที่พีคและค่าความเข้มข้นสารมาตรฐานสร้างกราฟ
มาตรฐานเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

7.2 น าสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้การย่อยของไคติเนสมาวิเคราะห์ด้วย HPLC และหาปริมาณร้อยละโดยการ
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

8. ศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-ไดเฟนิล-1-พิไคลดราซิล (Diphenyl-1-picrylhydrazyl Scavenging Capacity, DPPH)(13)  
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8.1 เตรียมสารละลาย DPPH radical ในเอทานอลเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
8.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานของบิวทิเลเตดไฮดรอกซิโทลูอีน (Butylated Hydroxytoluene; BHT) เข้มข้น 2.5, 5, 10, 20, 40 

และ 80 มิลลิกรัม/ลิตร ในเอทานอล ปิเปตสารมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ  มาปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร ท า 3 ซ ้า สร้างกราฟมาตรฐานของ
บิวทิเลเตดไฮดรอกซิโทลูอีน ระหว่างค่าร้อยละการยับยั้งกับค่า log ความเข้มข้นของ BHT และหาค่า EC50 

8.3 เตรียมสารตัวอย่างเข้มข้น 2.5, 5, 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม/ลิตร ปิเปตสารตัวอย่าง 1.5 มิลลิลิตร เติม DPPH ปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร ตั้งในที่มืดอุณหภูมิห้อง 30 นาที วัดการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร ท า 3 ซ ้า เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน BHT ค านวณหา
ค่าการต้านอนุมูลอิสระและค่า EC50  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การหาค่ากิจกรรม ปริมาณโปรตีน และค่ากิจกรรมจ าเพาะ 
เอนไซม์ไคติเนสที ่สกัดจากต้นอ่อนข้าว  กข.6 อายุ 2 สัปดาห์ ด ้วย 0.1 โมลาร์ โซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์  

พีเอช 4.5 พบว่ามีค่ากิจกรรมเท่ากับ 1.9588 ยูนิต/มิลลิลิตร  ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 1.2137 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และเมื่อน า 
ค่ากิจกรรมและปริมาณโปรตีนมาค านวณค่ากิจกรรมจ าเพาะ พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.6139 ยูนิต/มิลลิกรัม ตามล าดับ  

2. การศึกษาพีเอชและอุณหภูมิต่อการเร่งปฏิกิริยา 
เมื ่อน าไคติเนสจากต้นอ่อนข้าว กข.6 อายุ 2 สัปดาห์ มาหาค่ากิจกรรมในการเร่งปฏิกิร ิยาที่พีเอช 3.0-10.0 พบว่า 

พีเอชที่ไคติเนสเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุดเท่ากับ 4.5 ดังภาพที่ 1 และเมื่อหาค่ากิจกรรมในการเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 30 -80 องศา
เซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่ไคติเนสเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุดเท่ากับ 65 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเร่งปฏิกริิยาของไคตเินสในช่วงพีเอช 3.0 - 10.0 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเร่งปฏิกิริยาของไคตเินสในช่วงอุณหภมูิ 30 – 80 องศาเซลเซียส 
 
3. การหารูปแบบของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (COS) 

เมื่อน าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการสลายด้วยไคติเนสที่อุณหภูมิและพีเอชที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยาคือ 65 
องศาเซลเซียส พีเอช 4.5 ตามล าดับ มาศึกษารูปแบบด้วย TLC พบว่า เวลาที่ใช้ในการบ่ม 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง  
จะได้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีขนาดโมเลกุลต่างๆ กันของ (GlcNAc)1- (GlcNAc)6, ในทุกช่วงเวลา แต่เมื่อใช้เวลาในการบ่มมากขึ้น โมเลกุล
ขนาดใหญ่ของ (GlcNAc)4, (GlcNAc)5 และ (GlcNAc)6 ลดลงในขณะที่โมเลกุลขนาดเล็กของ (GlcNAc)1, (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)3 เพิ่มขึ้น
ดังภาพที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากไคติเนสจากแหล่งต่าง ๆ จะมีรูปแบบต่างกัน เช่น ไคติเนสจาก
แบคทีเรีย S. marcescens PRNK-1 จะมีรูปแบบเป็น (GlcNAc)1-4 และเมื่อใช้เวลาในการบ่มเพิ่มขึ้นจะท าให้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
มีขนาดเล็กลงเป็น (GlcNAc)1 และ (GlcNAc)2 (14) 
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ภาพที่ 3 รูปแบบของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการสลายคอลลอยด์ไอดอลไคตินที่ 65 องศาเซลเซียส พีเอช 4.5 เวลาที่ใช้บ่มต่างกัน 

M: สารมาตรฐานไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ขนาด 1-6 โมเลกุล ((GlcNAc)1-6), 1: ใช้เวลาบ่ม 30 นาที  2: ใช้เวลาบ่ม 1 ชั่วโมง  
3: ใช้เวลาบ่ม 2 ช่ัวโมง และ 4: ใช้เวลาบ่ม 4 ช่ัวโมง 

 
4. การหาปริมาณร้อยละของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

เมื่อน าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยคอลลอยด์ไอดอลไคติน 1 เปอร์เซ็นต์ ด้วยไคติเนส จากต้นอ่อนข้าว กข. 6 
2 สัปดาห์ ที่ใช้เวลาบ่ม 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง มาวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงและ
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ขนาด 2 – 6 โมเลกุล พบว่า ปริมาณของ 
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากต้นอ่อนข้าว กข.6 ที่ได้จาการบ่มในช่วงเวลา 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมงมี (GlcNAc)1, 
(GlcNAc)2, (GlcNAc)3, (GlcNAc)4, (GlcNAc)5 และ (GlcNAc)6 ร้อยละ 2.50-3.50, 14.17-27.33, 6.67-16.33, 11.67-15.00, 
6.83-15.00 และ 34.33-46.67 ตามล าดับ และพบว่าปริมาณร้อยละของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ขนาดใหญ่ ของ (GlcNAc)4, 
(GlcNAc)5 และ (GlcNAc)6 เมื่อใช้เวลาในการบ่มน้อยจะมีปริมาณร้อยละมากแต่จะลดลงเมื่อใช้เวลาในการบ่มมากขึ้น ในขณะที่
โมเลกุลขนาดเล็กของ (GlcNAc)1, (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)3 มีปริมาณร้อยละเพิ่มขึ้น แสดงว่าโมเลกุลขนาดใหญ่ของ (GlcNAc)4 
เปลี่ยนไปเป็น (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)2 (GlcNAc)5 เปลี่ยนไปเป็น (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)3 และ (GlcNAc)6 เปลี่ยนไปเป็น 
(GlcNAc)2 และ (GlcNAc)4 หรือ (GlcNAc)3 และ (GlcNAc)3 ดังตารางที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูนและคณะ (15) ที่สกัดไค
ติเนส จากเชื้อแบคทีเรีย Serratia marcescens PRNK-1 เมื่อย่อยคอลลอลอยไอดอลไคตินแล้วหาปริมาณของไคโอลิแซคคาไรด์
พบว่า เมื่อใช้เวลาในการบ่มสั้นจะมีปริมาณของ (GlcNAc)6 มากที่สุด รองมาเป็น (GlcNAc)5 และ (GlcNAc)4 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณของสารแต่ละชนิดที่ได้จากการบ่มคอลลอยไอดอลไคตินกับไคติเนสจากต้นอ่อนข้าว กข. 6 ที่เวลาต่าง ๆ 
 

 

ที ่

เวลา 
ที่ใช้บ่ม 

ปริมาณของสารแต่ละชนิด  
(GlcNAc)1 (GlcNAc)2 (GlcNAc)3 (GlcNAc)4 (GlcNAc)5 (GlcNAc)6 รวม 

% µg % µg % µg % µg % µg % µg % µg 
1 30 นาที 2.50 0.15 14.17 0.86 6.67 0.43 15.00 0.91 15.00 0.90 46.67 2.80 100 6.00 
2 1 ช่ัวโมง 2.67 0.16 17.17 1.03 9.33 0.57 14.17 0.85 13.33 0.81 43.33 2.61 100 6.00 
3 2 ช่ัวโมง 3.00 0.18 19.00 1.14 13.33 0.80 13.50 0.81 11.17 0.67 40.00 2.39 100 6.00 
4 4 ช่ัวโมง 3.50 0.21 27.33 1.64 16.33 0.98 11.67 0.70 6.83 0.41 34.33 2.06 100 6.00 

 
 

 

(GlcNAc)1 
(GlcNAc)2 
(GlcNAc)3 
(GlcNAc)4 
(GlcNAc)5 
(GlcNAc)6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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5. การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-ไดเฟนิล-1-พิไคลดราซิล (DPPH) 
เมื่อน าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จาการย่อยไคโตซานด้วยไคโตซาเนสจากต้นอ่อนข้าว กข. 6 อายุ 2 สัปดาห์ ที่เวลา 

30 นาที 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง และ 4 ช่ัวโมง มาศึกษาการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของการ
ยับยั้ง DPPH ด้วย BHT ที่มี EC50 = 16.60±0.01 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่า โคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากไคโตซาเนสซึ่งสกัด
จากต้นอ่อนก้ามปูที ่บ่มด้วยเวลา 30 นาที 1 ชั ่วโมง 2 ชั ่วโมง และ 4 ชั ่วโมง มีค่าการต้านอนุมูลอิสระอยู ่ในช่ว งร้อยละ 
24 . 49 ±0.01- 6 3 . 23 ±0.01,  25 .62 ±0.01–59.11±0.01, 26.85±0.01–59.89±0.01 และ  27.61±0.01–52 .36 ±0.01 
ตามล าดับ โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 1.37±0.01, 1.46±0.01, 1.57±0.01 และ 1.76±0.01 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จาการบ่มทุกช่วงเวลามีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน BHT โดยมีค่ามากกว่า EC50 
ของ BHT เพียงเล็กน้อย แต่สารต้านอนุมูลอิสระ BHT ได้มาจากสังเคราะห์ ไม่ปลอดภัยเหมือนกับไคโอลิโกแซคคาไรด์ 
ตารางที่ 2 การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ด้วย BHT 
 

ความเข้มข้น BHT 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

การต้านอนุมลูอิสระ 
(%) 

EC50 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

2.5 4.37±0.01 1.34±0.01 
5 13.84±0.01 

10 29.90±0.01 

20 48.75±0.01 

40 65.83±0.01 

80 77.47±0.01 

 
ตารางที่ 3 การต้านอนุมลูอิสระของไคโตโอลโิกแซคคาไรดด์้วยการย่อยของไคติเนสจากต้นอ่อนข้าว กข. 6 ด้วยวิธี DPPH 
 

เวลาที่ใช้ในการบ่ม ความเข้มข้น 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

% การตา้นอนุมลูอสิระ EC50 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

30 นาที 2.5 24.49±0.01 1.37±0.01 
5.0 32.12±0.01 
10 40.78±0.01 
20 48.96±0.01 
40 56.47±0.01 
80 63.23±0.01 

1 ช่ัวโมง 2.5 25.62±0.01 1.46±0.01 
5.0 33.47±0.01 
10 4068±0.01 
20 47.58±0.01 
40 52.12±0.01 
80 59.11±0.01 

2 ช่ัวโมง 2.5 26.85±0.01 1.57±0.01 
5.0 32.68±0.1 
10 38.74±0.1 
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เวลาที่ใช้ในการบ่ม ความเข้มข้น 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

% การตา้นอนุมลูอสิระ EC50 
(ไมโครกรัม/มลิลลิิตร) 

20 44.87±0.1 
40 50.14±0.1 
80 59.89±0.1 

4 ช่ัวโมง 2.5 27.61±0.1 1.76±0.01 
5.0 32.22±0.1 
10 37.80±0.1 
20 42.40±0.1 
40 47.18±0.1 
80 52.36±0.1 

 
สรุปผลการวิจัย 

เอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากต้นอ่อนข้าว กข. 6 อายุ 2 สัปดาห์ ด้วย 0.1 โมลาร์ ของโซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์พีเอช 4.5 พบว่ามี
ค่ากิจกรรมเท่ากับ 1.9588 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 1.2137 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่ากิจกรรมจ าเพาะเท่ากับ 1.6139  
ยูนิตต่อมิลลิกรัม พีเอชและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยาคือ พีเอช 4.5 และ 65 องศาเซลเซียสตามล าดับ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้
จากการย่อย 1 เปอร์เซ็นต์ คอลลอยด์ไอดอลไคตินที่ 30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง พบว่าไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีขนาด 
โมเลกุลต่างกัน เมื่อใช้เวลาในการบ่มเพิ่มขึ้นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์โมเลกุลขนาดใหญ่ ((GlcNAc)4, (GlcNAc)5 และ (GlcNAc)6) ลดลงในขณะที่
โมเลกุลขนาดเล็ก ((GlcNAc)1 , (GlcNAc)2 และ (GlcNAc)3) เพิ่มขึ้น  ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์สามารถต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน BHT 
โดยไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการบ่มที่เวลา 30 นาที มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด รองมาเป็น 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง 
ตามล าดับ  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจ ัยนี ้เป็นการศึกษาการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมบนกระจกสไลด์ด ้วยวิธ ี ด ีซ ี แมกนีตรอน สปัตเตอริง  

ภายใต้การควบคุมก าลังไฟฟ้าและอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนให้คงท่ีขณะท าการเคลือบ โดยมีการแปรค่าเวลาขณะเคลือบฟิล์ม

บางอลูมิเนียมเป็นเวลา 1-15 นาที เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการเคลือบที่มีต่อลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราดและศึกษาสมบัติการสะท้อนแสงโดยเครื่องยูวี -วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ของฟิล์มบางอลูมิเนียม จากผล

การศึกษาพบว่าเวลาในการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิวและค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสง  

โดยฟิล์มบางที่เคลือบเป็นเวลา 10 นาทีมีลักษณะพื้นผิวท่ีเรียบท่ีสุด ส่งผลให้มีค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงในช่วงที่ตามองเห็นสูง

ที่สุดเท่ากับ 89.33%  

 

ค ำส ำคัญ: ฟิล์มบางอลูมิเนียม สปัตเตอริง ระยะเวลาในการเคลือบ ลักษณะพื้นผิว สมบัติทางแสง  
 

Abstract 

 In this work, aluminum thin films coated on glass substrates by direct current (DC) magnetron sputtering 

deposition method were studied under the control of sputtering power and Argon gas flow rare throughout  

the operation. The deposition time was varied from 1 to 15 min. The effect of the deposition time on surface 

morphology and reflection property was investigated by using a scanning electron microscope (SEM) and  

UV-VIS Spectrophotometer, respectively. The results indicated that the deposition time affects the surface 

morphology and reflectance of the aluminum thin films. In this experiment, the Al thin film deposited for  

10 min. exhibited the smoothest surface resulting in the highest reflectance of 89.33% in the visible region. 

 

Keywords: Aluminium thin films, sputtering, deposition time, surface morphology, optical property 
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บทน า 

 ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกมีการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นเพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลที่เป็น

พลังงานสิ้นเปลือง และเนื่องจากดวงอาทิตย์มีการแผ่รังสีที่เรียกว่ารังสีดวงอาทิตย์มีปริมาณพลังงานประมาณ 63 เมกะวัตต์ต่อ

ตารางเมตร ซึ ่งเมื่อการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์นี ้มาถึงพื้นผิวของโลก  พลังงานของแสงอาทิตย์จะเหลือประมาณ 1 กิโลวัตต์  

ต่อตารางเมตร(1) จึงมีการคิดค้นเพื่อน าพลังงานจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์นี้มาแปลงเป็นพลังงานอ่ืน ๆ เช่น พลังงานความร้อน 

เป็นต้น  

โดยกระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นี้สามารถท าได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Parabolic-trough 

collectors หรือ PTCs เป็นการอาศัยการรวมแสงจากแผ่นสะท้อนแสงรูปทรงพาราโบลาเพื่อให้แสงนั้นสะท้อนไปยังต าแหน่งที่

เรียกว่า focal line ซึ่งเป็นแกนส าหรับวางท่อที่ภายในบรรจุของเหลวให้ไหลผ่านเพื่อให้ของเหลวนั้นรับพลังงานความร้อนที่ได้จาก

การรวมแสง จากนั้นจึงน าพลังงานความร้อนที่ได้นี้ไปแปลงเป็นพลังงานอื่น ๆ ต่อไป ส่วนมากวัสดุที่ใช้ส าหรับท าแผ่นสะท้อนแสง

จะเป็นกระจกที่มีการเคลือบโลหะเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เช่น เงิน อลูมิเนียม เป็นต้น โดย Fernandez-Garcia และคณะ ได้

รวบรวมข้อมูลสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ PTCs ที่ผลิตจากบริษัทต่าง ๆ (1) เช่น PTCs โมเดล 3001 และ 3011 ของบริษัท Acurex 

Corp. มีการใช้กระจกบางที่มีความหนา 0.8 มิลลิเมตรเคลือบด้วยฟิล์มเงินเพื่อใช้เป็นแผ่นสะท้อนแสงโดยทั้งสองโมเดลสามารถ

สะท้อนแสงได้ถึง 94 เปอร์เซ็นต์ PTCs โมเดล IV ของบริษัท The Suntec System Inc. มีการใช้กระจกหนาที่มีความหนา 4.8 

มิลลิเมตรเคลือบด้วยฟิล์มเงินเพื่อใช้เป็นแผ่นสะท้อนแสงซึ่งสามารถสะท้อนแสงได้ 91 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้กระจกสะท้อนแสง

ส าหรับอุปกรณ์ PTCs จะใช้การเคลือบผิวกระจกด้วยฟิล์มเงินเพราะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้ดี แต่ก็มีข้อจ ากัดทางด้าน

ราคาที่ค่อนข้างสูงและสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ซึ่งเมื่อเทียบกับฟิล์มอลูมิเนียมที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การ

สะท้อนแสงไม่ต่างจากฟิล์มเงินมากนัก(2) และมีราคาต ่า รวมทั้งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ยากกว่าฟิล์มเงิน ท าให้ในปัจจุบันฟิล์ม

อลูมิเนียมจึงได้รับความนิยมมากขึ้นส าหรับน ามาเคลือบผิวกระจกเพื่อสร้างเป็นอุปกรณ์ PTCs  

โดยในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยเลือกกระบวนการเคลือบฟิล์มบางทางฟิสิกส์เรียกว่าวิธี ดี ซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง  

(DC magnetron sputtering) ส าหรับเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมเพื่อน าไปเป็นวัสดุสะท้อนแสง ซึ่งเป็นการใช้หลักการการระดมยิง

เป้าสารเคลือบด้วยอนุภาคพลังงานสูงเพื ่อให้อะตอมของเป้าสารเคลือบหลุดและตกเคลือบลงบนพื ้นผิวของวัสดุรองรับ  

โดยกระบวนการนี้เกิดภายใต้สภาวะสุญญากาศ (3) และเป็นกระบวนการที่มีการควบคุมความดันภายในภาชนะสุญญากาศ 

ก าลังไฟฟ้าและระยะเวลาในการเคลือบฟิล์มบาง ดังนั้นฟิล์มบางที่เคลือบได้จึงมีความบริสุทธิ์สูง ในการทดลองนี้ได้แปรค่า

ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบเป็นเวลา 1-15 นาที และมีการควบคุมก าลังไฟฟ้าและอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนให้คงที่ขณะท า

การเคลือบฟิล์มบาง จากนั้นน าฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบได้ไปศึกษาลักษณะพื้นผิวและวัดค่าการสะท้อนแสง โดยใช้กล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) และเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-visible 

spectrophotometer) ตามล าดับ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใช้วิธี ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงเพื่อเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมโดยมีเงื่อนไขการเคลือบดังแสดงในตารางที่ 1 

มีรายละเอียดดังนี้ ใช้กระจกสไลด์เป็นวัสดุรองรับส าหรับเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียม เป้าสารเคลือบคือเป้าอลูมิเนียมความบริสุทธ์ิสูง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าระหว่างการเคลือบให้คงที่เท่ากับ 335 โวลต์และ 500 
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มิลลิแอมแปร์ตามล าดับ อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนมีอัตราการไหลที ่คงที่ตลอดกระบวนการเคลือบฟิล์มบางเท่ากับ  

4.0 มาตรฐานลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic Centimeters per Minute ; SCCM) โดยมีการทดลองเป็นไปตาม

ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ น าวัสดุรองรับเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศจากนั้นสูบอากาศภายในภาชนะสุญญากาศออกเพื่อท าการลดความดัน

อากาศจนมีค่าความดันอากาศภายในภาชนะสุญญากาศเท่ากับ 5.0 × 10-5 มิลลิบาร์ จากนั้นท าการปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าสู่ภาชนะ

สุญญากาศแล้วเปิดแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อท าให้เกิดการแตกตัวของแก๊สอาร์กอนภายในภาชนะสุญญากาศและเกิด

กระบวนการเคลือบฟิล์มบางภายในภาชนะสุญญากาศ ท าการก าหนดระยะเวลาในการเคลือบโดยมีระยะเวลาเท่ากับ 1, 5, 10 และ 

15 นาที เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ท าการปิดแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อหยุดกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง จากนั้นน าฟิล์ม

บางออกจากภาชนะสุญญากาศไปศึกษาลักษณะพื้นผิวและวัดค่าการสะท้อนแสง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(Scanning electron microscope) ยี่ห้อ LEO รุ่น LEO 1450VP ของศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer) รุ่น Shimadzu 2600 ของหน่วยบริการนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขส าหรับการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมด้วยวิธี ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง 

เงื่อนไข รายละเอียด 

เป้าสารเคลือบ อลูมิเนียม (99.999%) 

แก๊สสปัตเตอร์ แก๊สอาร์กอน (99.999%) 

วัสดุรองรับ กระจกสไลด ์

ความดันพื้น (มิลลิบาร์) 5.0 × 10-5 

กระแสไฟฟ้าที่เป้าสารเคลือบ (มิลลิแอมแปร์) 500 

อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน (มาตรฐานลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที) 4.0 

ระยะเวลาการเคลือบ (นาที) 1, 5, 10, 15 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบได้เมื่อสังเกตุด้วยตาเปล่า พบว่าฟิล์มอลูมิเนียมที่เคลือบได้ทุก

เงื่อนไขมีการยึดเกาะกับกระจกสไลด์ได้ดี สีของผิวอลูมิเนียมที่เคลือบมีลักษณะสม ่าเสมอตลอดทั้งช้ินงาน ดังแสดงในภาพที่ 1  

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 

ภาพที ่ 1 ภาพลักษณะของฟิล์มบางอลูมิเนียมที ่เคลือบบนกระจกสไลด์โดยเคลือบด้วยระยะเวลา (ก)  1 นาที (ข) 5 นาที  

(ค) 10 นาที (ง) 15 นาที 
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ในภาพที่ 2 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสง (%R) ของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยระยะเวลาในการเคลือบ

แตกต่างกัน ที่วัดด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยวัดค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนของแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตา

มองเห็น (400-750 นาโนเมตร) และช่วงใกล้อินฟราเรด (750-900 นาโนเมตร) พบว่าฟิล์มบางมีลักษณะการสะท้อนแสงโดยรวมที่

คล้ายคลึงกัน โดยค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงในช่วงที่ตามองเห็น จะมีค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ความยาวคลื่น 400 ถึง 500 นาโนเมตร 

และมีค่าลดลงตั้งแต่ความยาวคลื่น 500 ถึง 850 นาโนเมตร ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงในช่วงใกล้อินฟราเรดมีค่าที่เพิ่มขึ้น 

โดยค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบเป็นระยะเวลา 10 นาทีจะมีเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงสูงที่สุดทั้ง

ในช่วงแสงท่ีตามองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรด เมื่อเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงท่ีเงื่อนเวลาในการเคลือบค่าอื่น 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยระยะเวลาต่าง ๆ 

 

 เมื่อน าผลค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงที่วัดได้ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ มาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนเฉลี่ย

ในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรด ด้วยสมการที่ 1  (4) พบว่าฟิล์มบางอลูมิเนียมที่ใช้เวลาในการเคลือบ  

10 นาทีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงสูงสุด โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นและ

ช่วงใกล้อินฟราเรดเท่ากับ 89.33% และ 84.16% ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าการสะท้อนแสงของกระจกที่เคลือบด้วยฟิล์ม

อลูมิเนียมในงานวิจัยของ Victor R. Weidner & Jack J. Hsia (5) ในขณะที่ค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงของฟิล์มที่เคลือบเป็น

เวลา 1 นาทีมีค่าน้อยที่สุดเป็นผลเนื่องจากระยะเวลาในการเคลือบฟิล์มบางมีค่าไม่นานท าให้ชั้นฟิล์มมีความหนาไม่มาก ส่งผลให้

เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิวฟิล์มท าให้แสงสามารถส่งผ่านชั้นฟิล์มได้บางส่วน โดยค่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยการสะท้อนแสงของฟิล์มบางอลูมิ

เนียมที่เง่ือนไขระยะเวลาในการเคลือบค่าต่าง ๆ แสดงดังตารางท่ี 2  
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�̅� =  
∑ 𝑅

𝑁
              (1) 

 

 เมื่อ  �̅�  คือ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสง 

  ∑ 𝑅 คือ ผลรวมของค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสง 

  𝑁 คือ จ านวนข้อมูล 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสง  

Al thin films 
%R - Visible 

(400-750 นาโนเมตร) 

%R - Near IR 

(750-900 นาโนเมตร) 

Al 1 min 71.07 68.63 
Al 5 min 84.91 83.01 

Al 10 min 89.33 84.16 

Al 15 min 83.04 80.99 

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบเป็น

เวลา 10 นาทีพื้นผิวของฟิล์มบางมีลักษณะเรียบและเกรนขนาดเล็ก ในขณะที่ฟิล์มบางที่ใช้ระยะเวลาในการเคลือบ 1, 5 และ 15 

นาที มีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระมากข้ึนและเกรนมีขนาดใหญ่กว่า  

 

  
(ก) (ข) 
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(ค) (ง) 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงลักษณะพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟิล์มบางอลูมิเนียม (ก) ฟิล์มบาง

อลูมิเนียมที่เคลือบด้วยระยะเวลา 1 นาที (ข) ฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยเวลา 5  นาที (ค) ฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วย

เวลา 10 นาที (ง) ฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยเวลา 15 นาที 

 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอลูมิเนียมเมื่อใช้ระยะในเวลาในการเคลือบที่แตกต่างกัน สามารถอธิบาย

โดยใช้ Structure zone models ของ Thornton (6) ซึ่งเป็นการอธิบายการเกิดโครงสร้างของฟิล์มบางที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ

อัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิของวัสดุรองรับกับอุณหภูมิหลอมเหลวของสารเคลือบ (T/Tm) ซึ่งจากผลการทดลองสามารถสันนิษฐาน

ได้ว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเคลือบฟิล์มมากขึ้น อุณหภูมิของวัสดุรองรับจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากได้รับพลังงานจากอะตอม

ของอลูมิเนียมที่ตกกระทบบนผิววัสดุรองรับ ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อสัมประสิทธ์ิการแพร่ของอลูมิเนียมและการเกิดเป็นผลึก

ของฟิล์มบางอลูมิเนียมบนผิววัสดุรองรับ โดยฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบเป็นระยะเวลา 10 นาที ผิวฟิล์มมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบซึ่ง

เป็นลักษณะโครงสร้างแบบ Zone T ที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิวัสดุรองรับกับอุณหภูมิหลอมเหลวของสารเคลือบมีค่า

ระหว่าง 0.1 ถึง 0.5 (6) 

นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวของฟิล์มอลูมิเนียมจะส่งผลต่อค่า

เปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่วัดได้ โดยฟิล์มบางที่เคลือบด้วยระยะเวลา 1, 5 และ 15 นาที ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์

การสะท้อนแสงท่ีต ่ากว่าฟิล์มบางที่เคลือบเป็นระยะเวลา 10 นาที เป็นผลเนื่องจากลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง 1, 5 และ 15 นาที 

ที่พื้นผิวมีความขรุขระ ผิวฟิล์มไม่เรียบท าให้แสงที่ตกกระทบบนพื้นผิวมีการสะท้อนในทิศทางต่าง ๆ (7, 8) ส่งผลให้ค่าเปอร์เซ็นต์

การสะท้อนท่ีวัดได้มีค่าต ่ากว่าค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนของฟิล์มบางท่ีมีลักษณะพื้นผิวเรียบที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบบนกระจกสไลด์ด้วยวิธี ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงระยะวลา

ในการเคลือบตั้งแต่ 1 ถึง 15 นาที พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบด้วยระยะเวลา 10 นาที มีค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงในช่วงแสงที่ตา

มองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรดมากที่สุดเท่ากับ 89.33% และ 84.16% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับฟิล์มบางที่เคลือบด้วยระยะเวลา 
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1, 5 และ 15 นาที เนื่องจากฟิล์มบางที่เคลือบด้วยระยะเวลา 10 นาทีมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบที่สุด จากผลที่ได้สามารถน าไปเป็น

ข้อมูลส าหรับการพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมส าหรับใช้เป็นอุปกรณ์ PTCs ต่อไป 
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ผลของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเคล 
The effect of giant mimosa biochar on the growth of kale (Brassica oleraceae). 
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บทคัดย่อ 
ถ่านชีวภาพ (Biochar) เป็นวัสดุที่ใส่ในการปลูกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เมื่อน ามาผสมร่วมกับวัสดุปลูกอ่ืน ๆ 

เช่น ดินและปุ๋ยอินทรีย์ จะช่วยในการดูดซับธาตุอาหาร และเป็นท่ีอยู่ของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ย ให้อยู่ใน
ดินได้นานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช งานวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์
เพื่อการเตรียมไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์และทดสอบไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ที่มีผลการเจริญเติบโตของผักเคลที่ปลูกในวัสดุที่
แตกต่างกัน 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ดินเพาะปลูก ดินเพาะปลูก+ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูก+ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์+ปุ๋ยยูเรีย 
จากผลการทดลองพบว่า ผักเคลที่ปลูกในดินเพาะปลูกที่มีส่วนผสมของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์และใส่ปุ๋ยยูเรียมีน้ าหนักสดของ  
ล าต้น ราก และมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากกว่าชุดการทดลองอื่น  
 
ค ำส ำคัญ: ไบโอชาร์, ไมยราบยักษ์, ไนเตรต, การเจริญเติบโต, คลอโรฟิลล์, ผักเคล 
 
Abstract 
 Biochar is a material used to increase soil fertility in plant cultivation. The surface of the biochar is high 
porosity. When mixing biochar with other planting material, such as soil and organic fertilizers, It will help in, 
Nutrients absorption, and habitation for microbes. It also improves the quality of the fertilizer to stay in the soil 
for a longer time, especially nitrogen (N) which is the macronutrients that is important for the objectives of this 
study are to prepar the biochar from giant mimosa and to determine the effect of biochar on the grown of kale 
(Brassica oleracea) that planted in 3 different experimental Including potting soil, potting soil + urea and potting 
soil + biochar + urea. The results shown that kale that grown in potting soil + biochar + urea have weight of 
the root, stem and total chlorophyll higher than the other material set.  
 
Keywords:  biochar, Giant mimosa, Nitrates, The growth, Chlorophyll, Kale  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันโลกของเราได้เจอวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ทั้ ง มลพิษทางน ้า มลพิษทางอากาศ ตลอดจน      
การเปลี่ยนแปลงจ านวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลกมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงได้
มีการใช้วัสดุที่ใช้ในการปลูกที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อดูดแร่ธาตุให้คงอยู่ในดิน เช่น การใส่ถ่านชีวภาพ (Biochar) ช่วยในการปรับ
คุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้ธาตุไนโตรเจนคงอยู่ในดินได้ดีขึ้น ซึ่งไนโตรเจน (N) จัดเป็นธาตุ
อาหารหลักของพืชโดยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในคลอโรฟิลล์  โดยมีโปรตีนและกรดอะมิโน เป็นสารตั้งตนในการสร้างคลอโรฟิลล์
ของพืช เมื่อพืชที่ได้รับไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสม จะมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ใบพืชมีขนาดใหญ่ ท าให้พืชมีพื้นที่ส าหรับ
การสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น ส่งผลท าให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดี จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของวัสดุชนิดแกลบที่ปรับปรุง
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การดูดซับไนเตรตด้วยสารลดแรงตึงผิวต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ เนื่องจากไนเตรตมีประจุเป็นลบ ท าให้ไม่เกาะกับดินซึ่ง    
มีประจุเป็นลบเช่นกัน ไนเตรตที่จัดว่าเป็นรูปที่มีประโยชน์ต่อพืชจึง เกิดการสูญหายไปจากดินโดยการชะล้างไปกับน ้าได้ง่าย ดังนั้น
การปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุปลูกท่ีน าไปผสมกับดินอาจมีส่วนช่วยในการชะลอการสูญเสียไนเตรตได้เพราะลักษณะของรูพรุนท าให้
ถ่านแกลบมีพื้นท่ีผิวท่ีจะถูกเคลือบด้วยสารลดแรงตึงผิวได้(4) ซึ่งการใส่ถ่านชีวภาพมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว จากการศึกษานี้
ท าให้ทราบว่าประสิทธิภาพการใช้ปุ ๋ยไนโตรเจน และผลผลิตข้าวได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ย เคมีในนาข้าวเพียงอย่างเดียว (3) และจาก
การศึกษาการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของสารละลายร่วมกับปุ๋ยเม็ด ซึ่งประกอบด้วย ไนเตรตแอมโมเนียมและยูเรีย พบว่าช่วยท าให้
ดินคงความชื้นไว้ได้และท าให้บริเวณรากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนโดยตรง ส่งผลให้ต้นมะเขือเทศเจริญเติบโตได้ดี [6] จากนั้นมี
การศึกษาผลการใส่ของไบโอชาร์ลงในนาข้าวท่ีมีดินเหนียวปนทรายส าหรับปลูกข้าวไร่ ในจังหวัดเพชรบุรี (ในรายงานไม่ได้ระบุวัสดุ
ที่ใช้ท าไบโอชาร์) พบว่า แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับไบโอชาร์มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สูงกว่า
แปลงท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใส่ไบโอชาร์ และแปลงที่ใส่ไบโอชาร์แต่ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์(9) ซึ่งสอดคล้องกับการใส่ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจาก
ร าข้าวสาลี (wheat bran) ในแปลงปลูกมะเขือเทศ ท าให้ดินมีธาตุคาร์บอนเพิ่มขึ้น และช่วยป้องกันการสูญเสียไนโตรเจนจากดิน
ท าให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นได้โดยท าให้การปลูกมะเขือเทศมีการใส่ปุ๋ยลดลงและดินมีความชุ่มชื้นมากข้ึน[11] และการที่ใช้
ถ่านชีวภาพในการปลูกข้าวโพด พบว่า การใช้ไบโอชาร์หรือปุ๋ยคอกร่วมกับการใส่ปุ๋ยยูเรียในการปลูกข้าวโพดท า ให้มีการดูดซึม
ไนโตรเจนรวมได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยยูเรียแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว(10) 

ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ (biomass) 
โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่าการแยกสลายด้วยความร้อน (pyrolysis) ซึ่งมีสองวิธีหลัก ๆ คือ          
การแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การผลิตไบโอชาร์ด้วยวิธีการแยกสลายอย่างช้าที่อุณหภูมิเฉลี่ย 500 องศาเซลเซียส จะได้
ผลผลิตของไบโอชาร์มากกว่า 50% แต่จะใช้เวลาเป็นชั ่วโมง ซึ ่งต่างจากวิธีการแยกสลายอย่างเร็วที ่อุณหภูมิเฉลี ่ย 700            
องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาเป็นวินาที ผลผลิตที่ได้จะเป็นน ้ามันชีวภาพ (bio-oil) 60% แก๊สสังเคราะห์ (syngas) ได้แก่ H2, CO และ 
CH4 รวมกัน 20% และ ไบโอชาร์ 20% (1) 

การใช้ถ่านชีวภาพเป็นอีกวิธีท่ีช่วยปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของดิน ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์เป็นอินทรียวัตถุที่ผ่านกระบวน
การเผาแบบไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนต ่าอย่างช้า ๆ ท าให้ได้อินทรียวัตถุที่เหมือนถ่านไม้ มีคาร์บอนเป็นส่วน    ประกอบหลัก 
มีความคงตัวสูง และมีลักษณะเป็นรูพรุน ที่สามารถจับกับธาตุอาหารและกักเก็บความชื้นไว้ได้  สามารถเตรียมได้จาก        วัสดุ
เหลือท้ิงจากการเกษตร ได้แก่ เปลือกทุเรียน ซังข้าวโพด แกลบ เศษไม้ กะลา ไม้ไผ่ และร าข้าวสาลี เป็นต้น(7)                     

งานวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดคือลักษณะรูพรุนของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ มีความสามารถที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของผักเคล ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์และทดสอบไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์      

ที่มีผลการเจริญเติบโตของผักเคล ซึ่งไมยราบยักษ์เป็นวัสดุที่เหลือท้ิงจ านวนมากในจังหวัดปทุมธาน ีทีส่ามารถน ามาผลิตประยุกต์ใช้

งานในรูปแบบของไบโอชาร์ เพื่อช่วยลดปริมาณพืชที่มีจ านวนมากในท้องถิ่น โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร         

ทีส่่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 วิธีการเตรียมไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์  
   การเผาถ่านโดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ไม้ต้นไมยราบยักษ์ใส่ในถังเล็กที่มีความสูงของเตาหรือยาวประมาณ 60 ซม. 
เมื่อเรียงไม้เข้าเตาเรียบร้อย ท าการปิดฝาให้สนิท จากนั้นน าไปวางในเตาเผาแล้วใส่ฟืนให้เต็มเตาเผา 200 ลิตร เริ่มท าการจุดไฟเตา
บริเวณหน้าเตาที่ช่องเชื้อเพลิง ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 1.5 – 2  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 500 – 700  
องศาเซลเซียส   
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

103 
  

 2 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของไบโอชาร์ที่เตรียมได้ 
    น าไบโอชาร์ที่ได้จากข้อ 1. มาวิเคราะห์สัณฐานพื้นผิวโดยศึกษาด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน     
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy (SEM) และค่าความเป็นกรดด่าง โดยใช้การตรวจวัดด้วยเครื่อง Satorius -
model DOCU-pH+ pH-meter 
 3 วิธีการปลูกผักเคล 
      เพาะเมล็ดในถาดหลุมที่มีส่วนผสมระหว่างดิน : ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2 : 1 เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 7 วัน น าต้นกล้า
ย้ายลงถุงเพาะปลูกที่มีดินอุดมสมบูรณ์ และใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผักเคล หลังจากต้นกล้ามีอายุประมาณ 14 – 18 
วัน หรือมีใบจริงอย่างน้อย  2 – 3 ใบ จึงย้ายปลูกลงในกระถางขนาด 10 นิ้ว โดยแยกชุดการทดลอง 3 ชุดการทดลอง ดังนี้        
ดินเพาะปลูก  ดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูก + ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยูเรีย  จากนั้นหมั่นรดน ้าทุกวัน      
เมื่อผักเคลมีอายุ 21 วัน น าปุ๋ยยูเรียใส่ลงในดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูก + ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยูเรีย     
ในแต่ละกระถางทั้งหมด 2 กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใส่ปุ๋ยทั้งหมด 1 ครั้ง/สัปดาห์ รวมทั้งหมด 3 สัปดาห์ หลังจากการปลูก 
โดยใช้ปุ๋ยสูตร 46–0–0  ในอัตราส่วน 1 : 1000 โดยน ้าหนัก บริเวณรอบล าต้น หลังจากนั้นหมั่นรดน ้าทุกวัน ซึ่งท าการทดลองซ ้า
ทั้งหมด 3 ครั้ง  
 4. การวัดการเจริญเติบโตของผักเคล 
      ใช้เครื่องช่ังที่มีความแม่นย า ± 0.01 mg วัดน ้าหนักสดของส่วนต้นและราก เมื่อครบ 6 สัปดาห์หลังจากวันเพาะปลูก 
ณ เวลา 9.00 น. บันทึกค่าในหน่วยกรัม เพื่อดูการเจริญเติบโตของรากและล าต้น ซึ่งท าการทดลองซ ้าทั้งหมด 3 ครั้ง 
  5. การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับไนเตรตของไบโอชาร์ที่มีผลต่อผักเคล 
     การวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ ดังนี้  1) การเตรียมตัวอย่าง ชั ่งตัวอย่างใบผักเคลทั้ง 3 ตัวอย่างมาตัวอย่างละ 1 กรัม       
บดให้ละเอียด เติม acetone เข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ปริมาตร 8 มิลลิลิตร จากนั้นกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้ว
น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร ไปแทนค่าในสูตรหาปริมาณคลอโรฟิลล์ มีหน่วยเป็น 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ของน ้าหนักสด โดยสูตรที่ใช้ค านวณ ดังนี้  

Chlorophyll a = [(12.7 x Absorbance at 663) – (2.69 x Absorbance at 645)] x V/1000 x W 
Chlorophyll b = [(22.9 x Absorbance at 645) – (4.68 x Absorbance at 663)] x V/1000 x W 
Total Chlorophyll = [(20.9 x Absorbance at 645) – (8.02 x Absorbance at 663)] x V/1000 x W 

โดยที่  
V  คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์  
W  คือ น ้าหนักของตัวอย่างที่น ามาสกัดคลอโรฟิลล์ 
ท าการทดลองซ ้าทั้งหมด 3 ครั้ง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 สมบัติทางกายภาพของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์  

การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวทางกายภาพของไบโอชาร์การวิจัยครั ้ งนี้ได้ใช้เทคนิคคือ การส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (SEM) โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง ใช้วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ ขนาด และ
รูปร่างต่างๆ การวิเคราะห์ SEM ของตัวอย่างไบโอชาร์ ท าให้ได้ภาพคมชัดมองเห็นลักษณะพื ้นผิวของไบโอชาร์ชัดเจน                  
ผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของไบโอชาร์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง  แสดงในภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 3 
พบว่า ลักษณะรูพรุนของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ จะมีลักษณะช่องว่างสี่เหลี่ยมโค้งมน และจัดเป็นช่องว่างขนาดเล็ก ( micro 
pore : < 2 นาโนเมตร) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร (2554) โดยไมโครพอรัส (Microporous) เป็นรูพรุนท่ีมี
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เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 นาโนเมตร พบว่า พื้นที่ผิวหรือความพรุนของวัสดุรูพรุนจะมีค่าสูง (0.3 – 0.6) หากพิจารณาจาก
พื้นที่ผิวหรือความพรุนแล้วเมื่อขนาดของรูพรุนของวัสดุรูพรุนมีขนาดเล็ก จะมีความพรุนตัวสูง โดยขนาดของช่องว่างไม่สม ่าเสมอ    
มีขนาดช่องว่างอยู่ระหว่าง 0.01 - 0.12  นาโนเมตร และมีการกระจายขนาดของรูพรุนตามพื้นที่ผิวทั้งหมด ส่งผลท าให้ไบโอชาร์     
มีประสิทธิภาพในการดูดซับไนเตรตเพิ่มขึ้น[5] 

 
 
                                           

 

 
 
 
 

ภาพที่  1 ภาพถ่ายพ้ืนผิวของไบโอชาร์ด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนก าลังขยาย 100 เท่า 
 
                                           
 
 
 
 
 
                

ภาพที่  2 ภาพถ่ายพ้ืนผิวของไบโอชาร์ด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนก าลังขยาย 500 เท่า 
 
                                 
           
   
 
 
 
 

ภาพที่  3 ภาพถ่ายพ้ืนผิวของไบโอชาร์ด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนก าลังขยาย 1,000 เท่า 
 
สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ 
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ แสดงดังตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ดังนี้ ไบโอชาร์มีค่า  

ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 7.51 มีสภาพเป็นกลางซึ่งสามารถน าไปใช้ปรับค่าความเป็นกรด – ด่างกับดินที่มีความเป็นกรดได้
เล็กน้อย 
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ตารางที่ 1 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ 
                  ไบโอชาร์ 

                    ค่าความเป็นกรด – ด่าง      7.51 

 
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของผักเคลเมื่ออายุ 6 สัปดาห์หลังจากปลูกในวัสดุปลูกทีแ่ตกต่างกัน 3 ชุดการทดลอง ได้แก่            

1.ดินเพาะปลูก  2. ดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยูเรีย และ3. ดินเพาะปลูก + ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยูเรีย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ต้นและก้านใบของผักเคล (A), รากของผักเคล (B) อายุ 6 สัปดาห์ (ตัวอย่าง 1 ต้น) หลังจากปลูกในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 
3 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1.ดินเพาะปลูก 2. ดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยูเรีย และ3. ดินเพาะปลูก + ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยูเรีย  
 

จากภาพที่ 4 ลักษณะต้นและก้านใบของผักเคล (A) พบว่า ผักเคลมีการเจริญของใบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดของใบ และ
จ านวนของใบ ซึ่งชุดการทดลองที่มีน ้าหนักสดส่วนต้นมากท่ีสุดคือ ชุดการทดลองที่ 3 รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ 2 ที่มีการแตก
ก้านใบมากกว่าชุดการทดลองที่ 1  และจากการสังเกตลักษณะรากของผักเคล (B) พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 ท าให้รากมีการแตก
แขนงเพิ่มมากข้ึน และมีน ้าหนักสดส่วนรากมากกว่าชุดทดลองอืน่ จากข้อมูลการเจริญของใบและการเจริญของราก แสดงให้เห็นว่า
พืชที่ปลูกในชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นและรากน้อยกว่าพืชที่ปลูกในชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลอง
ที่ 3  
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                   (A) การเจรญิเติบโตของล าต้นผักเคล                                     (B) การเจริญเติบโตของรากผักเคล 

ภาพที่ 5 การเจริญเติบโตทางล าต้นของผักเคล (A) การเจริญเติบโตทางรากของผักเคล (B)  เปรียบเทียบระหว่าง         
ชุดการทดลอง ได้แก่ 1.ดินเพาะปลูก 2. ดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยูเรีย และ 3. ดินเพาะปลูก + ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยูเรีย 
           
 จากภาพท ี ่  5 พบว ่ าการ เจร ิญเต ิบ โตของล  าต ้นผ ั ก เคล ( A)  และการเจร ิญเต ิบโตของรากผ ัก เคล ( B)                                  
ในชุดการทดลองที่ 3 ท าให้ต้นพืชมีน ้าหนักสดส่วนต้นและรากมากกว่าชุดการทดลองอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวม (total chlorophyll) หน่วยไมโครกรัมต่อกรัมน ้าหนักสด เมื่อผักเคลอายุ 6 สัปดาห์        
หลังจากปลูกในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1.ดินเพาะปลูก 2. ดินเพาะปลูก + ปุ๋ยยเูรีย และ 3. ดินเพาะปลูก + 
ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ + ปุ๋ยยเูรีย 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมจากสารสกัดรงควัตถุด้วยอะซิโตน จากใบที่โตเต็มที่ของผักเคล เมื ่ออายุ            
6 สัปดาห์ หลังจากปลูกผักเคลในวัสดุปลูกแตกต่างกัน พบว่าปริมาณรงควัตถุชนิดคลอโรฟิลล์รวม (ภาพที่ 6) ในชุดการทดลองที่ 3 
ท าให้พืชมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด เนื่องมาจากลักษณะของใบพืชที่มีขนาดใหญ่ ท าให้พืชมีพื้นที่ส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง
มาก ส่งผลให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดีขึ้น รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 1 ตามล าดับ  
 

จากผลปริมาณคลอโรฟิลล์รวมของผักเคลเมื่ออายุ 6 สัปดาห์แสดงให้เห็นว่าผักเคลมีการเจริญเติบโตของใบและ         
ก้านใบที่ด ีแข็งแรง ใบพืชมีขนาดใหญ่ ท าให้พืชมีพื้นท่ีส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดีขึ้น      
โดยรูปไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้มีทั ้งแอมโนเนียมและไนเตรต ท าให้สามารถสร้างใบสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์              
ในทุกชุดการทดลอง ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานของวิชุตา กัลป์ยาศิริ (2556) พบว่า ต้นข้าวที่ได้รับถ่านชีวภาพมี
การเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ความสูง น ้าหนักแห้ง ล าต้น และราก การแตกกอ จ านวนเมล็ดต่อรวง น ้าหนัก 1000 เมล็ด
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เพิ่มขึ้น และข้าวพันธุ์นาสารให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์เหลือง[2] และรายงานของ Schulz และ Glaser (2012)  ได้กล่าวว่า การใช้
ถ่านชีวภาพเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินและการเจริญเติบโตของข้าวโอ๊ต พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
นั้นท าให้ข้าวโอ๊ตมีผลผลิตสูงที่สุด ขณะที่การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียง       
อย่างเดียว[8] ซึ่งผลที่ได้จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินเพาะปลูก ดินเพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูกผสม         
ไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย ท าให้ทราบได้ว่าไบโอชาร์ที่มีลักษณะของพื้นที่ผิวที่เป็นรูพรุน ท าให้ดินมีความร่วนซุย         
มีปริมาณออกซิเจนในดินที่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากดินมีประจุเป็นลบเมื่อน ามาผสมกับไบโอชาร์ที่มีประจุเป็นบวกท าให้รูปไนโตรเจนที่
พืชสามารถดูดซึมไปใช้ทั้งแอมโนเนียมและไนเตรตอยู่ในดินนานขึ้น และช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งน าไปสู่การส่งเสริม    
การเจริญเติบโตของพืชทั้งด้านของล าต้น ราก และคลอโรฟิลล์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้พบความ
แตกต่างระหว่างดินเพาะปลูก ดินเพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูกผสมไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์ที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งใน
การศึกษานี้เห็นได้ว่าการใส่ไบโอชาร์ร่วมกับปุ๋ยยูเรียท าให้เพิ่มผลผลิตทางล าต้น ราก และปริมาณคลอโรฟิลล์ของผักเคลได้ดีกว่า
การใส่ปุ๋ยยูเรียในดินเพียงอย่างเดียว 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผักเคลที่ปลูกในวัสดุที่ผสมไบโอชาร์จากไมยราบยักษ์และใส่ปุ๋ยยูเรีย มีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น ราก และปริมาณ
คลอโรฟิลล์ที่ดีกว่าผักเคลที่ปลูกในดินเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวและดินเพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย เนื่องจากไบโอชาร์จากไมยราบยักษม์ี
ส่วนช่วยในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพราะลักษณะของพื้นที่ผิวที่เป็นรูพรุน ท าให้ดินร่วนซุยขึ้น มีปริมาณออกซิเจนใน
ดินที ่เพิ ่มขึ ้น โดยรูปไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้มีทั ้งแอมโนเนียมและไนเตรต ท าให้สามารถสร้างใบสีเขียวได้              
อย่างสมบูรณ์ งานวิจัยนี้พบความแตกต่างระหว่างดินเพาะปลูก ดินเพาะปลูกที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย และดินเพาะปลูกผสมไบโอชาร์จาก
ไมยราบยักษ์ท่ีใส่ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งในการศึกษานี้เห็นได้ว่า การใส่ไบโอชาร์ร่วมกับปุ๋ยยูเรียท าให้เพิ่มผลผลิตทางล าต้น ราก และปริมาณ
คลอโรฟิลล์ของผักเคลได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยยูเรียในดินเพียงอย่างเดียว 
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายในร้านคา้ที่ตั้งบริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Microbiology Quality of Animal Food in Pet shop located nearby 

Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ที ่จ าหน่ายในร้านค้าที่ตั้งบริเวณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสัตว์ โดย

ตรวจสอบหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้อราด้วยวิธี Standard Plate Count และใช้วิธีมาตรฐานของระบบ ISO 

6579 : 2002 ในการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. โดยเก็บตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวจ านวน 70 ตัวอย่าง เป็นอาหารสุนัข

จ านวน 40 ตัวอย่าง (อาหารสุนัขแบบแห้ง จ านวน 23 ตัวอย่าง อาหารสุนัขแบบเปียก จ านวน 17 ตัวอย่าง) และอาหารแมวจ านวน 

30 ตัวอย่าง (อาหารแมวแบบแห้ง จ านวน 15 ตัวอย่าง อาหารแมวแบบเปียก จ านวน 15 ตัวอย่าง) จากผลการศึกษาพบว่า 

ตัวอย่างอาหารสุนัขจ านวน 40 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.5) ส่วนอาหารแมวจ านวน 30 

ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) และผลการตรวจหา Salmonella spp. ไม่พบการปนเปื้อนใน

อาหารสุนัขและแมว  

ค ำส ำคัญ  คุณภาพทางจุลชีววิทยา อาหารสุนัข อาหารแมว 

Abstract 
 The aim of the study was to examine the microbiological quality from the animal feed in Pet shop 
located near by the Faculty of Agricultural Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The 
provide basic in making decision on purchasing animal feed. To detect total plate count, Fungi contamination 
by standard plate count method and using International Standard ISO 6579: 2002 for detection of Salmonella 
spp. 70 samples of dog and cat food were collected, 40 samples of dog food (23 samples of dry dog food, 17 
samples of wet dog food) and 30 samples of cat food (dry dog food). 15 samples of dry cat food). The results 
of the study showed that a total of 40 samples of dog food found that 15 samples (37.5%) did not meet the 
standard. 12 samples (40%) of the cat food samples were not qualified. Find Salmonella spp. No contamination 
in dog and cat food. 
 
Keyword : Microbiology quality, dog food, cat food 
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บทน า 
ในการเลี้ยงสัตว์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่นเช่น สุนัข แมว กระต่าย ปลาสวยงาม เป็นต้นนั้น ถือว่าเป็น

สัตว์เลี้ยงที่มนุษย์มาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันความนิยมในการเลี้ยงมีจ านวนมากข้ึน ท าให้ผู้เลี้ยงใส่ใจดูแลสัตว์มากข้ึน อาหารสัตว์
ส าเร็จรูปท่ีเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้เลี้ยงสนใจน ามาเลี้ยงซึ่งจะประกอบด้วยสารอาหารต่าง ๆ  มากมาย นอกจากน้ันอาหารส าเร็จรูปท่ีมี
ขายตามท้องตลาดนั้นมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อต่างก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันผู้เลี้ยงให้ความส าคัญเรือ่งคณุคา่
ทางโภชนาการของอาหารต้องครบถ้วน สมดุล ตรงตามความต้องการของสัตว์เลี้ยงทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง อาหารที่ใช้
เลี ้ยงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารแบบแห้ง (dry pet food) คืออาหารที่มีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 14 ของน ้าหนัก 
อาหารสัตว์ อาหารกึ่งแห้งกึ่งเปียก (semimoist pet food) คืออาหารที่มีความชื้นมากกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่มากกว่าร้อยละ 60 
ของน ้าหนักอาหารสัตว์ และอาหารแบบเปียก (wet pet food) คืออาหารที่มีความชื้นมากกว่า ร้อยละ 60 ของอาหารสัตว์                         
ซึ่งอาหารแต่ละประเภทนี้จะต้องบรรจุในภาชนะที่ปลอดภัยและสามารถคงคุณภาพของอาหารได้ตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ 
(shelf life) จะต้องไม่เป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพหรือมีการปนปลอม ต้องปราศจากสารพิษ สารตกค้างต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ในอาหารสัตว์อาจพบการปนเปื ้อนของจุลินทรีย์ได้ โดยเกิดจากการจัดเก็บวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ที ่มาจากพืชหรือสัตว์ 
กระบวนการผลิต การขนส่ง พื้นที่ในการเก็บอาหาร อุณหภูมิในการจัดเก็บอาหารไม่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในขั้ นตอนหรือ
วิธีการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจะใช้ความร้อนอย่างเดียว หรือใช้ความร้อนร่วมกับความดัน ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 
3 นาที (1) และการแบ่งขายอาหารสัตว์ท าให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และเชื้อราได้ ซึ่งโดยเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียไม่
เกิน 8 x 106 CFU/g และเชื้อราไม่เกิน 1 x 105 CFU/g และต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ถ้าในอาหารสัตว์
พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายในร้านค้าที่ตั้งบริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นมีการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์มากน้อยเพียงใด และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเก็บตัวอย่าง 
     ท าการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากร้านจ าหน่ายอาหารสุนัขและแมวบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวนทั้งหมด 70 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอาหารสุนัขจ านวน 40 ตัวอย่าง และอาหารแมว
จ านวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งประเภทเป็นอาหารสุนัขแบบแห้งจ านวน 23 ตัวอย่าง อาหารสุนัขแบบเปียกจ านวน 17 ตัวอย่าง 
อาหารแมวแบบแห้งจ านวน 15 ตัวอย่าง และอาหารแมวแบบเปียกจ านวน 15 ตัวอย่าง  
 2. การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา (2) 

   ท าการชั่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 25 กรัม ใส่ถุงพลาสติกส าหรับตีป่นที่ปราศจากเชื้อ แล้วเติม 0.1% Peptone water 
225 มิลลิลิตร ผสมตัวอย่างให้เข้ากันโดยใช้เครื่องตี (stomacher) เป็นเวลา 1 นาที เตรียมสารละลายตัวอย่างอาหารสัตว์ให้มี
ความเจือจางทีละ 10 เท่า ให้ได้ 10-1 10-2 และ 10-3 จากนั้นน าไปตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้อรา  

   การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ปิเปตสารละลายตัวอย่างแต่ละระดับความเจือจางมา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจาน
เพาะเช้ือ จากนั้นเทอาหาร Plate count agar (PCA) ลงจานเพาะเช้ือในประมาณจานละ 15 – 20 มิลลิลิตร โดยท าความเจือจาง
ละ 3 ซ ้า รอจนอาหารแข็งแล้วคว ่าจานเพาะเช้ือ จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วตรวจนับ
จ านวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดบนจานเพาะเชื้อ โดยเลือกนับโคโลนีช่วง 30-300 โคโลนี  
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   การตรวจหาปริมาณเชื้อรา ปิเปตสารละลายตัวอย่างแต่ละระดับความเจือจางต่างๆ ลงบนผิวหน้าอาหาร โดยตัวอย่าง
อาหารสัตว์แบบแห้งใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Dichloran 18% Glycerol Agar (DG 18) อาหารสัตว์แบบเปียกใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ Dichloran 
Rose Bengal Chloramphenical Agar (DRBC) จานละ 0.1 มิลลิลิตร โดยท าความเจือจางละ 3 ซ ้า จากนั้นเกลี่ยสารละลายตัวอย่าง
ด้วยแท่งแก้วเกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 5 วัน ถ้าไม่มีโคโลนีขึ้นบนจานเพาะ
เชื้อ ให้น าไปบ่มต่ออีก 48 ช่ัวโมง แล้วจึงน ามานับจ านวนโคโลนีของเชื้อราทั้งหมดบนจานเพาะเชื้อ 

   การตรวจหา Salmonella spp. (ดัดแปลงจาก ISO 6579:2002) โดยใช้ตัวอย่างอาหารสัตว์ 25 กรัม บดให้เป็นชิ้น
เล็ก จากนั้นใส่ลงใน Buffered Peptone Water ปริมาตร 225 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง 
จากนั้นปิเปตสารละลายตัวอย่าง 1.0, 0.1 มิลลิลิตร ลงใน Tetrathionate broth และ Rappaport-Vassiliadis soy peptone 
(RVS) broth ตามล าดับ แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ 42 องศาเซลเซียส นาน 18 - 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นปิเปต 
Tetrathionate broth และ Rappaport-Vassiliadis soy peptone (RVS) broth อย่างละ 10 ไมโครลิตรลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD) และ Brilliant Green agar (BGA) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-
24 ช่ัวโมง เมื่อบ่มครบตามก าหนดแล้ว หากมีเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. บน XLD หรือ BGA ให้ท าการเลือกมา 
1 โคโลนี และเลือกโคโลนีที่ไม่ใช่ลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. มาอีก 4 โคโลนี เพื่อมาทดสอบทางชีวเคมี โดยลักษณะ
โคโลนีของ Salmonella spp. บนอาหารชนิด BGA จะได้โคโลนีกลม ใส บริเวณตรงกลางสีชมพูอ่อน ล้อมรอบด้วยขอบสีชมพูเข้ม 
แต่อาจพบโคโลนีขนาดใหญ่ที่มีจุดด าแวว วาวตรงกลาง หรืออาจด าทั้งโคโลนี บนอาหารชนิด XLD จะได้โคโลนีกลม สีชมพูใส หรือ
สีด า ขอบโคโลนีแคบและใส อาจมีหรือไม่มีจุดด าตรงกลาง ในกรณีที่ไม่มีลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. หรือมีน้อยกว่า 5 
โคโลนี บนอาหาร เลี้ยงเช้ือ BGA และ XLD ให้เลือกโคโลนีที่ไม่ใช่ลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. มาทุกโคโลนี จากอาหาร
เลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดและน าไปทดสอบทางชีวเคมีเพื่อยืนยันต่อไป เมื่อเขี่ยเช้ือจากโคโลนีท่ีให้ลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. 
หรือ โคโลนีที ่ไม่ใช่ ลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. ลงบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Nutrient agar (NA) น าไปบ่มในตู้บ่มเชื ้อ 
อุณหภูมิ 37 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ± 3 ชั่วโมง และน าเชื้อไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยจะทดสอบ Indole 
Production  Methyl-red (MR) Voges-Proskauer (VP) TSI, Urea, Lysine decarboxylase broth และ Citrate เพื่อยืนยันว่า
เป็น Salmonella spp. 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมดในอาหารสุนัขและแมว จ านวน 70 ตัวอย่าง ที่จ าหน่ายในร้านค้าที่ตั้งบริเวณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งเป็นอาหารสุนัขจ านวน 40 ตัวอย่าง และอาหารแมวจ านวน 
30 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งประเภทเป็นอาหารสุนัขแบบแห้งจ านวน 23 ตัวอย่าง อาหารสุนัขแบบเปียกจ านวน 17 ตัวอย่าง อาหารแมว
แบบแห้งจ านวน 15 ตัวอย่าง และอาหารแมวแบบเปียกจ านวน 15 ตัวอย่าง พบว่าในอาหารสุนัขและแมวมีการปนเปื้อนของ

แบคทีเรียทั้งหมดอยู่ในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 44.29) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10

3 CFU/g จ านวน 19 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 27.14) พบแบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 10
4 CFU/g จ านวน 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.43) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 

10
5 CFU/g จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.71) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10

6 CFU/g จ านวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.29) พบ

แบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
7 CFU/g จ านวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.29) และพบแบคทีเรียทั้งหมดที่ไม่สามารถนับค่าได้ จ านวน 2 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.86) ในอาหารสุนัขแบบแห้งพบแบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.91) 

พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
3 CFU/g จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ17.39) และพบแบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 10

4 CFU/g จ านวน 2 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.70) อาหารสุนัขแบบเปียกพบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41.18) พบ
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แบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
3 CFU/g จ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.29) พบแบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 0 – 10

5 CFU/g จ านวน 3 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.65) และพบแบคทีเรียทั้งหมดที่นับค่าไม่ได้ จ านวน  1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.88) ในอาหารแมวแบบแห้ง พบ

แบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ16.33) พบแบคทีเรียทั้งหมด ในช่วง 10

3 CFU/g จ านวน 5 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.33) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
4 CFU/g จ านวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 

CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
6 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.33) พบ

แบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
7 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) และพบแบคทีเรียทั้งหมดที่นับค่าไม่ได้จ านวน 1 ตัวอย่าง 

(ร้อยละ 6.67) อาหารแมวแบบเปียก พบแบคทีเร ียทั ้งหมดในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.33)               

พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
3 CFU/g จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ26.67) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10

4 CFU/g จ านวน 3 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 20) พบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 10
6 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) และพบแบคทีเรียทั้งหมดในช่วง 

10
7 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.33) ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 ปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบในตัวอย่างอาหารในสุนัขและแมว 

ตัวอย่าง
อาหาร 

ตัวอย่าง
ทั้งหมด 
(รวม) 

ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด(CFU/g) 

102 (%) 103 (%) 104 (%) 105 (%) 106 (%) 107 (%) TNTC 

อาหารสุนัข  
แบบแห้ง 23 17(73.91) 4(17.39) 2(8.70) - - - - 
แบบเปียก 17 7(41.18) 6(35.29) - 3(17.65) - - 1(5.88) 

อาหารแมว  
แบบแห้ง 15 2(13.33) 5(33.33) 3(20.0) 1(6.67) 2(13.33) 1(6.67) 1(6.67) 
แบบเปียก 15 5(33.33) 4(26.67) 3(20.0) - 1(6.67) 2(13.33) - 

รวม 70 31(44.29) 19(27.14) 8(11.43) 4(5.71) 3(4.29) 3(4.29) 2(2.86) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโคโลนีของแบคทีเรียในอาหาร Plate Count Agar 
 

จากการตรวจสอบแบคทีเรียในอาหารสัตว์นี้ให้ผลการตรวจพบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุดสายชล (3) ที่ได้ตรวจ
ประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหารแมว ในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี โดยพบปริมาณ

การปนเปื้อนของแบคทีเรียอยู่ในช่วง 0 – 10
2 CFU/g จ านวน 61 (ร้อยละ 84.72 ) ในช่วง 10

3 CFU/g จ านวน 10 ตัวอย่าง (ร้อย



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

113 
  

ละ 13.89) อยู่ในช่วง 10
4 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.39) นอกจากนั้น Girio(4) ได้ตรวจพบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย

อาหารสัตว์แบบแบ่งขาย โดยพบปริมาณแบคทีเรียอยู่ในช่วง 0 – 102 CFU/g (ร้อยละ 38.5)    อยู่ในช่วง 102 – 104 CFU/g (ร้อย
ละ 26.0) และอยู่ในช่วง 104 – 105 CFU/g (ร้อยละ 38.5) จากผลการวิจัยจะเห็นว่าตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวจากร้านขาย
อาหารสัตว์ที่จ าหน่ายบริเวณรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบปริมาณแบคทีเรียมากกว่า
งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ. ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีเกณฑ์ก าหนดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียไม่เกิน 8 × 10
6 CFU/g เหตุผลส าคัญที่ท าให้พบการปนเปื้อน 

ปริมาณแบคทีเรียต่างกัน และไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา อาจจะมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการเก็บ
รักษา สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่าย การจัดระเบียบของร้าน สภาพแวดล้อมภายในร้าน หรือส่วนผสมประเภทของอาหาร 
รวมถึงขั้นตอนการผลิตและระบบการ ขนส่งต่าง ๆ 

2. ผลการตรวจหาเชื้อราทั้งหมดในอาหารสุนัขและแมว พบการปนเปื้อนเชื้อราทั้งหมดอยู่ในช่วง 0 – 10
3 CFU/g จ านวน 

1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.43) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10
4 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.86) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10

5 

CFU/g จ านวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 64.29) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10
6 CFU/g จ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.14) พบเช้ือรา

ทั้งหมดในช่วง 10
7 CFU/g จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.71) และพบเช้ือราทั้งหมดที่ไม่สามารถนับค่าได้จ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อย

ละ 8.57) ในอาหารสุนัขแบบแห้งพบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 0 - 10
3 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.35) พบเชื้อราทั้งหมด

ในช่วง 10
4 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.70) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10

5 CFU/g จ านวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 43.48) 

และพบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10
6 CFU/g จ านวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 21.74) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10

7 CFU/g จ านวน 2 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.70) และพบเช้ือราทั้งหมดที่ไม่สามารถนับค่าได้ จ านวน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.04) อาหารสุนัขแบบเปียกพบ

เชื ้อราทั ้งหมดในช่วง 0 – 10
5 CFU/g จ านวน 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 76.47) พบเชื้อราทั ้งหมดในช่วง 10

6 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง            

(ร้อยละ 5.88) พบเช้ือราทั้งหมดในช่วง 10
7 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.88) และพบเช้ือราทั้งหมดที่นับค่า ไม่ได้จ านวน 2 ตัวอย่าง   

(ร้อยละ 11.76) ส่วนในอาหารแมวแบบแห้ง พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 0 – 10
5 CFU/g จ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80) พบเช้ือรา

ทั้งหมดในช่วง 10
6 CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.33) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10

7 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) 

อาหารแมวแบบเปียกพบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 10
5 CFU/g จ านวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.67) พบเชื้อราทั้งหมดในช่วง 106 CFU/g 

จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.67) และพบเชื้อราทั้งหมดที่นับค่าไม่ได้ จ านวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ปริมาณเชื้อราทั้งหมดที่ตรวจพบในตัวอย่างอาหารในสุนัขและแมว  

 
 

         
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโคโลนีของเชื้อราใน อาหาร Dichloran Rose Bengal Chloramphenical  
และใน อาหาร Dichloran 18% Glycerol Agar 

 
จากผลการตรวจสอบเชื้อราครั้งนี้มีความสอดคล้องกับรายผลการวิจัยของ  Girio(4) ตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อราใน

ตัวอย่างอาหารสัตว์แบบแห้งจ านวน 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 53.3) ซึ่งในตัวอย่างที่ตรวจพบมีปริมาณเชื้อราอยู่ในช่วง   0–10
2
CFU/g 

(ร้อยละ 83) อยู่ในช่วง 102–10
3
CFU/g (ร้อยละ 17) นอกจากนี้ยังให้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wojdat และคณะ (2004) ที่ตรวจ

พบเช้ือราในตัวอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง ซึ่งตรวจพบปริมาณเช้ือราอยู่ในช่วง 10
1
–10

3 CFU/g จ านวน 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.5) และ

อยู่ในช่วง 10
5
–10

6 CFU/g จ านวน 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.3) ซึ่งพบปริมาณเชื้อรามากที่สุดถึง 10
7 CFU/g จ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 

27.3) จากผลการวิจัยมีผลปริมาณเชื้อราแตกต่างกัน โดยผลที่พบครั้งนี้มีปริมาณเชื้อราทั้งหมดอยู่ในช่วง 10
3 CFU/g จ านวน 1 ตัวอย่าง 

(ร้อยละ 1.43) ในช่วง 10
4
CFU/g จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.86) ในช่วง 10

5 CFU/g จ านวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 64.99 ) ในช่วง 

10
6 CFU/g จ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.14) ในช่วง 10

7 CFU/g จ านวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.71) และอยู่ในช่วงนับค่าไม่ได้ 
จ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.57) และจากการตรวจสอบครั้งนี้ให้ผลไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดสายชล (3) ที่ตรวจสอบ
อาหารสุนัขแบบแห้งไม่พบเช้ือราในทุกตัวอย่างอาหารสุนัขและแมว การตรวจพบปริมาณเชื้อราที่ต่างกันอาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์
สัมผัสกับอากาศ หรือการเก็บไว้ไม่ดี ท าให้เชื้อราปนเปื้อนในอาหารสัตว์และจะเจริญหากมีความช้ืนและอุณหภูมิที่เหมาะสม (5) 

3. ผลการตรวจหา Salmonella spp. จากตัวอย่างอาหารสุนัขและแมว ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเช้ือ Salmonella spp. 
ซึ่งผลสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดสายชล (3) ที่ได้ท าการตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหารแมว

ตัวอย่าง
อาหาร 

ตัวอย่าง
ทั้งหมด 
(รวม) 

ปริมาณเชื้อราท้ังหมด(CFU/g) 

103 (%) 104 (%) 105 (%) 106 (%) 107 (%) TNTC 

อาหารสุนัข 
แบบแห้ง 23 1(4.35) 2(8.70) 10(43.48) 5(21.74) 2(8.70) 3(13.04) 
แบบเปียก 17 - - 13(76.47) 1(5.88) 1(5.88) 2(11.76) 
อาหารแมว 
แบบแห้ง 15 - - 12(80.00) 2(13.33) 1(6.67) - 
แบบเปียก 15 - - 10(66.67) 4(26.67) - 1(6.67) 

รวม 70 1(1.43) 2.(2.86) 45(64.29) 12(17.14) 4(5.71) 6(8.57) 
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บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์หาเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธีของ ISO 6579 :2002 ซึ่งผล
การศึกษาไม่พบการปนเปื้อน Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง นอกจากนั้น สุวภา (6) ได้ท าการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคที่
ปนเปื้อนอาหารสุนัขและแมวแบบแบ่งบรรจุที่จ าหน่ายในเขตเทศบาล อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเก็บตัวอย่างจากร้าน
จ านวน 7 ร้าน ได้ตัวอย่างทั้งหมด 24 ตัวอย่าง เมื่อน ามาตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรค โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. 
พบว่าทั้ง  24 ตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนของเช้ือ Salmonella spp เช่นกัน 

จากการตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวจ านวนทั้งหมด 70 ตัวอย่างจาก

ร้านขายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายในร้านค้าที่ตั้งบริเวณรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาก

อาหารสุนัขจ านวน 40 ตัวอย่าง พบจ านวนตัวอย่างอาหารสุนัขท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเชื้อแบคทีเรียและราจ านวน 25 ตัวอย่าง 

(ร้อยละ 62.5) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเชื้อแบคทีเรียและราจ านวน 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.5) และอาหารแมวจ านวน 30 

ตัวอย่าง พบจ านวนตัวอย่างอาหารแมวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเชื้อแบคทีเรียและราจ านวน 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 60) ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของเชื้อแบคทีเรียและราจ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3  จ านวนตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวผ่านและไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของเชื้อแบคทีเรียและราทั้งหมด (เกณฑ์

ก าหนดปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดไม่เกิน 8×106 CFU/g และเชื้อราไม่เกิน 1×105 CFU/g) 

 
จากการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ        

สุดสายชล และคณะ (3) ที่ได้ท าการตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหารแมวบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.  2525 กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้เหตุผลส าคัญที่ท าให้พบการปนเปื้อน และไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา อาจจะมีสาเหตุจาก
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่าย การจัดระเบียบของร้าน สภาพแวดล้อมภายในร้าน 
หรือส่วนผสมประเภทของอาหาร รวมถึงขั้นตอนการผลิตและระบบการ ขนส่งต่าง ๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยเก็บตัวอย่างอาหารสุนัขและแมวจ านวน 70 ตัวอย่าง ตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อ Salmonella 
spp. แบ่งเป็นอาหารสุนัขจ านวน 40 ตัวอย่าง และอาหารแมวจ านวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งประเภทเป็นอาหารสุนัขแบบแห้งจ านวน 
23 ตัวอย่าง อาหารสุนัขแบบเปียกจ านวน 17 ตัวอย่าง อาหารแมวแบบแห้งจ านวน 15 ตัวอย่าง และอาหารแมวแบบเปียกจ านวน 
15 จากร้านขายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายบริเวณรอบ ๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ. ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนด

ตัวอย่างอาหาร 
ตัวอย่างอาหาร

(รวม) 
จ านวนตัวอย่างอาหารผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเชื้อแบคทีเรียและรา 

จ านวนตัวอย่างอาหารไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเชื้อแบคทีเรียและรา 

อาหารสุนัข 40 25 (62.5%) 15 (37.5%) 

อาหารแมว 30 18 (60.0%) 12 (40.0%) 

รวม 70 43 (61.43%) 27 (38.57%) 
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เกณฑ์การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ไม่เกิน 8 × 106 CFU/g และเชื้อราไม่เกิน 1 × 105 CFU/g พบว่าจากตัวอย่างอาหารสุนัข
จ านวน 40 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.5) ส่วนอาหารแมวจ านวน 30 ตัวอย่าง พบไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) และผลการตรวจสอบ ตัวอย่างอาหารไม่พบ Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง
อาหาร  
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ฤทธิ์ของสารสกดัจากใบและกิง่ฝางต่อร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอม 
Effects of Leaf and Branch Crude Extract from Caesalpinia sappan L. 

on Mortality Percentage of Spodoptera exigua (Hübner) 
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บทคัดย่อ 

หนอนกระทู้หอมเป็นแมลงที่ท าความเสียหายกับพืชหลายชนิด ซึ่งยากต่อการควบคุมและก าจัดด้วยสารก าจัดศัตรูพืช 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารสกัดจากใบและกิ่งฝางต่อหนอนกระทู้หอมในวัยที่ 2 โดยการหยดสารลงบนตัวสัตว์ทดลองจาก
ด้านบน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากใบและกิ่งฝางมีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง โดยสารสกัดจากใบฝางซึ่งใช้เอทิล   
อะซิเตทเป็นตัวท าละลาย ใช้ความเข้มข้นของสารสกัด 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (พีพีเอ็ม) ที่เวลาทดสอบ 24 ชั่วโมง แสดงร้อยละ
การตาย 90 และสารสกัดจากกิ่งฝางซึ่งใช้ไดคลอโรมีเทนเป็นตัวท าละลาย ใช้ความเข้มข้นของสารสกัด 5 ,000 พีพีเอ็ม ที่เวลา
ทดสอบ 24 ช่ัวโมง แสดงร้อยละการตาย 83.33 ดังนั้น สารสกัดจากใบและกิ่งฝาง จึงมีแนวโน้มในการน าไปใช้แทนสารเคมีในการ
ก าจัดแมลงศัตรูพืชได้   
 

ค ำส ำคัญ: ฝาง ร้อยละการตาย หนอนกระทู้หอม 
 
Abstract 

Spodoptera exigua (Hübner), an important insect pest of many field crops, has been difficult to control 
and eliminated with the pesticide. This study explored the effects of Caesalpinia sappan L. leaf and branch extract 
on second instar Spodoptera exigua (Hübner) larvae by using the topical application method. The results showed 
that the leaf and branch extracts have insecticide activities; the ethyl acetate crude extract of leaf, 5,000 
milligram per liter (ppm) at 24  testing hours, gave mortality percentage 90  and the dichloromethane crude 
extract of branch, 5,000 ppm at 24 testing hours, gave mortality percentage: 83.33 The extracts of Caesalpinia 
sappan L. may be an alternative for natural pesticide against this insect pest.  
 

Keywords:  Caesalpinia sappan L., mortality percentage, Spodoptera exigua (Hübner) 
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บทน า 
 หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) เป็นแมลงที่ท าความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจที่เป็นสินค้า
ส่งออกของประเทศไทยหลายชนิด อาทิ พืชตระกูลกะหล ่าทุกชนิด หอมแดง หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว เผือก มะเขือ
เทศ พริก องุ่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด กุหลาบ และกล้วยไม้ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นแมลงที่ยากต่อการควบคุมและก าจัดด้วยสาร
ก าจัดศัตรูพืช (pesticide) ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีเพื่อก าจัดในปริมาณที่มากขึ้น จึงส่งผลให้อัตราต้นทุนในการท าการเกษตร
สูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าลดลง เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าต่างประเทศ ตรวจพบว่าในสินค้าทางการเกษตรจากประเทศไทยนั้น มี
สารเคมีตกค้างในปริมาณที่เกินก าหนด นอกจากนี้ การใช้สารเคมีสังเคราะห์ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศที่ไม่ใช้เป้าหมายอีกด้วย รวมถึงปัญหาแมลงมีความต้านทานมากขึ้น ท าให้ต้องใช้ปริมาณสารเคมีเพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยมี
การระบาดของหนอนกระทู้หอมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภาคกลาง อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ีสมุทรสาคร 
เป็นต้น 

การใช้สารสกัดจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากสารสกัดจากพืชไม่คงทน
และสลายตัวง่าย ท าให้ไม่เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fab.) 
โดยการใช้สารสกัดจากข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.) (Pengsook et.al., 2020), ดีปลี (Piper retrofractum Vahl.) (1) ว่าน
น ้า (Acorus calamus L.) (Yooboon et.al., 2019) ถั่วผี (Phaseolus lathyroides (Leguminosae))  (Pipattanaporn, 2015) 
เป็นต้น นอกจากน้ีมีการใช้น ้ามันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella) (2) ด้วยเช่นกัน 

ฝาง หรือ Caesalpinia sappan L. เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลักษณะการออกใบเป็นพุ่ม พบมากในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียยงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย ในปัจจุบันฝางนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งท่อ และเครื่องส าอางเนื่องจากฝางมีสารสี
ธรรมชาติที่มีรงควัตถุช่ือว่าบราซิลิน (brazilin) ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็นสารสีแดงช่ือว่าบราซิลีน (brazilien) (พลอยพัทธ์, 2561) 
นอกเหนือจากนั้นฝางยังมีฤทธิ์ในการต้านแบคที่เรีย และมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดออกซิเดชันเนื่องจากมีสารต้านอนุมูล
อิสระ (3) และพบสารส าคัญในฝาง ได้แก่ triterpenoid flavonoid และ phenolic ซึ่งเป็นกลุ่มสารส าคัญในการควบคุมคุมแมลง
ศัตรูพืช แต่ไม่พบการน าฝางมาศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
หยาบจากใบและกิ่งของฝางต่ออัตราการตายของหนอนกระทู้หอม และศึกษาร้อยละโดยน ้าหนักของสารสกัดหยาบจากการใช้ตัว
ท าละลายแบบไล่ขั้ว ได้แก่ เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอทิลอะซีเตท และเมทานอล ตามล าดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับน าไป
ประยุกต์ใช้ในแปลงปลูกผักเศรษฐกิจและพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝางเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุ์หนอนกระทู้หอม  
หนอนกระทู้หอมได้รับการคัดเลือกไข่จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotech) จากนั้นน ามา

เลี้ยงต่อโดยประยุกต์การทดลองจาก Kumrangsee et al (4) ในการเลี้ยงหนอนในอาหารเทียม ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิของห้อง
เลี้ยงแมลงที่ 26 องศาเซลเซียส ปริมาณความความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75 โดยท าการเปลี่ยนอาหารเทียมและกล่องเลี้ยงหนอน
กระทู้หอมทุกๆ 2 วัน เพื่อป้องกันการติดเช้ือ และท าความสะอาดกล่องเลี้ยงด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 เมื่อหนอนกระทู้หอมเข้าสู่
ระยะดักแด้ ท าการล้างดักแด้ด้วยฟอร์มาลินเข้มข้นร้อยละ 0.1 เพื่อลดความสกปรกและลดอัตราการตายของหนอน หลังจากนั้น
ย้ายดักแด้ไว้ในกรงเลี้ยงที่บุด้วยผ้าขาวบางขนาด 45x45 เซนติเมตร เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย เก็บกลุ่มไข่ของหนอนกระทู้
หอมและน ามาเลี้ยงต่อในอาหารเทียม 

 
2. การสกัดสารสกัดหยาบจากใบและกิ่งฝาง (Crude extraction)   

หั่นใบและกิ่งฝางเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง แล้วน าไปอบจนแห้งสนิท จากนั้นน าไปปั่นให้
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ละเอียด ช่ังใบและกิ่งฝางอย่างละ 100 กรัม แล้วห่อด้วยผ้าขาวบางน าไปสกัดแบบไล่ขั้วโดยแช่ในตัวท าละลาย 4 ชนิด ชนิดละ 500 
มิลลิลิตร. ได้แก่ เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอทิลอะซีเตท และ เมทานอล ตามล าดับ โดยท าการแช่เป็นเวลา 7 วัน ต่อชนิดตัวท า
ละลาย น าสารสกัดที่ได้ของแต่ละตัวท าลายไประเหยเอาตัวท าละลายออกด้วยเครื ่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary 
evaporator) ชั่งน ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ พร้อมค านวณร้อยละของสารสกัดหยาบ (% Yield Extract) (Santos et al., 2012) 
น าสารสกัดหยาบที่มีความเข้มข้น 100 เปอร์เซนต์ที่ได้เก็บไว้ในขวดสีชา น าไปเก็บโดยการแช่ที่อุณหภูมิต ่าเพื่อเตรียมไปทดสอบ
ออกฤทธ์ิในการก าจัดหนอนกระทู้หอมวัยท่ีสองต่อไป 

  

ร้อยละของสารสกัดหยาบ = 
น ้าหนักของสารที่สกัดได้ (กรัม)

น ้าหนักของพืชที่ใช้สกัด
×100 

 
3. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ต่อหนอนกระทู้หอม 

การเตรียมระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบและกิ่งฝาง ด้วยตัวท าละลาย 70% acetone (AR grade) 
ที่ความเข้มข้น 500, 1,000, 2,500 และ 5,000 พีพีเอ็ม จากนั้นน าสารสกัดที่ความเข้มข้นที่เตรียมไว้ไปทดสอบความเป็นพิษ
เฉียบพลันต่อหนอนกระทู้หอมโดยการหยดสารลงบนตัวสัตว์ทดลองจากด้านบน (Topical Application Method) ที่ต าแหน่ง
เซฟาโลทอแรกซ์ (Cephalothorax) ปริมาตร 2 ไมโครลิตรต่อตัว และเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ถูกทดสอบด้วยสารละลายอะซิ
โตน ท าการท าสอบจ านวนความเข้มข้นละ 3 ซ ้า ซ ้าละ10 ตัว น าหนอนกระทู้หอมที่ถูกทดสอบไปเลี้ยงต่อภายในกล่องพลาสติก
ด้วยอาหารเทียม (แสดงดังภาพที่ 1-3) ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิของห้องเลี้ยงแมลงที่ 26 องศาเซลเซียส ปริมาณความความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 75 ท าบันทึกอัตราการตายของหนอนกระทู้หอมท่ีเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าผลที่ได้ มาค านวณหาร้อยละ
การตายของหนอนตามสูตร Abbott’s formula (1) 

 

ร้อยละการตายจรงิ = 
ร้อยละการตายของหนอนท่ีไดร้ับสารสกัด-ร้อยละการตายของหนอนในชุดการควบคุม

100 ×ร้อยละการตายของหนอนในชุดการควบคุม
×100 

 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

ภาพที่ 1 วิธีการทดสอบสาร (ก) การเตรียมสารสกัดของฝาง ที่ความเข้มข้นต่างๆ (ข) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อ
หนอนกระทู้หอมด้วยวิธีการรับสัมผัส และ (ค) การเลี้ยงหนอนกระทู้หอมหลังจากท่ีไดร้ับสารสกัด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลของการสกัดกิ่งและใบฝาง 
การสกัดสารสกัดหยาบจากใบและกิ่งฝาง (Crude extraction) เตรียมอยู่ในรูปแบบแห้งตัวอย่างละ 100 กรัม โดย

สกัดแบบไล่ขั้ว ด้วยตัวท าละลาย 4 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน, ไดคลอโรมเีทน, เอทิลอะซีเตท และเมทานอล พบว่าสารสกัดหยาบท่ีได้จาก
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ใบฝางจะมลีักษณะหนืดเป็นสีเขียวเข้มและมีกลิ่นฉุน และสารสกัดหยาบที่ไดจ้ากกิ่งฝางจะมีลักษณะหนืดเป็นสเีขียวเข้มและมีกลิ่น
ฉุน ส าหรับผลรวมของร้อยละของสารสกัดหยาบพบว่าในใบจะมีน ้าหนักของสารมากกว่าในกิ่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของสารสกดัหยาบจากใบและกิ่งฝาง 

ส่วนของพืช ร้อยละโดยน า้หนักของสารสกัดหยาบจากการใช้ตัวท าละลายชนิดตา่งๆ (%w/w) 
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซีเตท เมทานอล 

ใบ 0.089 1.832 2.075 3.591 
กิ่ง 0.148 0.267 0.764 1.794 

 
2. ผลทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ต่อหนอนกระทู้หอม 

จากผลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อหนอนกระทู้ หอมจากสารสกัดหยาบจากใบและกิ่งฝาง ด้วยตัวท า
ละลาย 4 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอทิลอะซีเตท และเมทานอล ท่ีความเข้มข้นความเข้มข้น 500, 1,000, 2,500 
และ 5,000 พีพีเอม็ (ppm) ที่เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดในตัวท าละลายทุกชนิดมีผลต่อร้อยละการตายของ
หนอนกระทู้หอม โดยมีการตายของหนอนเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4  

ในทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อหนอนกระทู้หอมที่ความเข้มข้นสูงสุดในทดการทดสอบที่ 5,000 พีพีเอ็ม ในใบฝาง 
พบว่า ตัวสารในท าละลายที่ออกฤทธิ์มากต่อหนอนมากที่สุด คือ เอทิลอะซีเตท, เมทานอล, ไดคลอโรมีเทน และ เฮกเซน คือ ร้อยละ 
90.00, 70.00, 60.00 และ 53.33 ตามล าดับ ส าหรับในก่ิงฝางตัวสารในท าละลายที่ออกฤทธิ์มากที่สุด คือ ไดคลอโรมีเทน, เอทิลอะซี
เตท, เมทานอล และเฮกเซน คือ ร้อยละ 90.00, 83.33, 56.67 และ 46.67 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่  4 (ก) และ (ค) แสดงให้
เห็นว่าอาจจะมีสารออกฤทธิ์ท่ีส าคัญซึ่งมีผลต่อการตายของหนอนกระทู้หอมอยู่ในสารสกัดทั้งสองตัวท าละลายนี้มากที่สุด ซึ่งใบและกิ่งจะ
มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อร้อยละการตายของหนอนอยู่ในตัวท าละลายตัวท าละลายที่แตกต่างกัน  

นอกเหนือจากนั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าระยะเวลามีผลต่อร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอมในบางตัว
ท าละลายที่มีความคงทนของสารสูง โดยสารที่มีประสิทธิภาพต่อร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอมมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบที่
ความเข้มข้นในการทดสอบที่ 5,000 พีพีเอ็ม ในสกัดใบฝางคือ เอทิลอะซีเตทพบว่าหนอนกระทู้หอมมีร้อยละการตายของหนอนกระทู้
หอม เท่ากับ ร้อยละ 90.00 และ 93.33 ที่เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และสารสกัดจากกิ่ง
ฝางคือ ไดคลอโรมีเทน พบว่ามีร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอมเท่ากับ ร้อยละ 83.33 และ 90.00 ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง 
ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับการน าสารสกัดจากต้นพลูคาวมาทดสอบกับหนอนกระทู้
หอมพบว่าสารสกัดในตัวในตัวท าละละลายไดคลอโรมีเทนออกฤทธ์ิต่อหนอนกระทู้หอมมากท่ีสุด โดยมีค่า LD50 เท่ากับ 25.50 แล 
24.60 ไมโครกรัม/ตัว ที่เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมงตามล าดับ ที่แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นและระยะเวลามีผลต่ออัตราการตายจะ
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ (4) นอกเหนือจากนั้น หลังจากการสังเกตพฤติกรรมและลักษณะของหนอนหลังได้รับสารสกัดแล้ว 
พบว่า หนอนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือ มีการขดตัว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสารสกัด ท าให้เกิดความผิดปกติต่อระบบกล้ามเนื้อ 
นอกจากนี้ยังพบว่า หนอนที่ตายจะมีสีที่เข้มขึ้น แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนสีนั้นมีผลมาจากสารสกัดหรือไม่ ซึ่งจะได้
ท าการศึกษาต่อไป 
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(ก) ใบฝางที่ เวลา 24 ช่ัวโมง  (ข) ใบฝางที่ เวลา 48 ช่ัวโมง  

  

  
(ค) กิ่ งฝางที่ เวลา 24 ช่ัวโมง  (ง) กิ่ งฝางที่ เ วลา 48 ชั่วโมง  

 

ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอมเมื่อได้รับสารสกัดกิ่ งฝางและใบฝาง      
ด้วยวิธีการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน 

 
 

  
(ก) สารสกัดใบฝาง  (ข) สารสกัดกิ่ งฝาง  

 

ภาพที่ 5 ตารางเปรียบเทียบแสดงผลการทดสอบร้อยละการตายของหนอนกระทู้หอมเมื่อได้รับสารสกัดที่ความ
เข้มข้นที่  5 ,000  ppm  ที่ เวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง   
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อศึกษาถึงอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย  
โลจิสติค กรณีศึกษา: การเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 
19) ในปี พ.ศ. 2563  ช่วงเวลาที่ทำการศึกษาคือ ระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
หลักทรัพย์ที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหมดจำนวน 356 หลักทรัพย์ จากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้
อัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนนิยมนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน เป็นตัวแปรอิสระจำนวน 5 ตัว ได้แก่ 
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (PE) อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (PBV) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DV) ค่าสัม
ประสิทธ์เบต้า (Beta) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI)  และตัวแปรตามคือการจำแนกกลุ่มการลงทุนในหลักทรพัย์ 
(Y) ซึ่งกำหนดค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ ควรลงทุน (1) และไม่ควรลงทุน (0) ผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ

สติ ค  ด ้ วยว ิ ธ ี  Forward LR ม าสร ้ า งแบบจำลอง โลจิ ค  ต ั วแบบท ี ่ เ หมาะสมท ี ่ ส ุ ด  ค ื อ  𝑃(𝑌 = 1) =  
𝑒𝑍

1+𝑒𝑍  เ มื่ อ 
 Z=  2.228 – 2.247Beta – 0.007PE+ 0.169PBV  ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในสมการมี 3 ตัวแปร คือ PE  PBV  และ Beta  
ซึ่งสามารถทำนายความถูกต้องของการจำแนกกลุ่มควรลงทุนและไม่ควรลงทุนได้ร้อยละ 71.1 
คำสำคัญ: ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
Abstract 

This research is to study the financial ratios that affect the choice of investing in securities. Using logistic 
regression analysis, a case study: choosing to invest in the Stock Exchange of Thailand during 
the coronavirus outbreak (COVID 19) in 2020. Investment period from January 3, 2020, to December 30, 2020, 
a total of 356 securities from 8 industry groups, determined by the most popular financial ratios to 
be considered. There are five independent variables: closing price to earnings per share (PE), closing price to 
book value ratio (PBV), dividend yield (DV), beta coefficient (Beta), and return to investment (ROI) and the 
dependent variable is classified of the securities investment group (Y), which defines two possible values: 
should invest (1) and should not invest (0). Logistic regression using the Forward LR method to create a logistic 

model. The most suitable model is P(Y=1)= 
eZ

1+eZ when "Z = 2.228 - 2.247Beta - 0.007PE + 0.169PBV". The 

independent variable selected in the equation is PE, PBV, and Beta, which can predict the accuracy of the 
classification of groups at 71.1%. 
Keywords: SET Index, Financial Ratio, Logistic Regression Analysis 
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บทนำ 
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน เมืองอู่ฮั่น มณฑล 

หูเป่ย เมื่อเดือนธันวาคม 2562 และลุกลามเข้ามาในประเทศไทยทำให้ไทยมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายแรกเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 
พ.ศ. 2563(1)  ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศและการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การนำเข้าและส่งออก  เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมรวมถึงเกิดผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำให้นัก
ลงทุนเกิดความตื่นตระหนก มีความกังวล ขาดความมั่นใจที่จะลงทุนถึงแม้บางธุรกิจอุตสาหกรรมจะยังคงมีปัจจัยพื้นฐานท่ีดีเพียงใด
ก็ตาม กรณีที่เกิดผลกระทบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เห็นได้จากการที่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1,642.50 จุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัส  ต่อมาในช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดในประเทศไทย ได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากจนต้องเทขาย
หุ้นออกมาอย่างหนักจนดัชนีปรับลดลงจากระดับ 1,604 จุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ไปสู่ระดับต่ำสุดของปีท่ี 969 จุด ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นการปรับลดลงถึง 635 จุด หรือเกือบ 40%(2) จากนั้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ทำ
ให้ดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาด (ระลอกใหม)่ อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันท่ี 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เริ่มต่ำลงอีกครั้ง จนเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,449.35 
จุด ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อต้นปีคือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม
ลดลง 9.18% ต่อป ี(-9.18%) อย่างไรก็ตามแม้ในภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2563 จะมีค่าติดลบหรือขาดทุน
แต่หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมแล้วยังพบว่าบางอุตสาหกรรมการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมนั้น
หรือส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กล่าวคือบางบริษัทยังสามารถทำกำไรได้หรือมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ 
วัดได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงออกในรูปของงบการเงินที่เผยแพร่ออกมา ซึ่งหากนักลงทุนเลือกลงทุนโดยพจิารณา
จากงบการเงินของบริษัทแล้วก็อาจช่วยลดการขาดทุนลงได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการศึกษาถึงการนำ
อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินมาใช้ในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ โดยสร้างแบบจำลองการตัดสินใจลงทุน ทำให้
ทราบว่าอัตราส่วนทางการเงินตัวใดสามารถนำมาใช้สร้างตัวแบบเพื่อทำนายโอกาสที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
นั้นจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนต่อไปได้ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2517 ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางใน

การซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกันสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

กิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 

ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  การดำเนินงานดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ 

การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้

ลงทุน(3)  มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 747 บริษัท และมีหุ้นสามัญที่ทำการซื้อขายท้ังตลาด SET และตลาด MAI 

รวมจำนวน 808 หลักทรัพย์(4) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคลื่อนไหวของ

ราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index) สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)(5)  

SET Index =  
มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100 

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) 
….. (1) 
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 2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที ่ใช้ในการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มและตัวแปรอิสระที่อาจเป็นตัวแปรเชิงปริมาณแบบต่อเนื่องหรือตัวแปร 

เชิงกลุ่มก็ได้ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีภาวะน่าจะเป็น

สูงสุด (Maximum Likelihood Method) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การวิเคราะห์  

การถดถอยโลจิสติคแบบสองทางเลือก (Binary Logistic) คือ ตัวแปรตามมีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ การไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

กำหนดค่าเป็น 0 และการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ กำหนดค่าเป็น 1 และ (2) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบหลายทางเลอืก 

(Multinomial Logistic) คือ กรณีที่ตัวแปรตามมีค่าได้มากกว่า 2 ค่า ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตามกับตัวแปรอิสระ ไม่เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น ดังนั้นในการวิเคราะห์จะต้องมีการปรับให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้นหรือ

ในรูปของ odds และเขียนตัวแบบให้อยู่ในรูป log ของ odds ที่เรียกว่า logit ตัวอย่างการเขียนแบบจำลองแบบโลจิตกรณีสอง

ทางเลือก ดังนี้ P(การเกิดเหตุการณ์) = E(Y) = 
eβ0+β1X1+β2X2+…+βpXp

1+eβ0+β1X1+β2X2+…+βpXp
 ;  0≤E(Y)≤1                  ……….(2)    

P (การไม่เกิดเหตุการณ์) = 1- P (การเกิดเหตุการณ์)         ………. (3) 

                Odds   =    
P(การเกิดเหตุการณ์)

P(การไม่เกิดเหตุการณ์)
                            ………. (4)      

                          Log [
P(การเกิดเหตุการณ์)

P(การไม่เกิดเหตุการณ์)
] = β0+β1X1+β2X2+…+βpXp                 

เมื่อ e = exponential function มีค่าเท่ากับ 2.71828 
Odds หรือ odd ratio หมายถึงอัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจกับโอกาสที่จะไม่เกิด 

เหตุการณ์ที่สนใจ  
ค่า odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจว่าเป็นกี่เท่าของโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคมีข้อสมมติเบื้องต้น คือ (1) ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรอยู่ในระดับช่วงขึ้นไป ส่วนตัวแปร
ตาม แบ่งเป็นกรณีที่เป็นการวิเคราะห์โลจิสติคแบบสองทางเลือกจะกำหนด 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ส่วนกรณีการวิเคราะห์โลจิสติคแบบ
หลายทางเลือกจะกำหนดค่าตัวแปรตาม ตามจำนวนกลุ่มของการจำแนกตัวแปรตาม (2) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็น
ศูนย์ (3) ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา multicollinearity(6) ทั้งนี้จะใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์เหมือนกับการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยถ้าใช้เกณฑ์ของ Burns and Grove จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ที่ไม่เกิน 0.65 และถ้าใช้
เกณฑ์ของ Stevens ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ไม่เกิน 0.80(7) (4) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคจะต้องใช้ขนาดตวัอย่าง 
n มากกว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ โดยจะใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ n ≥ 30p โดยที่ p คือ จำนวนตัวแปรอิสระ  ซึ่งข้อ
สมมติเบื้องต้นทีแ่ตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยโดยทั่วไปคือไม่มีข้อกำหนดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนว่าจะต้องมีการแจก
แจงแบบปกติและไม่มีข้อกำหนดค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนว่าต้องมีค่าคงที่(6) วิธีในการเลือกตัวแปรเข้าสมการ     
โลจิสติคนั้น มีวิธีการใหญ่ๆ 3 วิธี คือ (1) วิธี enter เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการพร้อมกันในขั้นตอนเดียว ในการ
พิจารณาตัวแปรอิสระที่เหมาะสมนั้นผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือ
ควรจะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติค โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบถ้ามีนัยสำคัญทางสถิติก็ถือว่าตัวแปรอิสระนั้นควรจะอยู่ใน
สมการถดถอยโลจิสติค (2) วิธี forward เป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้สูงสุดและมี
นัยสำคัญทางสถิติเข้าสมการก่อน จากนั้นจึงเลือกตัวแปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ในอันดับรองลงมาและมี
นัยสำคัญทางสถิติเข้าสมการเป็นลำดับต่อไป การนำตัวแปรอิสระเข้าสมการจะทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งไม่มีตัวแปรอิสระใดที่
อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกแล้ว ซึ่งวิธีนี้จะมีวิธีย่อย ๆ อีก 3 วิธี คือ forward stepwise: 
Likelihood ratio , Wald และ Conditional (3) วิธี backward  เป็นวิธีที่นำตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว (x1, x2, x3,…, xp) เข้าสมการ
พร้อมกันก่อนจากนั้นพิจารณาตัวแปรอิสระที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้น้อยที่สุดออกจากสมการก่อนทำเช่นนี้ไป
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เรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิธี backward นี้ มี
วิธีย่อยๆ อีก 3 วิธี คือ backward stepwise: Likelihood ratio,  Wald และ Conditional เช่นเดียวกับวิธี forward(7) 

  3. อัตราส่วนทางการเงิน (financial ratio) เป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกิจการอื่น หรือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม 
และความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งข้ึน อัตราส่วนการเงินมีหลายประเภทแต่ในงานวิจัยนีศ้ึกษาเฉพาะอัตราส่วนการเงินใน 5 ตัวดังนี ้

3.1 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield ratio, DV) เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนในตราสาร
ทุนและหน่วยลงทุน จะได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม โดยเป็นการนำส่วนของกำไรมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผลก็ได้ และปันผลที่จ่ายจะ
มากหรือน้อยนั้น ข้ึนกับผลการดาเนินงานในแต่ละปี และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

3.2 อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio; P/BV ratio) เป็นอัตราส่วนเปรียบเทยีบ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ 1 หุ้นตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อัตราส่วนนี้
บอกให้ทราบว่า ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี หากมีค่าสูงก็แสดงว่าผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่า 
บริษัทดังกล่าวมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูง ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงท่ีสูงด้วย 

3.3 อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning ratio; P/E ratio) เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคา
ตลาดของหุ้นสามัญต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญที่บริษัทน้ันทำได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือน หรือในรอบ 1 ปีล่าสุด อัตราส่วนนี้แสดง
ให้เห็นว่าผู้ลงทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นนั้นเป็นกี่เท่าของทุกๆ 1 บาทของกำไรสุทธิของบริษัท 

3.4 การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment; ROI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลตอบแทนรวมจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital Gain/Loss) และเงิน
ปันผล (Dividend) ค่า ROI ยิ่งมีค่าสูงจะยิ่งดี เพราะแสดงว่าใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนท่ีได้รับ 

3.5 ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta coefficient; Beta) คือค่าวัดความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้ (Systematic Risk) ที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวระหว่างอัตราผลตอบแทนของหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจหนึ่งๆ กับอัตราผลตอบแทนรวม
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3.6 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rates of Return) หมายถึง รายได้ (Income) ที่ได้รับจากการลงทุนหรือเงินปัน

ผลหรือดอกเบี้ยรับบวกกับการเปลี่ยนแปลงของราคาคือราคาปลายงวดลบด้วยราคาต้นงวด(8)   

ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบกับราคาหลกัทรัพย์ เช่น ปี พ.ศ. 2559 สัณฑพงศ์(9) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจหลกัของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยพบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็นอัตราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในแต่ละหมวดธุรกิจมากที่สุด ต่อมา ในปี พ.ศ. 2561 รัศมี(10) ได้ศึกษาเรื่องอัตราส่วนทาง
การเงินที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ  มีกลุ่มตัวอย่าง 3 บริษัท โดยศึกษาเป็นรายไตรมาสตั้ งแต่ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปีย้อนหลังผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (PBV) มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนอัตราส่วนทางการเงินตัวอ่ืน ๆ มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์เพียงบางหลักทรัพย์เท่านั้น 
วิธกีารดำเนินการวิจัย 
 การสร้างตัวแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคแบบสองทางเลือกมีขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยดังน้ี  
1. การจัดเตรียมข้อมูล  

ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จำนวนทั้งหมด 356 หลักทรัพย์ และดัชนีราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ในวันที่ 2 มกราคม 2563 และใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 และเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์แต่ละตัว ณ วัน 30 ธันวาคม 2563 ได้แก่ ค่า 
PE ratio ค่า PBV ratio ค่า Dividend Yield ค่าสัมประสิทธ์ิ Beta  และค่า ROI 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS(11,12) และ Microsoft Excel(13)  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนต่อปีของดัชนตีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
2. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวแบบรวมเงินปันผลที่ได้รับ จำนวน 356 

หลักทรัพย์ 
3. คำนวณค่าตัวแปรตาม โดย กำหนด Decision = 1 หรือ “ควรลงทุน” ซึ่งพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อปีของ

หลักทรัพย์นั้นที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของ SET Index และ Decision = 0  หรือ “ไม่ลงทุน” พิจารณาจาก
อัตราผลตอบแทนต่อปีของหลักทรัพย์นั้นท่ีต่ำกว่า SET Index 

4. หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อสมมติเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ว่าเกิดปัญหาตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่หรือ Multicollinearity  

5. สร้างสมการ logistic response function  
5.1 ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสมการโดยพิจารณาจากค่าความเป็นไปได้ (likelihood value) จากค่า  

-2LL และทดสอบความเหมาะสมของสมการด้วยวิธีของ Hosmer and Lemeshow ใช้สถิติทดสอบแบบไคส
แควร์ (Chi square) ในการทดสอบความเหมาะสม กำหนดสมมติฐาน Ho : สมการถดถอยโลจิสติคมีความ
เหมาะสม และ H1 : สมการถดถอยโลจิสติคไม่มีความเหมาะสม ซึ่งหากผลการทดสอบสรุปว่าไม่ปฏิเสธ Ho 
แสดงว่าสมการถดถอยโลจิสติคที่ได้มีความเหมาะสมแล้ว  

5.2 ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติค ด้วยสถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic) กำหนดสมมติฐาน  
Ho: ตัวแปรอิสระไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ odds ratio หรือ 𝐻0: 𝛽𝑖 =  0;  𝑖 =  1, 2, … , 𝑝  (p= จำนวน
ตัวแปรอิสระ) และ 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠  0 ซึ่งหากผลการทดสอบสรุปว่าปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

5.3 ตรวจสอบระดับความสัมพันธ์ ว่า model ที่ได้สามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติคหรืออธิบายว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้สถิติ
ทดสอบ Cox&Snell R square และ Nagelkerke R square  

6. ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค 
7. ทดสอบความแม่นยำของการนำสมการที่ได้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบสองทางเลือก ได้กำหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยนำมาศึกษามีจำนวน  5  ตัวแปร คือ PE (P/E ratio) PBV (P/BV ratio)  DV (ค่า Dividend 

Yield) Beta (ค่าสัมประสิทธ์ิ Beta) ROI (ค่า ROI) 
2. ตัวแปรตาม คือ Decision พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ 

SET (Decision = 1, 0) 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ Microsoft Excel ได้ผลดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างแผนภาพการกระจายและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร จากภาพที่ 1 
แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่าไม่เห็นตัวแปรอิสระคู่ใดท่ีแสดงแนวโน้มของความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างชัดเจนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างกันมีค่าน้อยมาก
คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.014 – 0.226 (ตารางที่ 1) ซึ่งหากใช้เกณฑ์ของ Burns and Grove(7) ที่พิจารณาว่า
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ตัวแปรเกิดปัญหา multicollinearity หรือไม่นั้น จะใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ไม่เกิน 0.65 ซึ่งตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ทั้ง 5 ตัว
ไม่มีคู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกินกว่า 0.65 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอสิระทั้ง 5 ตัว 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร 

 PE PBB Dividend Beta ROI 
PE 1 0.163 -0.148 0.014 0.043 
PBB 0.163 1 -0.150 0.145 -0.114 
Dividend -0.148 -0.150 1 -0.061 -0.087 
Beta 0.014 0.145 -0.061 1 -0.226 
ROI 0.043 -0.114 -0.087 -0.226 1 

ขั้นที่ 2 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด 356 หลักทรัพย์นั้น พบว่ามีหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินครบทั้ง 
5 ตัวแปรและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้นั้นมีจำนวน 249 หลักทรัพย์ (ตารางที่ 2)  วิธีการเลือกตัวแปรเข้าสมการ ทั้ง 3 วิธี 
เมื่อพิจารณาค่า Sig. ของตัวแปรอิสระแต่ละตวัท่ีอยู่ในสมการและมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 (ตารางที่ 3)  พบว่าวิธี Enter 
ให้ผลการทำนายท่ีถูกต้องน้อยกว่าวิธีอ่ืน คือร้อยละ 65 ส่วนวิธี Forward และวิธี Backward ที่กำหนดระดับนัยสำคัญของการคัด
ตัวแปรออกจากสมการเป็น 0.05 จะให้ผลการทำนายความถูกต้องเท่ากัน มีค่าร้อยละของการทำนายถูกต้องเท่ากับ 71.1  ซึ่งใน
งานวิจัยนี้วิธีวิเคราะห์ด้วยวิธี Forward stepwise : Linear Likelihood ratio หรือ Forward LR ซึ่งเป็นการนำตัวแปรอิสระเข้า
สมการทีละตัว โดยเมื่อนำตัวแปรเข้าสมการมาแล้วจะมีการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นว่าควรจะถูกตัดออกหรือคงอยู่ใน
สมการ โดยพิจารณาจากค่าอัตราส่วนความเป็นไปได้หรือการเปลี่ยนแปลงของ -2LL (-2 likelihood ratio) ถ้า -2LL ลดลงแสดง
ว่าตัวแปรอิสระนั้นควรอยู่ในสมการ(7)  
ตารางที่ 2 จำนวนข้อมูลทีน่ำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

ข้อมูล จำนวนหลักทรัพย ์ คิดเป็นร้อยละ 
หลักทรัพย์ที่มีข้อมูลของตัวแปรอิสระครบถ้วน (Included in Analysis) 249 69.9 
หลักทรัพย์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (Missing Cases) 107 30.1 
รวม (Total) 359 100.0 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบวิธีการเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter วิธี Forward และวิธี Backward 
วิธีการเลือกตัวแปรเข้าสมการ ตัวแปรทีถู่กคัดเลือกเข้าสมการ (คา่ Sig.) ร้อยละความถูกต้องของการทำนาย 

1. วิธี Enter Beta (0.008) 
PBV (0.000) 

Constant (0.001) 

65.0 

2. วิธี Forward และวิธี 

Backward* 

Beta (0.000) 
PBV (0.020) 
PE (0.046) 

Constant (0.001) 

71.1 

*วิธีย่อยทั้ง 3 วิธี คือ likelihood ratio, wald และ conditional ให้ผลเช่นเดียวกัน 
        ขั้นที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยการใช้วิธี Forward stepwise : likelihood ratio หรือ Forward 
LR สร้างสมการถดถอยโลจิสติค Step 1 2 และ 3 (ตารางที่ 4) พบว่าค่า -2 Log Likelihood มีค่าลดลงและเมื่อทดสอบความ
เหมาะสมของสมการด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 4.905 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.768 (มากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05) แสดงว่าตัวแบบมีความ
เหมาะสม และค่าสถิติทดสอบระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ สถิติทดสอบ Cox & Snell R Square และ Nagelkerke R 
Square (ตารางที่ 5) สามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจเลือกลงทุนได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 14.2 และ 19.6 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 4  แสดงค่า -2 Log Likelihood และค่าสถิติทดสอบ Chi-square ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
               ด้วยวิธ ีHosmer and Lemeshow 

Step - 2 Log likelihood Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square Df Sig. 
1 292.600 10.105 8 0.258 

2 287.366 8.541 8 0.383 

3 282.847 4.905 8 0.768 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยสถิติทดสอบ Cox & Snell R Square และ Nagelkerke R Square 
Step Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 0.108 0.149 

2 0.126 0.174 

3 0.142 0.196 

ขั้นที่ 4 การทดสอบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความเหมาะสมที่อยู่ในตัวแบบการถดถอยโลจิสติคหรือไม่ พิจารณาจาก
ค่าสถิติทดสอบของวอลด์ (Wald statistic) พบว่า ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการ ใน Step 3 มีค่า Wald Statistic ที่มี
นัยสำคัญ (Sig. น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05) คือ ตัวแปร Beta PE PBV และ Constant สามารถเขียนสมการ logit ดังนี้ สมการ

ถดถอยโลจิสติคที่ได้ คือ P(Y=1)= 
eZ

1+eZ  , Z=  2.228 – 2.247Beta – 0.007PE+ 0.169PBV (ตารางที่ 6) 
ในส่วนของ Exp(B) เป็นการอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรแต่ละตัวที่ถูกเลือกเข้ามามีผลต่อโอกาสที่จะเกิดการ

ตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ (P(Y=1)) เท่ากับเท่าไร อธิบายดังนี้ ตัวแปร Beta มีค่า Exp(B) เท่ากับ 
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0.106 หมายความว่า เมื่อค่า Beta เพิ่มขึ้น 1 หน่วย (มีตัวแปร PE และ PBV อยู่ในสมการและเป็นค่าคงที่) จะทำให้โอกาสที่
หลักทรัพย์นั้นอยู่ในกลุ่มที่ควรลงทุนลดลงไป 89.4% (1-0.106 = 0.894 หรือ 89.4%) ตัวแปร PE มีค่า Exp(B) เท่ากับ 0.993  
หมายความว่าหากค่า PE เพิ่มขึ้น 1 หน่วย (มีตัวแปร Beta และ PBV อยู่ในสมการและเป็นค่าคงที่) จะทำใหโ้อกาสทีห่ลักทรัพยน์ัน้
อยู่ในกลุ่มที่ควรลงทุนลดลง 0.7% (1-0.993 = 0.007 หรือ 0.7%) ส่วนตัวแปร PBV มีค่า Exp(B) เท่ากับ 1.184 หมายความว่า
หากค่า PBV เพิ่มขึ้น 1 เท่า (เมื่อมีตัวแปร Beta และ PE อยู่ในสมการและเป็นค่าคงที่) จะทำให้โอกาสที่หลักทรัพยอ์ยู่ในกลุ่มทีค่วร
ลงทุนเพิ่มขึ้น 18.4% (1.184-1 = 0.184 หรือ 18.4%) ตวัอย่างเช่น หลักทรัพย์ TQM เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 มีค่า Beta = 0.72 ค่า 
PE = 60.87 และค่า PBV = 18.39 นำค่าตัวแปรทั้ง 3 ไปแทนในสมการ 𝑍 =   2.228 –  2.247Beta –  0.007PE +  0.169PBV =

 3.29198  แทนค่าใน  P(Y=1)= 
e3.29198

1+e3.29198   = 0.9642 นั่นคือความน่าจะเป็นที่ควรลงทุนหรือ P(Y=1) มีค่าเป็น 0.9642 ซึ่ง

มากกว่า 0.5 (เกณฑ์ความน่าจะเป็นของการแบ่งกลุ่มควรลงทุนกับไม่ควรลงทุนมีค่าเท่ากับ 0.5) สรุปได้ว่านักลงทุนควรตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ TQM เป็นต้น  
ตารางที่ 6 ตัวแปรที่เหมาะสมที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการ Step 3 

ตัวแปร B S.E. Wald Df Sig Exp(B) 

Beta -2.247 .431 27.121 1 .000 .106 
PE -.007 .004 3.986 1 .046 .993 
PBV .169 .072 5.436 1 .020 1.184 

Constant 2.228 .393 32.119 1 .000 9.277 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity (ตารางที่ 1) ส่วนขนาดตัวอย่างที่ใช้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่าของจำนวนตัวแปรอิสระ คือ
ตัวอย่างที่ใช้ n = 249 มากกว่า 150 (30 x จำนวนตัวแปรอิสระรวม 5 ตัว) (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจาก
การทำนายโดยใช้สมการถดถอยโลจิสติคขนาดตัวอย่าง 249 หลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0 (ตารางที่ 7) 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนจากการทำนายโดยใช้สมการถดถอยโลจิสติค 

ค่าสถิต ิ จำนวนหลักทรัพย ์ ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ความคลาดเคลื่อน 249 -0.91944 0.8222 0.0000 0.4397 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบความแม่นยำของผลการทำนายโดยใช้ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ด้วยวิธี 
Forward LR (ตารางที่ 8) พบว่าผลการทำนายการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดได้ถูกต้องมี
จำนวน 31 หลักทรัพย์หรือคิดเป็นร้อยละ 36 และผฃทำนายการจัดกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดได้ถูกต้องมี
จำนวน 146 หลักทรัพย์หรือคิดเป็นร้อยละ 89.6  ผลทำนายความถูกต้องในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 71.1 [(31+146)/249) x 100] 
ตารางที่ 8 ผลการทำนายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าและสูงกว่าผลตอบแทนของ SET Index  

กลุ่มจริง 

กลุ่มที่ถูกทำนาย  
 

คิดเป็นร้อยละ
ของความถูกต้อง 

กลุ่มที่
ผลตอบแทนต่ำ
กว่า SET Index 

กลุ่มที่มี
ผลตอบแทนสูง
กว่า SET Index 

จำนวน
หลักทรัพย์รวม 

กลุ่มที่ผลตอบแทนต่ำกว่า SET Index 31 55 86 36% 

กลุ่มที่มผีลตอบแทนสูงกว่า SET Index 17 146 163 89.6% 

จำนวนหลักทรัพยร์วม 48 201 249 71.1% 
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 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลักทรัพย์ในเวลาต้นปีและปลายปี ในปี พ.ศ. 

2563 เพื่อหาอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการถือครองหลักทรัพย์นั้นตลอดระยะเวลา 1 ปี กับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่นำมา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แก่  อัตราส่วนราคาปิดต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิ  อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี 
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ค่าสัมประสิทธ์เบต้า และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน ส่วนตัวแปรตามคือการจำแนกกลุ่มการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ ่งแบ่งเป็น 2 ค่า คือ ควรลงทุน (1) และไม่ควรลงทุน (0) โดยเกณฑ์การลงทุนนั้นพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์มากกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์หรือ SET Index หรือกล่าวได้ว่าหลักทรัพย์
นั้นมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ชนะตลาด (ผลของการตัดสินใจคือควรลงทุน; 1) แต่หากหลักทรัพย์นั้นมีอัตราผลตอบแทน
ทีต่่ำกว่าตลาดหรือแพ้ตลาดจะไม่พิจารณาลงทุน (ผลของการตัดสินใจคือไม่ควรลงทุน; 0) ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโล
จิสติคมาสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะหาโอกาสของการตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์นั้น จากการตรวจสอบ

เง ื ่อนไขของข ้อม ูลการว ิ เคราะห ์และการวิ เคราะห ์ โดยใช ้ว ิธี  Forward LR พบว ่าแบบจำลองท ี ่ ได ้ค ือ P(Y=1)= 
eZ

1+eZ 

, Z=  2.228 – 2.247Beta – 0.007PE+ 0.169PBV (ตารางที่ 3)  พบว่าค่า Exp(B) ตัวแปร PBV มีค่า เท่ากับ 1.184 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระในสมการที่มีค่าเป็นบวกแสดงว่าตัวแปร PBV มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับโอกาสของการที่จะ
ตัดสินใจลงทุน กล่าวคือเมื่อค่า PBV เพิ่มขึ้น โอกาสที่จะตัดสินใจลงทุนจะเพิ่มขึ้นด้วย และจากค่า Exp(B) แสดงว่าคา่ PBV เพิ่มขึ้น 
1 เท่า จะเพิ่มโอกาสที่หลักทรัพย์นั้นอยู่ในกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มที่ควรตัดสินใจลงทุนเท่ากับ 18.4% ((1.184-1)x100%) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสัณฑพงศ์(9) ที่พบว่าอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยใ์นแต่
ละหมวดธุรกิจมากที่สุดและเช่นเดียวกับผลการวิจัยของรัศมี(10) ที่สรุปว่าอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ส่วนตัวแปร PE และ Beta พบว่ามีทิศทางตรงข้ามกับโอกาสทีจ่ะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น  ซึ่งอธิบายได้ว่า ค่า PE หรือ P/E 
ratio เป็นค่าที่แสดงว่านักลงทุนยินดีจ่ายเงินลงทุนซื้อหลักทรัพย์นั้นเป็นกี่เท่าของกำไรสุทธิที่จะได้รับ ดังนั้นถ้าหลักทรัพย์ที่มีค่า 
P/E สูง จะทำให้นักลงทุนไม่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ส่วนตัวแปร Beta เป็นตัวแปรที่ใช้วัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์
นั้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นยิ่งค่าเบต้ามีค่าสูงแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงสูงมากข้ึนดว้ย และเมื่อนำ
สมการนี้ไปทำนายค่าความถูกต้องของการจำแนกกลุ่มหลักทรัพย์ที่ควรลงทุนกับไม่ควรลงทุนแล้วพบว่ามีความถูกต้องของผลการ
จำแนกถึง 71.1% 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยช้ินนีใ้ช้ข้อมูลในปีท่ีเกิดวิกฤตจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 

2563 ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในการทำนายผลการจำแนกกลุ่มในปีอื่นที่มีสภาวะตลาดเป็นปกติได้ แต่อาจนำไปใช้

ทำนายในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต 

2. อาจเพิ่มการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบกับผลการทำนายในปีที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในภาวะปกติว่าตัวแปรใดที่ มี

อิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ 

3. เพิ ่มข้อมูลอัตราส่วนการเงินประเภทอื่นๆ เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย เช่น อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง อัตราส่วน

ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น 

4. ควรเพิ่มการทดสอบความแม่นยำของตัวแบบโดยการแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีนำมาสร้างตัวแบบ และส่วนที่

ใช้ทดสอบความแม่นยำของตัวแบบ  
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บทคัดยอ่ 

กล้วยไม้รองเท้านารีในปัจจุบันจัดเป็นกล้วยไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ การจำแนกด้วยลักษณะสัณฐานทำได้ค่อนข้าง
ยากและต้องอาศัยความชำนาญ งานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum 19 ชนิด ร่วมกับลักษณะทางสัณฐาน พบว่าสามารถจำแนกกล้วยไม้
รองเท้านารีออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะใบคือ กลุ่มใบเขียว กลุ่มใบลาย และ 2 กลุ่มตามลักษณะช่อดอกคือ กลุ่มดอกเดี่ยว กลุ่ม
ดอกช่อ การคัดกรองไพรเมอร์ 30 ชนิด ได้ไพร์เมอร์ 10 ชนิด ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่ต่างกัน 110 แถบ ขนาด 200-2000 คู่เบส การ
คำนวณค่าดัชนีความเหมือนด้วยโปรแกรม NTSYS (version 2.2) โดยเลือกวิธีจัดกลุ่มแบบ UPGMA พบว่าสามารถจัดรองเท้านารี
ได้ 2 กลุ่ม โดยมีค่าดัชนีความเหมือน 0.20-0.84 จากแผนภูมิความสัมพันธ์พบว่า P. appletonianum และ P. callosum มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากที่สุดที่ค่าดัชนีความเหมือน 0.84 ดังนั้นการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีสามารถประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 19 ชนิดในสกุล Paphiopedilum ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดจำแนกและการปรับปรุง
พันธุ์ต่อไป 
คำสำคัญ: กล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิค RAPD 
Abstract 

Nowadays Paphiopedilum species are rare and endangered, and their morphology identification is 
difficult and needs expertise. This research used RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) technique to 
create DNA fingerprint together with morphology for assessment of genetic relationship among 19 species. 
According to leaf and inflorescence characters, Paphiopedilum could be divided into 2 groups each: solid green 
VS mottled pattern leaves and single flower VS inflorescence. Out of 30 screened primers, 10 were able to 
amplify DNA. Selected primers amplified a total of 110 clear polymorphic bands, with sizes ranging from 200 to 
2000 bp. Similarity coefficients were calculated and a dendrogram was constructed based on polymorphic 
bands using UPGMA by NTSYS program version 2.2. The results showed that Paphiopedilum could be divided 
into 2 clusters with similarity coefficients ranging from 0.20 to 0.84. The dendrogram revealed closed relationship 
between P. appletonianum and P. callosum with similarity coefficients of 0.84. The RAPD results contribute 
genetic assessment  among 19 Paphiopedilum species, which are useful for identification and breeding program.   
Keywords: Paphiopedilum, DNA fingerprint, RAPD technique 
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บทนำ 
กล้วยไม้รองเท้านารีหรือที่รู้จักกันในนาม “lady’s slipper” เป็นพืชในวงศ์ Orchidaceae ที่มีการกระจายพันธุ์ในเขต

ร้อนและเขตหนาวของโลก การจัดกลุ ่มกล้วยไม้รองเท้านารีในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 5 สกุลคือ Cypripedium, 
Maxipedium, Paphiopedilum, Phragmipedium และ Selenipedium สำหรับเขตร้อนของทวีปเอเชียพบกล้วยไมร้องเท้านารี
หนึ่งสกุลคือ Paphiopedilum มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นหรือเทือกเขาหินปูนตั้งแต่ที่ระดับ 50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในหมู่เกาะ 
ไปจนถึง 1800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในบริเวณเทือกเขาสูง(1) รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum ประกอบด้วย 90 ชนิดที่เป็น
พันธุ์แท้และอีก 17 ชนิดเป็นลูกผสมตามธรรมชาติ(2) รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ อีกทั้งมีความสวยงามทั้งใน
ด้านรูปทรงและสีสันดอกที่หลากหลาย ดอกบานได้นาน 4 ถึง 8 สัปดาห์ ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของกล้วยไม้รองเทา้นารี
คือกลีบปากได้เปลี่ยนรูปเป็นถุงห้อยคล้ายหัวรองเท้า จึงทำให้รองเท้านารี เป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมและนัก
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จากทั่วโลก (3) กล้วยไม้รองเท้านารีจัดเป็นกล้วยไม้ประเภทฐานร่วมแตกกอ มีการเติบโตแบบแตกหน่อใหม่จากตา
ข้างของต้นเดิม ต้นสั้นไม่มีลำลูกกล้วย รากมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลมีขนรากปกคลุม เจริญจากโคนต้นแล้วแผ่กระจายในแนวราบ ใบมี
หลายแบบท้ังรูปขอบขนาน รูปรี รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปแถบออกสลับกันสองข้าง จำนวน 2-7 ใบต่อต้น ใบมีทั้งสีเขียวเป็นมัน 
ลายเป็นตาราง หรือลายคล้ายหินอ่อน สีเขียวเข้มสลับสีเขียวอมเทาท่ัวท้ังหลังใบ ท้องใบมีสีเขียวหรือบางชนิดมีสีม่วงแดงหรือจุดสี
ม่วงแดงกระจายทั่วท้องใบ ดอกออกที่ปลายยอด มีทั้งดอกเดี่ยวและดอกเป็นช่อ ขนาดดอกแตกต่างกันไป (4) ในธรรมชาติกล้วยไม้
รองเท้านารีมีทั้งเจริญบนพื้นดิน ตามซอกผาหิน และบางชนิดเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย(5) 

กล้วยไม้รองเท้านารีหลายชนิดมีลักษณะดอกและใบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก ทำให้การจำแนกด้วยลักษณะสัณฐาน
เพียงอย่างเดียวทำได้ยากและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ นอกเหนือจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานแล้ว การศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลนี้จึงมีความสำคัญ และวิธีที่นิยมนำมาประยุกต์ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตคือ เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) ซึ่งเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ช่วงใดช่วงหนึ่งของดีเอ็นเอที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
แตกต่างหรือความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตได้ โดยลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ใช้ตรวจสอบได้มาจากปฏิกิริยาพื้นฐานลูกโซ่พอลิเมอเรส 
(PCR-based DNA fingerprinting)(6) ดังนั ้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการใช้เครื ่องหมายอาร์เอพีดี (random amplified 
polymorphic DNA) เพื่อวิเคราะห์พันธุกรรมและเปรียบเทียบกับการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 19 
ชนิดในสกุล Paphiopedilum  

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum  19 ชนิดที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ P. appletonianum, 

P. bellatulum, P.callosum, P. charlesworthii, P. concolor, P. delenatii, P. dianthum, P. druryi, P. hainanense, P. 
hirsutissimum, P. liemianum, P. micranthum, P. niveum, P. parishii, P. philippinense, P. primulinum, P. sukhakulii, 
P. victoria-mariae และ P. vietnamense (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1   กล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum  19 ชนิดที่ใช้ในการศึกษา A) P. appletonianum, B) P. bellatulum, 
C) P.callosum, D) P. charlesworthii, E) P. concolor, F) P. delenatii, G) P. dianthum, H) P. druryi, I) P. hainanense, 
J) P. hirsutissimum, K) P. liemianum, L) P. micranthum, M) P. niveum, N) P. parishii, O) P. philippinense, P) P. 
primulinum, Q) P. sukhakulii, R) P. victoria-mariae และ S) P. vietnamense 
 

2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐาน  โดยบันทึกลักษณะใบและช่อดอกของรองเท้านารีทั้ง 19 ชนิด จำแนกลุ่มโดยใช้ 

เกณฑ์ สีใบ ลายใบ และช่อดอก  
3.  การสกัดและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ใช้ใบอ่อนของรองเท้านารีเพื่อสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี CTAB จาก Doyle and 

Doyle(7) และประยุกต์ตามวิธีของ Sinumporn(8) และคัดกรองไพรเมอร์อารเ์อพีดี 30 ชนิดคือ OPA01, OPA02, OPA03, OPA04, 
OPA05, OPA06, OPA07, OPA08, OPA09, OPA10, OPF01, OPF02, OPF03, OPF06, OPF07, OPF08, OPF09, OPF11, 
OPF12, OPF13, OPN02, OPN04, OPN05, OPN06, OPN07, OPN08, OPN10, OPN14, OPN16 และ OPN18 
 เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ประกอบด้วยดีเอ็นเอ 20 ng ไพรเมอร์ 100 ng PCR master mix 
(SOLIS BIODYNE) 4 µl และ dH20 14 µl ปริมาตรรวม 20 µl ปฏิกิริยามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 บ่มที่อุณหภูมิ 94 C˚ นาน 
4 นาที จำนวน 1 รอบ ข้ันตอนท่ี 2 บ่มที่อุณหภูมิ 94 C˚ นาน 30 วินาที 37 C˚ นาน 1 นาที 72 C˚ นาน 2 นาที รวม 44 รอบ  
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ขั้นตอนท่ี 3 บ่มทีอุ่ณหภูมิ 72 C˚ นาน 10 นาที โดยใช้วิธีของ Taywiya และคณะ(9) จากนั้นตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยทำ 
อิเล็กโทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.8% 

4. การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ บันทึกข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอของรองเท้านารีทั้ง 19 ชนิด ที่ได้จากเทคนิคอาร์เอ 
พีดี คำนวณค่าดัชนีความเหมือนและวิเคราะห์การจัดกลุ่ม โดยสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA 
(unweighted pair group method with arithmetic average) ด้วยโปรแกรม NTSYS-pc version 2.2 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน  
เมื่อใช้ลักษณะใบ (สใีบและลายใบ) และลักษณะช่อดอกเป็นเกณฑ์ในการแยกกลุ่ม พบว่ารองเท้านารีทั้ง 19 

ชนิดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเมื่อพิจารณาตามลักษณะใบคือ กลุ่มหลังใบสีเขียว และกลุ่มหลังใบลาย และถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
เมื่อพิจารณาตามลักษณะช่อดอกคือ กลุ่มดอกเดี่ยว และกลุ่มดอกช่อ โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มสามารถจำแนกได้ตามตารางที่ 1 
สอดคล้องกับการศึกษาของ De และคณะ(10) ที่จัด P. concolor และ P. hirsutissimum ให้อยู่ในกลุ่มดอกเดี่ยวเหมือนกัน 
ตารางที่ 1 การจำแนกทางสัณฐานของกล้วยไม้รองเท้านารี 19 ชนิด. 

ลักษณะใบ       ลักษณะช่อดอก 

     หลงัใบเขยีว    หลังใบลาย                    ดอกเดี่ยว       ดอกช่อ 
P. appletonianum 
P. charlesworthii 
P. dianthum 
P. druryi 
P. hirsutissimum 
P. liemianum 
P. parishii 
P. philippinense 
P. primulinum 
P. victoria-mariae 

P. bellatulum 
P. callosum 
P. concolor 
P. delenatii 
P. hainanense 
P. micranthum 
P. niveum 
P. sukhakulii 
P. vietnamense 

P. appletonianum 
P. bellatulum 
P. callosum 
P. charlesworthii 
P. concolor 
P. druryi 
P. delenatii 
P. hainanense 
P. hirsutissimum 
P. micranthum 

P. niveum 
P. sukhakulii 
P. vietnamense 

P. dianthum 
P. liemianum 
P. parishii 
P. philippinense 
P. primulinum 
P. victoria-mariae 

 
2. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์อาร์เอพีดี  

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 19 ชนิด ใช้ไพรเมอร์จำนวน 30 ชนิด พบว่ามีไพรเมอร์ 20 
ชนิด ที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้คิดเป็น 66.67% โดยมีไพรเมอร์ 10 ชนิดได้แก่ OPA02, OPA05, OPA10, OPF06, OPF12, 
OPN04, OPN06, OPN07, OPN10 และ OPN14 ที่ให้แถบดีเอ็นเอจำนวนมากและชัดเจนรวม 110 แถบ ซึ่งทุกแถบมีรูปแบบ
ต่างกัน (polymorphic band) ทั้งหมด มีขนาดประมาณ 200 ถึง 2,000 คู่เบส (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2  ลำดับนิวคลีโอไทด์ของไพร์เมอร์ และจำนวนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏของกล้วยไม้รองเท้านารี 19 ชนิด 

Primer Nucleotide Sequence 
5’      3’ 

Total 
bands 

Polymorphic 
bands 

Monomorphic 
bands 

Polymorphism 
(%) 

OPA02 
OPA05 

TGCCGAGCTG 
AGGGGTCTTG 

8 
9 

8 
9 

0 
0 

100 
100 

OPA10 GTGATCGCAG 9 9 0 100 
OPF06 
OPF12 

GGGAATTCGG 
ACGGTACCAG 

11 
9 

11 
9 

0 
0 

100 
100 
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Primer Nucleotide Sequence 
5’      3’ 

Total 
bands 

Polymorphic 
bands 

Monomorphic 
bands 

Polymorphism 
(%) 

OPN04 GACCGACCCA 14 14 0 100 
OPN06 
OPN07 

GAGACGCACA 
ACCTCAGCTC 

12 
13 

12 
13 

0 
0 

100 
100 

OPN10 ACAACTGGGG 9 9 0 100 
OPN14 TCGTGCGGGT 16 16 0 100 

Total 110 110 0 - 

Average 11 11 0 100 
 

3. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารี 19 ชนิด  
เมื่อใช้ข้อมูลการปรากฏแถบดีเอ็นเอจากการเพิ่มปริมาณด้วยไพรเมอร์อาร์เอพีดี 10 ชนิด สามารถคำนวณดัชนี 

ความเหมือนระหว่างตัวอย่าง โดย P. concolor  และ P. philippinense มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมต่างกันมากท่ีสุด มีค่าดัชนี
ความเหมือน 0.20 และ P. appletonianum และ P. callosum มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกันมากที่สดุ มีค่าดัชนีความ
เหมือน 0.84 (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานของ P. concolor ที่มีลักษณะดอกสีเหลืองมีจุดสีม่วงกระจายบนกลีบ
ดอก ก้านช่อดอกสั้น ซึ่งต่างกันมากกับ P. philippinense ที่ออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกแคบสีม่วงแดงและบิดเป็นเกลียวยาว อีกทั้ง
รองเท้านารีทั้งสองชนิดนี้มีแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน โดย P. concolor  มีแหล่งกำเนิดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ไทยเรื่อยเข้าไปทางภาคตะวันออกและในประเทศกัมพูชา แต่ P. philippinense มีแหล่งกำเนิดกระจายอยู่ตามหมู่เกาะในประเทศ
ฟิลิปปินส์ (1) ส่วนใน P. appletonianum และ P. callosum มีลักษณะทางสัณฐานใกล้เคียงกัน ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวเหมือนกนั 
และทั้งสองชนิดนี้ยังมีแหล่งกำเนิดที่ทับซ้อนกัน โดยพบการกระจายพันธ์ุได้ในป่าดิบช้ืนทางภาคตะวันออกตอนล่างของไทยและใน
ประเทศกัมพูชา(1)       
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความเหมือนของกล้วยไม้รองเท้านารี 19 ชนิด 

ชนิดที ่    1)     2)     3)      4)     5)     6)     7)      8)      9)   10)  11)   12)   13)    14)   15)    16)    17)     18)    19) 
1) 1.00 
2) 0.73  1.00 
3) 0.50  0.65  1.00 
4) 0.41  0.45  0.54  1.00 
5) 0.46  0.55  0.51  0.68  1.00 
6) 0.43  0.47  0.54  0.60  0.63  1.00 
7) 0.46  0.52  0.63  0.59  0.54  0.66  1.00 
8) 0.36  0.41  0.52  0.58  0.57  0.64  0.84  1.00 
9) 0.32  0.40  0.54  0.60  0.59  0.56  0.69  0.74  1.00 
10) 0.35  0.40  0.49  0.55  0.55  0.60  0.64  0.63  0.74 1.00 
11) 0.41  0.46  0.42  0.50  0.46  0.39  0.41  0.37  0.36  0.38  1.00 
12) 0.37  0.40  0.33  0.37  0.38  0.37  0.36  0.35  0.36  0.34  0.70 1.00 
13) 0.36  0.38  0.38  0.48  0.48  0.45  0.43  0.42  0.43  0.41 0.65  0.76  1.00   
14) 0.26  0.22  0.23  0.29  0.36  0.27  0.27  0.24  0.31  0.25  0.40  0.36  0.43  1.00 
15) 0.35  0.34  0.39  0.44  0.43  0.48  0.39  0.45  0.42  0.44  0.59  0.48  0.54  0.61 1.00 
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ชนิดที ่    1)     2)     3)      4)     5)     6)     7)      8)      9)   10)  11)   12)   13)    14)   15)    16)    17)     18)    19) 
16) 0.27  0.20  0.28  0.38  0.34  0.30  0.28  0.30  0.40  0.29  0.29  0.40  0.49  0.55  0.59 1.00 
17) 0.28  0.31  0.25  0.45  0.42  0.44  0.31  0.33  0.40  0.48  0.42  0.43  0.53  0.37  0.51  0.55 1.00 
18) 0.31  0.45  0.39  0.49  0.53  0.44  0.36  0.38  0.44  0.46  0.50  0.42  0.46  0.33  0.52  0.40  0.65  1.00 
19) 0.33  0.32  0.27  0.43  0.44  0.46  0.44  0.48  0.43  0.50  0.45  0.43  0.50  0.29  0.48  0.44  0.63  0.63  1.00 

1) = P. bellatulum, 2) = P. concolor, 3) = P. niveum, 4) = P. charlesworthii, 5) = P. druryi, 6) = P. hirsutissimum, 
7) = P. appletonianum, 8) = P. callosum, 9) = P. sukhakulii, 10) = P.  hainanense, 11) = P. liemianum, 12) = P. 
victoria-mariae, 13) = P. primulinum, 14) = P. dianthum, 15) = P. parishii, 16) = P. philippinense, 17) = P. delenatii, 
18) = P. micranthum, 19) = P. vietnamense 
        เมื่อวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA สามารถจำแนกรองเท้านารีทั้ง 19 ชนิด เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ที่ค่าดัชนีความเหมือน 0.38 กลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 1 สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 กลุ่มย่อยที่ค่าดัชนีความเหมือน 0.46 โดยสมาชิก
ในกลุ่ม 1.1 ประกอบด้วย P. bellatulum, P. concolor และ P. niveum ในกลุ่ม 1.2 สามารถแบ่งได้ออกเป็นอีก 2 กลุ่มย่อยท่ี
ค่าดัชนีความเหมือน 0.58 โดยสมาชิกในกลุ่ม 1.2.1 ประกอบด้วย P. charlesworthii, P. druryi และ P. hirsutissimum สมาชิก
ในกลุ ่ม 1.2.2 ประกอบด้วย P. appletonianum, P. callosum, P. sukhakulii และ P.  hainanense กลุ ่มใหญ่กลุ ่มที ่ 2 
สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 กลุ่มย่อยที่ค่าดัชนีความเหมือน 0.44 โดยสมาชิกในกลุ่มที่ 2.1 สามารถแบ่งได้ออกเป็นอีก 2 กลุ่ม
ย่อยที่ดัชนีความเหมือน 0.45 โดยสมาชิกในกลุ่ม 2.1.1 ประกอบด้วย P. liemianum, P. victoria-mariae และ P. primulinum 
สมาชิกในกลุ่ม 2.1.2 ประกอบด้วย P. delenatii, P. micranthum และ P. vietnamense สมาชิกในกลุ่มที่ 2.2 ประกอบด้วย P. 
dianthum, P. parishii และ P. philippinense (ภาพทื่ 2)dianthum, P. parishii และ P. philippinense (ภาพทื่ 2) 
 

    
ภาพที่ 2 แผนภูมิความสัมพันธ์ของกล้วยไมร้องเท้านารี 19 ชนิดด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA 

       เมื่อพิจารณาแผนภูมิความสัมพันธ์พบว่าการจัดกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับลักษณะสัณฐานของช่อดอก โดย
ชนิดที่ออกดอกเดี่ยวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 และชนิดที่ออกดอกเป็นช่อถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 เมื่อพิจารณาสมาชิกกลุ่ม 1.1 
ประกอบด้วย P. bellatulum, P. concolor และ P. niveum พบว่าสอดคล้องกับลักษณะดอก โดยทั้งสามชนิดมีลักษณะดอก
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ใกล้เคียงกัน กลีบดอกกลมรี สีขาว สีครีม ไปจนถึงสีเหลือง และมีจุดประสมี่วงแดงขนาดเล็กกระจาย ดอกมีขนาดกลาง และทั้งสาม
ชนิดพบกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย (4) เมื่อพิจารณาสมาชิกกลุ่ม 1.2.1 ประกอบด้วย P. charlesworthii, P. druryi และ P. 
hirsutissimum ทั้งสามชนิดมีกลีบดอกเป็นรูปแถบแคบใกล้เคียงกัน สตามิโนดมีรูปทรงเป็นแผ่นรูปรีถึงรูปหัวใจกลับ เมื่อพิจารณา
สมาชิกกลุ่ม 1.2.2 ประกอบด้วย P. appletonianum, P. callosum, P. sukhakulii และ P.  hainanense ลักษณะสัณฐานดอก
ในกลุ่มย่อยนี้มีกลีบดอกเป็นรูปแถบขอบขนานกางออก และมีสตามิโนดรูปทรงคล้ายเกือกม้าใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาสมาชิกกลุ่ม 
2.1.1 ประกอบด้วย P. liemianum, P. victoria-mariae และ P. primulinum ทั้งสามชนิดนี้มีลักษณะร่วมคือ สัณฐานดอกและ
แหล่งกำเนิด โดยกลุ่มนี้ดอกจะออกเป็นช่อแต่ทยอยบานครั้งละหนึ่งดอก และกลีบดอกเป็นรูปแถบขอบขนานบิดเกลียวเล็กน้อยแผ่
กางออกในแนวระนาบ ซึ่งรองเท้านารีทั้งสามชนิดในกลุ่มย่อยนี้พบกระจายพันธุ์อยู่ในหมู่เกาะสุมาตราเท่านั้น (1) เมื่อพิจารณา
สมาชิกกลุ่ม 2.1.2 ประกอบด้วย P. delenatii, P. micranthum และ P. vietnamense โดยกลีบปากของกลุ่มย่อยนี้จะเป็นทรง
กลมพองขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบในรองเท้านารีกลุ่มอื่นและรองเท้านารีทั้งสามชนิดในกลุ่มย่อยนี้พบ
กระจายพันธ์ุอยู่บริเวณเทือกเขาสูงในจีนตอนใต้และเวียดนามเท่าน้ัน(1) เมื่อพิจารณาสมาชิกกลุ่ม 2.2 ประกอบด้วย P. dianthum, 
P. parishii และ P. philippinense โดยทั้งสามชนิดออกดอกเป็นช่อ 3-5 ดอกต่อช่อและดอกบนช่อบานไล่เลี่ยกัน และกลีบดอก
ของกลุ่มนี้จะเป็นรูปแถบแคบและบิดเป็นเกลียวยาวท้ิงตัวลง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบในรองเท้านารีกลุ่มอื่น 
         ผลของแผนภูมิความสัมพันธ์ที่ได้จากเทคนิคอาร์เอพีดีสามารถจำแนกรองเท้านารีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ซึ่งนอกจาก
จะสอดคล้องกับลักษณะสัณฐานของช่อดอกแล้ว ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Chung และคณะ(11) ที่ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีสองสกุล คือ Paphiopedilum และสกุล Phragmipedium โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี ซึ่งสามารถ
จำแนกทั้งสองสกุลออกจากกันได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐาน นอกจากนี้การจำแนกชนิดในกลุ่ม 1.2.1, 
2.1.1 และ 2.2 สอดคล้องกับการศึกษาของธีระชัยและคณะ(12) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้
รองเท้านารีกลุ่มใบเขียวด้วยเครื่องหมาย สก๊อต  (ScoT) ส่วนการจำแนกชนิดในกลุ่ม 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2 และ 2.2 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cox และคณะ (13) ที ่ศึกษา nuclear rDNA ITS sequences ในกล้วยไม้รองเท้านารี ซึ ่งผลจาก
การศ ึกษาพบว ่าสามารถจำแนกรองเท้านาร ีออกเป ็น 6 กล ุ ่มค ือ 1. Concoloria, 2. Paphiopedilum, 3. Barbata, 4. 
Cochlopetalum, 5. Parvisepalum และ 6. Coryopedilum นอกจากนี้การจำแนกชนิดในกลุ่ม 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.2 และ 
2.2 สอดคล้องกับการศึกษาของ Vu และคณะ(14) ที่ศึกษา ITS sequences ในกล้วยไม้รองเท้านารี 22 ชนิด ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่าสามารถจำแนกรองเท้านารีออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1. Brachypetalum, 2. Paphiopedilum, 3. Barbata, 4. Parvisepalum 
และ 5. Pardalopetalum ดังนั้นการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอพื้นฐานเช่นอาร์เอพีดี ยังคงมีความสามารถเพียงพอในการจำแนก
รองเท้านารีทั้ง 19 ชนิดในสกุล Paphiopedilum ได้ 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษากล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum จำนวน 19 ชนิด ด้วยลักษณะทางสัณฐาน พบว่าสามารถจำแนก
กล้วยไม้รองเท้านารีออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะใบคือ กลุ่มหลังใบเขียว กลุ่มหลังใบลาย และ 2 กลุ่มตามลักษณะช่อดอกคือ กลุ่ม
ดอกเดี่ยว กลุ่มดอกช่อ เมื่อศึกษาพันธุกรรมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีพบว่า เมื่อใช้ไพรเมอร์ 10 ชนิด ใหแ้ถบดเีอ็นเอ 110 แถบ ขนาด
ประมาณ 200-2000 คู่เบส และเป็นแถบที่มีรูปแบบต่างกันทั้งหมด การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมือนและการจัดกลุ่มแบบ 
UPGMA พบว่าสามารถจัดกลุ ่มรองเท้านารี 19 ชนิดออกเป็น 2 กลุ ่ม โดยมีค่าดัชนีความเหมือน 0.20-0.84 จากแผนภูมิ
ความสัมพันธ์พบว่าการจดักลุ่มสอดคล้องกับสัณฐานของดอก มีค่าดัชนีความเหมือนสูงสุดและต่ำสุดระหว่าง P. appletonianum 
และ P. callosum เท่ากับ 0.84 และระหว่าง P. concolor และ P. philippinense เท่ากับ 0.20 ตามลำดับ แสดงให้เห็น
ความสามารถของเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดีที่สามารถประยุกต์ใช้กับกล้วยไม้สกุลอื่นได้ต่อไป เนื่องจากให้ข้อมูลการจัด
จำแนกได้ดีและทำได้ไม่ยากด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานในงานระดับโมเลกุล  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการจัดอันดับ Morningstar Ranking โดยมีผลต่อกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในกองตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท่ีมี อายุ 5 ปีเต็ม ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง เดือน 
ธันวาคม 2562  จำนวน 22 กองทุน โดยใช้ทฤษฎี Sharpe Ratio, Return, Standard Deviation, Treynor Ratio Jensens 
Alpha, Information Ratio และ Value at risk ค้นพบว่า การใช้ Likelihood Ratio Tests  ค่าพารามิเตอร์ทั ้ง 5 ทฤษฎีมี
นัยสำคัญที ่ 0.01 สามารถอธิบายความปรวนแปรของการจัดลำดับชั ้น Morningstar Rating (Nagelkerke-R2) ได้ 89.8% 
ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการพยาการณ์ความถูกต้องของ Morningstar Rating 77.3% สรุปผลงานวิจัยพบว่าพารามิเตอร์
ดังกล่าวเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ในกองทุนรวมหุ้นอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งพารามิเตอร์ดังกล่าวยังมีส่วนในการจัดอันดับ Morningstar Ranking   
คำสำคัญ: Morningstar Ranking,RMF, Likelihood Ratio Tests 
 
Abstract 

The study has objectives in order to study significant factor for Morningstar Ranking which effects 
Retirement Mutual Fund in both domestic and foreign equity instruments by bringing fully 5 years due mutual 
fund in accordance with January 2015 to December 2019 amount 22 funds by using Sharpe Ratio, Return, 
Standard Deviation, Treynor Ratio, Jensens Alpha, Information Ratio and Value at Risk. The study found that 
Likelihood Ratio Tests Usage on parameter scale all 5 theories which is significant at 0.01 and variation 
explanation of Morningstar Rating (Nagelkerke-R2) at 89.8% along with effectiveness to forecast Morningstar 
Rating at 77.3% correctly. In the summary of the study found that mentioned parameter can assist investors to 
rapidly decide Retirement Mutual Fund investment in equity instruments with highest effectiveness. Moreover, 
mentioned parameter also is part of Morningstar Ranking.      
Keywords: Morningstar Ranking, ,RMF, Likelihood Ratio Tests 
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บทนำ 
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่งมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนมีการออมเงินในระยะยาว โดยมีเง่ือนไขในการลงทุนต่างๆจึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
นั้น ซึ่งปัจจุบัน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ทั้งสิน 304,305 ล้านบาท โดยมีการเติบโตปีละ 2-18% ต่อปี
โดยปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งปัจจัยคือการจัดอันดับ ใน Morningstar Ranking จึง
ทำให้ผู้วิจัยสนใจในการหาความสำคัญของ Parameter ต่างๆที่มีผลต่อการ จัดอันดับ Morningstar Ranking(1)   
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลแบบรายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 22 ข้อมูล หาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพโดยข้อมลูที่ใช้คือมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ(NAV)ของแต่ละกองทุนRMFที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต ์
www.wealthmagik.com เพื่อใช้ในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุน RMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดซึ่งได้
รวบรวมข้อมลูจากฐานข้อมลูโปรแกรม Aspen โดยข้อมูลที่ใช้คือ  

1.ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  
2.ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใหสหรัฐ(S&P500)  
3.ดัชนีหลักทรัพย์โตเกียว(Nikkei 225) 
4.ดัชนีอ้างอิงของบริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
5. ดัชนีราคาที่คำนวณโดยใช้หุ้น 50 อันดับแรกทีผ่่านเกณฑ์ที่กำหนดของตลาดหุ้น(SET50) 
6.ดัชนีท่ีใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว โดยคัดเลือกกลุม่หลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market  
   Capitalization) และสภาพคลอ่งในการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก 
7.ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index(SETHD) 
โดยนำข้อมลูดังกล่าวมาคำนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนรวม (Rp) อ้างอิงจากราคาปิดของมูลค่าทรัพยส์ิน

ต่อหน่วย(NAV) ณ สิ้นวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 คำนวณอัตราผลตอบแทนรายเดือนของ
กองทุนรวม (Rp) แต่ละกองทุนโดยใช้ข้อมูลราคาปดิของมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย(NAV) ณ สิ้นวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้สมการ  

 

อัตราผลตอบแทน(Return) 

ผู้วิจัยได้นำข้อมลูที่เก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ค่าทางสถติิพื้นฐานต่างๆแต่ละกองทุน ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดงัตอ่ไปนี้
(3)

 

 

Rp,t=
(NAVp,t-NAVp,t-1)

NAVp,t-1
x100 

 

สำหรับระยะเวลาการวิเคราะห์งวด หาอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ (𝑅𝑝
̅̅̅̅ ) โดยใช้สมการ 

R̅p= ∑ (Rp,t)

n

t=1

/n 

 

คำนวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาด (Rm) ซึ่งได้จากข้อมูลดัชนีราคาของดัชนี ณ วันสิ้น เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้สมการ 
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Rm,t=
SETt-SETt-1

SETt-1
×100 

 

สำหรับระยะเวลาการวิเคราะห์งวด หาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด(�̅�𝑚) โดยใช้สมการ 

R̅m= ∑ (Rm,t)/n

n

t=1

 

 

คำนวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (Rf) ซึ่งได้ข้อมลูจากอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี 

Rf,t=
Tbillt
12

×100 

 

วิเคราะห์ความสามารถด้านการจับจังหวะการลงทุนและการเลือกสรรหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยใช้ตัวแบบของ
ทั้ง Treynor & Mazuy (1996) และ Henriksson & Merton (1981) โดยใช้สมการ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

σm=√12× ∑ (
Rm,t-R̅m

n-1
)2

n

t=1

 

กำหนดให ้

𝜎𝑚  คือ ส่วนเบี่ยวเบนมาตรฐานของดัชนี Benchmark 

𝑅𝑚,𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนี Benchmark ณ เวลา t 

�̅�𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชน ีBenchmark 

𝑛  คือ จำนวนเวลาทั้งหมดที่ทำการศึกษา 
12  คือ จำนวนเดือน 12 เดือน 
 
Sharpe Ratio 

Si=
R̅i-R̅f

σi
 

 กำหนดให ้

𝑆𝑖   คือ Sharpe Ratio ที่วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม i 

�̅�𝑖  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกองทุนรวม i 

�̅�𝑓 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยป์ราศจากความเสีย่ง(ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี) 

𝜎𝑖   คือ ความเสีย่งกองทุนรวม i 
Treynor & Mazuy (1996) 

𝑅𝑃,𝑡 − 𝑅𝐹,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑝[𝑅𝑀,𝑡−𝑅𝐹,𝑡] + 𝛽2𝑝[𝑅𝑀,𝑡 − 𝑅𝐹,𝑡]2, 𝑡 = 1, … 𝑇 
ถ้าค่า αp   > 0 และมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าผู้จัดการกองทุนรวมมีความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์ 

ถ้าค่า β2p > 0 และมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าผู้จัดการกองทุนรวมมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนตามการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด 
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Jensen’ Alpha (αi)  

αi= R̅i-[Rf+βi(Rm-Rf)] 
𝛼𝑖  คือ  แอลฟาท่ีใช้วัดผลการดาเนินงานกองทุนรวม i 

𝑅̅𝑖  คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกองทุนรวม i 

𝑅𝑓  คือ  อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 

𝑅𝑚  คือ  อัตราผลตอบแทนของ Benchmark 

𝛽𝑖  คือ  ค่าเบต้าของกองทุนรวม i 
Information Ratio 

IRi=
Ri̅-Rm

σi-m
 

กำหนดให ้

𝐼𝑅𝑖  คือ Information Ratio ที่วัดผลการดาเนินงานกองทุนรวม i 

�̅�𝑖  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกองทุนรวม i 

𝑅𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนของ Benchmark 

𝜎𝑖−𝑚  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่าง 
Value-at-Risk 

VaR=μ+zσ 
 

𝜇  คือ ค่าเฉลี่ยของ Return ของหลักทรพัย์นั้นๆ 
Z  คือ ค่า z-score ของการแจกแจงปรกติที่เราสนใจ 

𝜎  คือ ค่า Volatility หรือ Standard Deviation ของหลักทรัพย ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมลูกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยศึกษากองทุนรวมที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีท่ีได้รับการจัดอันดับจากมอร์นิ่ง
สตาร์ พบว่ามีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งหมด 47 กองทุนและมีกองทุนรวมที่มี อายุ 5 ปีเต็ม 32 กองทุน และมีกองทุนที่ ที่มี
ดัชนีท่ีสามารถดึงข้อมูล 22 กองทุน 
 

 
ภาพที่ 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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พบว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เป็นบวกทั้ง 22 กองทุน โดยมีค่าเฉลี่ยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 
ดาว มี Return สูงสุดที่ 4.87618% และกองทุนรวมและกองทุนรวม เพื่อนการเลี้ยงชีพ 2 ดาว มีค่า SD สูงสุด 

อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สูงสุดคือ กองทุนรวมกองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TMBUS500RMF) โดยมี ผลตอบแทนสูงสุดที่  5.0946% และกองทุนรวมเพื่อนการเลี้ยงชีพ ที่มี ผลตอบแทนสต่ำสุด 1.9829% 
คือกองทุนรวม กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( ASP_ERF) 
 ส่วนเบี่ยนเบนมาตราฐานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีค่ามากที่สุดคือ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยง
ชีพ (TAPRMF) และกองทุนรวมที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานน้อยที่สุดคือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคช่ันเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (PRINCIPALAARAF) 

อัตราส่วน Sharpe Ratio เป็นอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ซึ่งจะวัด ความสามารถ
ของผู้บริหารกกองทุนในการควบคุมผลตอบแทนและความเสี่ยง จากข้อมูลพบว่า กองทุนรวมกองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อ
การเลี้ยงชีพ(TMBUS500RMF)มีค่า Sharpe Ratio มากที่สุดที่ 0.541877 และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิด ทิสโก้ 
เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ ( TAPRMF ) 0.077554164 
 อัตราส่วนเทรเนอร์เรโช (Treynor Ratio) เป็นการวัดผลตอบแทนของกองทุนรวมที ่มากกว่าหรือเหนือกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเช่น พันธบัตรรัฐบาลโดยปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม(ค่า
เบต้าเป็นการวัดความผันผวนของผลตอบแทนอีกแบบหนึ่งที่อ้างอิงกับตลาด) จากข้อมูลพบว่า กองทุนรวมกองทุนเปิดทหารไทย 
US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ(TMBUS500RMF) มีค่า Treynor Ratio สูงสุด  0.065307 และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด
แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( ASP_ERF) มีค่าต่ำสุดที่  -0.000117 
 เจนเซ่น อัลฟ่า (Jensen’s Alpha) เป็นการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการปรับด้วยค่าความเสี่ยง พบว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 
(KT_HIDIVRMF)  มีค่า Jensen’s Alpha Ratio สูงสุด 0.032553  และ  พบว่ากองทุนรวมองทุนปิดเคแทม เวิลด์คตี้grอการเลี้ยง
ชีพ (KT_WEQRMF) ต่ำสุด -0.026598 
 จากการวัดค่าความสามารถของกองทุนรวมด้วย Information Ratio พบว่า กองทุนรวมที่มีค่า IR สูงสุด กองทุนเปิด
กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( KT_HIDIVRMF ) 0.032553  และ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
(KT_WEQRMF) มีค่า IR ต่ำสุด -0.026598 

จากการวัดค่าความสามารถของกองทุนรวมด้วย Value at Risk พบว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีค่า Value at 
Risk สูงสุดคือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพ่ือการเลี้ยงชีพ ( PRINCIPALAARMF) -0.105525 และกองทุนรวม
ที่มีค่า VaR ต่ำสุดคือกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TAPRMF) -0.221416 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในแบบจำลองที่มีผลกระทบต่อ Morningstar Rating ของMorningstar 
Thailand (ตัวแปรตาม) ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation) สูง
มาก เราจะไม่นำเข้ามาไว้ในสมการการถดถอยพร้อมกัน หรือตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกัน (ค่า
สหสัมพันธ์ไม่ควรเกิน 0.8) จะทำให้เกิด Multicollinearity(5) คือการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมากจะส่งผลทำให้ผลการ
ประมาณค่าไม่มีความน่าเชื่อถือผลการวิเคราะห์ Multinomial Logistic Regression  
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระในแบบจำลองที่มีผลกระทบต่อ Morningstar Rating (ตัวแปรตาม)  
 

จำนวนดาว Return S.D. Sharpe 
Ratio 

Treynor 
Ratio 

Jensen's 
Alpha 

Information 
Ratio 

Value  
at Risk  

จำนวนดาว 1.0000 
       

Return 0.1714 1.0000 
      

S.D. -0.1657 0.3017 1.0000 
     

Sharpe Ratio 0.1998 0.9741 0.1029 1.0000 
    

Treynor Ratio 0.1975 0.9713 0.2096 0.9651 1.0000 
   

Jensen's 
Alpha 

0.4424 0.0957 -0.2227 0.1578 0.1705 1.0000 
  

Information 
Ratio 

0.2672 -0.1932 -0.1476 -0.1517 -0.1641 0.8416 1.0000 
 

Value at Risk 0.2659 0.2701 -0.8365 0.4559 0.3465 0.2799 0.0381 1.0000 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ โดยการใช้ Likelihood Ratio Tests ในการทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง โดยดูจากค่า Log  
Likelihood มีรายละเอียดตาม ตารางที่ 2  
H0: ตัวแปรอิสระไม่ส่งผลต่อ Morningstar Rating (จำนวนดาว) 
H1: ตัวแปรอิสระส่งผลต่อ Morningstar Rating (จำนวนดาว) 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.01ได้ผลการทดสอบดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลทดสอบ Likelihood Ratio Tests 

Likelihood Ratio Tests 

Effect Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-
Square 

df Sig. 

Intercept 36.857 19.479 3 .000*** 

S.D 35.789 18.411 3 .000*** 

SharpeRatio 42.032 24.654 3 .000*** 

TreynorRatio 41.472 24.094 3 .000*** 

Effect -2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-
Square 

df Sig. 

JensensAlpha 37.684 20.306 3 .000*** 

InformationRatio 38.243 20.865 3 .000*** 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The reduced 
model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 
0. 
หมายเหตุ:***มีสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
             :ค่า Chi-Square ซ่ึงเป็นสถิติแบบ นอนพารามิตริก เป็นสถิติที่ไม่คำนึงถึงลักษณะการแจกแจงของประชากร 
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 ผลการทดสอบ (ตารางที่ 3)  เมื ่อนำ Standard Deviation ออกจากแบบจำลอง จะทำให้ -2 Log Likelihood มีค่า
เท่ากับ 35.789 มีค่า Chi-Square เท่ากับ 18.411 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ H0 
ยอมรับ H1 หมายถึงStandard Deviation ส่งผลต่อ Morningstar Rating (จำนวนดาว) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ์ 

พบว่าเมื่อนำ Sharpe Ratio ออกจากแบบจำลอง จะทำให้ -2 Log Likelihood มีค่าเท่ากับ 42.032 มีค่า Chi-Square 
เท่ากับ 24.654 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง Sharpe Ratio 
ส่งผลต่อ Morningstar Rating (จำนวนดาว) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ์ 
 เมื่อนำ Treynor Ratio ออกจากแบบจำลอง จะทำให้ -2 Log Likelihood มีค่าเท่ากับ 41.472 มีค่า Chi-Squareเทา่กบั 
24.094 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ ่งมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ดังนั ้นจึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง Return ส่งผลต่อ 
Morningstar Rating (จำนวนดาว) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ์ 
 เมื ่อนำ Jensens Alpha ออกจากแบบจำลอง จะทำให้ -2 Log Likelihood มีค่าเท่ากับ 37.684 มีค่า Chi-Square
เท่ากับ 20.306 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง Return ส่งผลต่อ 
Morningstar Rating (จำนวนดาว) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ์ 
 เมื่อนำ Information Ratio ออกจากแบบจำลอง จะทำให้ -2 Log Likelihood มีค่าเท่ากับ มีค่า 38.243 Chi-Square
เท่ากับ 20.865  และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายถึง Return ส่งผลต่อ 
Morningstar Rating (จำนวนดาว) จึงมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ์ 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ปัจจัยที่มผีลต่อMorningstar Ranking 

 

Stara B Std. Error Wald Sig. Exp(B) 

95% Confidence Interval for 
Exp(B) 

Lower Bound Upper Bound 

3 

Intercept 62413.797 30327.487 4.235 0.04       

S.D -18381.85 7980.9 5.305 .021** 0 0 0 

Sharpe Ratio -108147.9 27687.639 15.257 .000*** 0 0 0 

Treynor Ratio 1116538.9 183.123 37175777 0.000*** .b .b .b 

Jensens Alpha 34881.632 209376.09 0.028 0.868 .b 0 .b 

Information 
7960.345 10004.387 0.633 0.426 .b 0 .b 

Ratio 

 

4 

Intercept 62410.823 30327.486 4.235 0.04       

S.D -18380.78 7980.9 5.304 .021** 0 0 0 

Sharpe Ratio -108174.8 27687.631 15.264 .000*** 0 0 0 

Treynor Ratio 1116722.1 0     .b     

Jensens Alpha 34941.597 209376.08 0.028 0.867 .b 0 .b 

Information Ratio  7958.769 10004.387 0.633 0.426 .b 0 .b 

5 

Intercept 61868.075 32804.108 3.557 0.059       

S.D -18168.72 8764.749 4.297 .038** 0 0 0 

Sharpe Ratio -95531 109693.31 0.758 0.384 0 0 .b 
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Treynor Ratio 999145.9 966587.57 1.069 0.301 .b 0 .b 

Jensens Alpha 62763.128 0     .b     

Information 
7332.492 10693.598 0.47 0.493 .b 0 .b 

Ratio 

1.การจัดอันดับMorningstar Rating 3 ดาว มีปัจจัยที่ส่งผลได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Standard 
Deviation ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มี ตามลำดับ โดยค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณได้มีเครื่องหมายในทิศทางบวก หมายความว่า โอกาสที่ 
Morningstar Rating 2 ดาว จะเพิ่มขึ้นเมื่อ Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Standard Deviation  เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย 

2. การจัดอันดับMorningstar Rating 4 ดาว มีปัจจัยที่ส่งผลได้แก่ Sharpe Ratio, และ Standard Deviation ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้มี ตามลำดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้มเีครื่องหมายในทิศทางบวก หมายความว่าโอกาสที่ Morningstar Rating 
2 ดาว จะเพิ่มขึ้นเมื่อ Sharpe Ratio และ Standard Deviation  เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย 

3. การจัดอันดับMorningstar Rating 5 ดาว มีปัจจัยที่ส่งผลได้แก่ Standard Deviation ซึง่ตัวแปรเหล่านี้มี ตามลำดับ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณได้มีเครื่องหมายในทิศทางบวก หมายความว่าโอกาสที่ Morningstar Rating 5 ดาว จะเพิ่มขึ้นเมื่อ 
Standard Deviation  เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย 
ตารางที่ 4 แบบจำลอง Multinomial (Sharpe Ratio, Return, Standard Deviation, Treynor Ratio Jensens Alpha, 
Information Ratio และ Value at Risk) 

Classification 

Observed 

Predicted 

2 3 4 5 Percent Correct 

2 3 0 0 0 100.0% 

3 0 8 1 0 88.9% 

4 0 4 3 0 42.9% 

5 0 0 0 3 100.0% 

Overall Percentage 13.6% 54.5% 18.2% 13.6% 77.3% 

R2=89.8%      

ผ ล ต ่ อ  Sharpe Ratio, Return, Standard Deviation, Treynor Ratio Jensens Alpha, Information Ratio และ 
Value at Risk สามารถอธ ิบายความนแปรของ Morningstar Rating (Nagelkerke-R2) ได ้ร ้อยละ 89.8% ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพในการพยาการณ์ความถูกต้องของ Morningstar Rating ร้อยละ 77.3% 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหผ์ลการศึกษาการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะหผ์ลการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความผันผวนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ทั้งหมด 22 กองทุน ข้อมูลระหว่างเดอืน มกราคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน ธันวาคมพ.ศ.2562 พบว่า 
Sharpe Ratio, Return, Standard Deviation, Treynor Ratio, Jensens Alpha, Information Ratio และ Value at Risk ที่มี
นัยสำคญัที่ 0.01 ในการวิเคราะห์ ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการพยาการณ์ความถูกต้องของ Morningstar Rating ร้อยละ 77.3%  
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 กองทุนรวมกองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ  มีค่า Sharpe Ratio และ Treynor Ratio สูงสุดและกอง
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( ASP_ERF) มีค่า Sharpe Ratio และ Treynor 
Ratio มีคา่ต่ำสุด ซึ่งเป็นไปตาม ผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Multinomial Logistic ปัจจัยที่มีผลต่อ Morningstar 
Ranking สามดาว  กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(KT_HIDIVRMF)มีค่า Jensens Alpha, Information 
Ratio สูงสดุ และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT_WEQRMF)  มีค่า Jensens Alpha ,Information Ratio 
ต่ำสุดซึ่งโดยวเิคราะห์ว่าค่า Jensens Alpha ,Information Ratio มีทิศทางเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
ชีวภัณฑ์ใหม่สำหรับย่อยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินทางการเกษตรในรูปแบบหัวเช้ือเพิ่มปริมาณโดยมีแบคทีเรียที่

มีประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพในการสลายสารเคมี 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ สายพันธ์ุ SP-TU-C (สลายสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด)์, SP-TU-
15-2 (ออร์กาโนฟอสเฟต)  และ SP-TU 2-12Y (คาร์บาเมต) นำเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ดังกล่าวผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม
บรรจุในแคปซูลเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อ และนำเพิ่มปริมาณในสูตรอาหาร TU-F1 พบว่า แบคทีเรียผสมสายพันธุ์เจริญได้อย่างรวดเร็วมี 
Lag และ Log phase สั้นภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น และเข้าสู่ Stationary phase ตั้งแต่ 3-48 ชั่วโมงหลังเลี้ยงเชื้อ และชีวภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและการทดสอบในดินจำลองการ
ปนเปื้อนสารเคมีได้ดีเทียบเท่าการใช้เชื้อสด เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ทีพ่ัฒนาขึ้นควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายในสภาพไร่และอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน 
 

คำสำคัญ: ชีวภัณฑ์ สารเคมีตกค้าง เอนแคปซูเลท 
 

Abstract 

New bioproduct was developed for degradation pesticide residues in agricultural soil, with 
beneficial bacteria that are effective in degrading 3 groups of pesticides, strain SP- TU- C ( Pyrethroid 
group degrading) , SP- TU- 15- 2 ( Organophosphate group)  and SP- TU 2- 12Y ( Carbamate group) .  The 
beneficial bacteria were encapsulated, used as a leavening agent for increasing the amount of the 
formula.  The formulas TU- F1 was developed that effective to increase the number of beneficial 
bacteria better than the standard medium.  The results revealed that the bacteria were grown well, 
where the Lag and Log phase was within 3 hours, and entered to Stationary phase from 3 to 48 hours 
after cultured.  This biological product is still as effective to degrade chemical residue both at the 
laboratory level and in soil testing simulating chemical contamination as using fresh culture.  Further 
research, longer shelf- life tests should be tested to confirm the effectiveness of the developed bio-
products, the degradation efficiency under field conditions. 
Keywords:  Bioproduct, chemical residue, encapsulate 
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บทนำ 
การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ซึ่งในปัจจุบันรายได้หลักของ

ประเทศไทยถือเป็นรายได้ที่มาจากภาคการเกษตร เกษตรกรจึงมุ่งเน้นการผลิตในเชิงพาณิชย์มากกว่าการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน โดยส่วนมากจะเป็นการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยว เมื่อมีการระบาดของโรคและแมลงจึงทำให้กิน
พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรมักแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช (1) เมื่อมีการใช้ในปริมาณมากเกิน
กำหนด ทำให้คุณภาพดินเกิดการเสื่อมสภาพ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และในขณะเดียวกันสารเคมีกำจัดแมลง เช่น สารกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต คาร์บาเมต และไพรีทรอยด์ เป็นต้น มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูง แต่สารเหล่านี้ก่อให้เกิดสะสมสารพิษใน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ซึ่งสารเคมีเหล่านี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบนิเวศ และเป็นอันตรายต่ อ
ผู้ผลิต บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณการใช้สารเคม ีตลอดจนผูบ้รโิภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี
อย่างต่อเนื่อง(2) 

สารเคมีตกค้างในดินตกค้างในดินอาจเกิดจากการใช้ดินท่ีไม่ถูกต้อง ดินเกิดการปนเปื้อน ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้ที่ดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ท างการเกษตร และมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์ พืช และสัตว์ (3) ดังนั้นควรมีการฟื้นฟูสภาพดินและแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อน
สารเคมีทางการเกษตร โดยการใช้วิธีการทางชีวภาพ เช่น การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพดินที่มีการ
ปนเปื้อน  แต่เนื่องจากการการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียในการย่อยสลายสารเคมีในดินมีข้อมูลงานวิจัยมีจำกัด และวิธีการใช้ 
กระบวนการยืดอายุ การเก็บรักษาแบคทีเรียที่มีประโยชน์ค่อนข้างยุ ่งยาก  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินทางการเกษตรที่สามารถรักษายืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ มี
ความสามารถในการย่อยสารเคมีตกค้างทางการเกษตร และศึกษาสูตรอาหารในการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มี
ปริมาณแบคทีเรียมากเพียงพอและสะดวกต่อการนำไปใช้ 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การพัฒนาชีวภัณฑ์  
1.1 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 

1.1.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
นำเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 สาย

พันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธ์ุ SP-TU-C (4), SP-TU-15-2 (5) และ SP-TU 2-12Y (6) เลี้ยงเช้ือแต่ละสายพันธ์ุแยกในอาหาร Nutrient 
glucose broth (NGB) เขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (25±3 องศาเซลเซียส) เพื่อใช้ในการ
ทดลองต่อไป 

1.1.2 สัดส่วนที่เหมาะสมของการผสมหัวเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
นำเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์แต่ละชนิดจากข้อ 1.1.1 นำไปตกตะกอนเซลล์ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่

ความเร ็วรอบ 8000 รอบต่อนาที ที ่อ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั ้นปรับความเข้มข้นเชื ้อ ให้เท่ากับ O.D. 1.0 ด้วย 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ปรับสัดส่วนของเชื้อแต่ละชนิดก่อนนำผสมให้เข้ากัน โดยอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการเลี้ยงเช้ือผสม 3 สายพันธ์ุคือ SP-TU 2-12Y : SP-TU-C : SP-TU-15-2 ในอัตราส่วน 1 : 1 : 3 มิลลิลิตร(7) 
  1.1.3 เอนแคปซูลแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 

นำแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากข้อ 1.1.2 ทำการเอนแคปซูล ตามวิธีการของ ปัญญาพร และคณะ 
(2563) เก็บรักษาแคปซูลหัวเชื้อบรรจุในถุงฟลอยด์ปลอดเชื้อซีลปิดสนิทด้วยความร้อน และเก็บที่อุณหภูมิห้อง (2 5±3 องศา
เซลเซียส)  
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 1.2 อาหารเพ่ิมปริมาณหัวเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
คัดเลือกองค์ประกอบและอัตราส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณประชากรเชื้อผสมทั้ง 3 สายพันธุ์ 

คือ สูตร TU-F1 (8) นำส่วนประกอบของสูตรอาหารผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วนกำหนดฆ่าเชื้อแบบร้อนช้ืน นำมาใช้เป็นอาหารเพิ่ม
ปริมาณหัวเช้ือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อไป 
2. ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของการใช้ชีวภัณฑ์และวันหมดอายุ 

โดยศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ (Growth curve) ของเชื้อผสมทั้ง 3 สายพันธุ์ในสูตรอาหาร
เพิ่มปริมาณ ข้อ 1.2 ตรวจวัดปริมาณเชื้อด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร และตรวจนับจำนวน
เชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ของแต่ละสายพันธุ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดด้วย Dilution plate method เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมของการใช้ชีวภัณฑ์และวันหมดอายุของชีวภัณฑ์หลังเลี้ยงเช้ือ 
3. ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน  

3.1 ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีอาหารพิษ (Poisoning medium) 
      ทดสอบตามวิธีดัดแปลงของ วิลาวรรณ์ (2551) (9) โดยผสมสารเคมีทดสอบแต่ละชนิดลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ NGA ใน

อัตราแนะนำ จากนั้นใช้ Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะอาหารเลี้ยงเชื้อ หยดสารละลายแบคทเีรยีที่มี
ประโยชน์ที่ระดับความเข้มข้นประมาณ 1x108 โคโลนี/มิลลิลิตร ลงในหลุมทดสอบหลุมละ 10 ไมโครลิตร ประเมินประสิทธิภาพ
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารเคมีหรือเจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารที่ผสมสารเคมีเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมด้วย
น้ำกลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ หลังบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 24-48 ช่ัวโมง  

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเคมีในดินจำลองการปนเปื้อนสารเคมี    
       เตรียมดินจำลองการปนเปื้อนสารเคมีผสม ประกอบด้วยสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (คลอร์ไพรีฟอส) กลุ่มคาร์
บาเมต (คาร์โบซัลแฟน) และไพรีทรอยด์ (ไซเพอร์เมทริน) โดยนำหน้าดินสำหรับปลูกพืชน้ำหนัก 1 กิโลกรัม นึ่งฆ่าเช้ือ 2 ครั้ง ผสม
สารเคมีทดสอบในอัตราแนะนำด้วยวิธีการพ่นและคลุกเคล้าให้ทั่วตัวอย่างดิน จากนั้นเติมชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในอัตราส่วน ดิน
จำลอง 1 กิโลกรัม/ชีวภัณฑ์ 10 มิลลิลิตร เปรียบเทียบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายสารเคมีในดินจำลองกับกรรมวิธี
ควบคุมด้วยน้ำนึ่งฆ่าเช้ือ หลังบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 7 และ 14 วัน โดยตรวจสอบสารเคมีตกค้างด้วยชุดตรวจ GT(10) และเขียน
กราฟมาตรฐาน (standard curve) ของสารเคมีแต่ละกลุ่มโดยให้แนวตั้งเป็นค่าความเข้มข้นของสารเคมีแนวนอนเป็นค่าการ
ดูดกลืนแสงที่วัดได้ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในดิน 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาชีวภัณฑ์  
     ชีวภัณฑ์หัวเชื้อเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดินทางการเกษตร โดยกำหนด
ชื่อชีวภัณฑ์ชนิดใหม่นี้ว่า “แบค-บอล (Bac-Ball)” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 1) หัวเชื้อแบคทีเรีย 2) อาหารเพิ่มปริมาณ 
บรรจุในซองฟลอยด์ปลอดเชื้อปิดสนิท โดยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรพูืช 
ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ SP-TU-C, SP-TU-15-2 และ SP-TU 2-12Y 
ตามลำดับ ถูกบรรจุลงในแคปซูลขนาดเฉลี่ย 0.8-1.0 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) ซึ่งแคปซูลที่มีขนาดเล็กทำให้โครงสร้างของแคปซูลมี
ความแข็งแรง ไม่แตกเปราะเสียหายง่าย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ออกมาได้ ง่าย 
ตลอดจนลดพื้นที่ในการเก็บรักษา  
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ภาพที ่1 องค์ประกอบของชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (A) ฉลากชีวภัณฑ์ด้านหน้า (B) และ ฉลากชีวภณัฑ์ด้านหน้า (C) 

 
2. ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของการใช้ชีวภัณฑ์และวันหมดอายุ 

จากการเลี้ยงแบคทีเรียผสมหลายสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีตกค้าง ในสูตรอาหารเพิ่มปริมาณ 
TU-F1 พบว่า แบคทีเรียผสมทั้ง 3 สายพันธุ์เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยพบระยะ Lag และ Log phase ในช่วง 
2-3 ช่ัวโมง และเข้าสู่ช่วง Stationary phase ตั้งแต่ช่ัวโมงท่ี 3 และคงปริมาณแบคทีเรยีที่มีประโยชน์เฉลีย่สงูสุด กระทั่ง 48 ช่ัวโมง
หลังเลี้ยงเชื้อ (ภาพที่ 2) ตรวจวัดปริมาณเชื้อด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรซึ่งจะพบวา่สูตร
อาหาร TU-F1 ที่พัฒนาขึน้นั้นสามารถกระตุ้นให้เช้ือเข้าสู่ Stationary phase ได้รวดเร็วมากข้ึน โดยช่วงนี้จำนวนแบคทีเรียจะเพิ่ม
ปริมาณมากที่สุด ซึ่งเชื้อแบคทีเรียในช่วง stationary phase จะทนต่อสภาวะต่าง ๆ ได้มากกว่าช่วงการเจริญอื่น ๆ เนื่องจาก
ในช่วงระยะนี้เชื้อจะอ่อนล้า และขาดแหล่งอาหารที่สามารถใช้ได้ จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เชื้อแบคทีเรียปรับสภาพภายในเซลล์เพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น ส่งผลให้ในช่วงระยะนี้รอดชีวิตได้มากกว่าระยะการเจริญเติบโตช่วงอื่น (11),  (12) ดังนั้นช่วงเวลา
ตั้งแต่ 3-48 ช่ัวโมง หลังเลี้ยงเช้ือจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยแบคทีเรียที่มีประโยชน์จะมีประสทิธิภาพมากที่สุดในการย่อยสลาย
สารเคมีตกค้างในดิน 

 
ภาพที่ 2 การเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ (Growth curve) ของเชื้อผสมทั้ง 3 สายพันธ์ุในชีวภัณฑ ์

 
3. ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน  

3.1 ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีอาหารพิษ (Poisoning medium) 
      เมื่อนำชีวภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างด้วยวิธีอาหารพิษ พบว่า ชีวภัณฑ์

ยังคงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีได้ดีเทียบเท่ากับกับการใช้เช้ือสด โดยมีขนาดบริเวณโซนใส (clear zone) หรือความ
กว้างโคโลนี เฉลี่ยเท่ากับ 12-26.5 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3)  
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายสารเคมีทดสอบเปรียบเทยีบกับเช้ือสด 

การที่แบคทีเรียมีความสามารถในการทนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ต่างกันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้ม ข้น
ของสารเคมี เวลาที่สารเคมีสัมผัสกับจุลินทรีย์ (contact time) ค่า pH ความกระด้างของน้ำ (hardness of water ) ปริมาณของ
จุลินทรีย์ ชนิดของจุลินทรีย์ ปริมาณของสารอินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจมีผลปกป้องจุลินทรีย์ และอุณหภูมิขณะทดสอบ (13) ซึ่งการ
นำแบคทีเรียไปใช้ประโยชน์ใช้ในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างทางการเกษตร แบคทีเรียที่คัดเลือกได้จะต้องทนต่อสารเคมีชนิด
นั้น ๆ ที่ตกค้างในสภาพแวดล้อมจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด(14)  

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสารเคมีในดินจำลองการปนเปื้อนสารเคมี    
 หลังทดสอบการย่อยสลายสารเคมีในดินจำลองการปนเปื้อนสารเคม ี7 วัน พบว่า ชีวภัณฑ์สามารถย่อยสลายสารเคมี

ทดสอบคลอร์ไพรีฟอส, คาร์โบซัลแฟน ได้เท่ากับ 46.85, 32.20% ตามลำดับ และตรวจไม่พบไซเพอร์เมทริน และเมื่อตรวจสอบ
หลัง 14 วัน พบว่า ชีวภัณฑ์สามารถย่อยสลายสารเคมีทดสอบคาร์โบซัลแฟน ได้เท่ากับ 52.41% และตรวจไม่พบการตกค้างของ
คลอร์ไพรีฟอส สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตเป็นกลุ่มที่สามารถตกค้างในดินได้ยาวนาน โดยทั่วไปการย่อยสลายสารเคมีในธรรมชาติ
สามารถเกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาโดยขบวนการการย่อยสลายอาจเป็นขบวนการทางเคมี เช่น ไฮโดรไลซิส หรือ ขบวนการทาง
ชีวภาพ ซึ่งเป็นการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์(15) การตรวจพบการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมต เช่น 
คาร์โบฟูราน ออลดิคาร์บ และเมโทมิล สามารถตกค้างอยู่ ในธรรมชาติในดินมากที่สุดประมาณ 50 สัปดาห์และในน้ำประมาณ 30 
สัปดาห์(16) แต่ในการทดลองนี้เมื่อการเติมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตพบว่าเพียง 14 วัน
เท่านั้นแบคทีเรียสามารถย่อยสลายสารเคมีกลุ่มนี้ให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งสามารถลดระยะเวลารอ
คอยในการย่อยสลายของสารเคมีในธรรมชาติได้ดีมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์ (2558) ที่รายงานว่าแบคทีเรีย B. 
thuringiensis K033 ซึ่งมีประสิทธิภาพย่อยสลายคลอไพริฟอสได้ดีที่สุด และ B. thuringiensis P027 ซึ่งมีประสิทธิภาพย่อยสลาย 
สารพิษในกลุ่มคาร์บาเมตได้ดีที่สุด(17) 
สรุปผลการวิจัย 

ชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดินทางการเกษตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการใช้คือหลังเลี้ยงเช้ือ 3-48 ช่ัวโมง และคงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีทั้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
และดินจำลอง ซึ่งชีวภัณฑ์ แบค-บอล เป็นชีวภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีความสะดวกในการเตรียม ใช้เวลาสั้นในการเพิ่มปริมาณเช้ือ
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ทำให้ทันต่อการสถานการณ์การระบาดของโรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ มีต้นทุนการผลิตที่ประหยัด ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือสนใจสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองเพียงอ่านรายละเอียดการใช้ข้างซองชีวภัณฑ์ก็สามารถใช้ชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เช่นเดียวกับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ 
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บทคัดยอ่ 
 แบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่แยกได้จากดินที่มีสารโลหะหนักตกค้าง จำนวน 5 ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อได้ 127 ไอโซเลท 
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ตามลักษณะโคโลนีที่ปรากฏบนผิวหน้าอาหาร NGA พบว่า แบคทีเรียเพียง 3 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายและ/หรือเจริญคุลมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก (สารหนู) คือ แบคทีเรียที่มีประโยชน์ไอโซลเลท   
SP-TU-63-96 และ SP-TU-63-57 มีประสิทธิภาพสูงทั้งการย่อยลายสารเคมีและเจริญบนอาหารที่มีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก 
(สารหนู) ได้ดี โดยมีขนาดเท่ากับ 1.84 และ 2.46 เซนติเมตร;  1.74 และ 2.56 เซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะที่ไอโซเลท SP-TU-
63-24 มีประสิทธิภาพในการเจริญครอบครองพื้นที่อาหารที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก (สารหนู) เพียงกลไกเดียว โดยมีขนาดโคโลนี 
เท่ากับ 4.32 เซนติเมตร และมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับสายพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์ TU101 และ TU089 ที่มีบริเวณการย่อย
สลายสารเคมีกว้าง เท่ากับ 1.75 และ 1.65 เซนติเมตร; และเจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารได้ดีเท่ากับ 2.55 และ 2.65 เซนติเมตร 
ตามลำดับ  
คำสำคัญ: โลหะหนัก สารหนู แบคทีเรียที่มีประโยชน์ 
 
Abstract 

The 127 isolates of beneficial bacteria screened from five soil samples containing heavy metal residues, 
divided into seven groups according to the colonies present on the food surface. The effective beneficial 
bacteria in degradation and/or overgrowth of media contaminated with heavy metals (arsenic) are isolates SP-
TU-63-96 and SP-TU-63-57 are highly efficient for both machines with dimensions of 1.84 and 2.46 cm. Whereas 
the SP-TU-63-24 isolate was effective in occupying the surface media area that contaminated with heavy metals 
(arsenic) with a colony size was 4.32 cm. When compared with strain TU101 and TU089 with a wide area of 
chemical degradation of 1.75 and 1.65 cm; and grow on the surface of media as good as 2.55 and 2.65 
centimeters, respectively. 
Keyword: Heavy metals, arsenic, beneficial bacteria 
บทนำ 
 ปัจจุบัน มนุษย์มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจากการอุปโภค บริโภคและจากสิ่งแวดล้อมมากกว่า 15,000 ชนิด 
โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง และสารเคมีกำจัดวัชพืช มีการใช้
จำนวนมหาศาลในประเทศไทย ทุกภาคในประเทศและเกือบทุกชนิดในการทำเกษตรกรรม มีการพบสารพิษตกค้างในดิน และ
ผลผลิต ทำให้เป็นพิษต่อสุขภาพของผู้บริโภค แม้ทั่วโลกจะให้ความสำคัญต่อเกษตรอินทรีย์ แต่จากการเปิดเผยข้อมูลโดยสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลการเข้ารับบริการในระบบ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “กองทุนบัตรทอง” ในช่วง 10 
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เดือนของปี 2562 (ข้อมูล 1 ต.ค. 61 -17 ก.ค. 62) ได้รายงานผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ในจำนวนนี้
เป็นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3,067 คน และเสียชีวิต 407 คน(1) 

จากการจัดอันดับสารอันตรายโดยองค์กร The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 
พบว่า สารหนูติดอันดับ 1 ซึ ่งถือว่าเป็นสารอันตรายที่ส ุด (2) โดยการปนเปื้อนของสารหนูในสิ ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการตามธรรมชาติ เช่น การกัดเซาะ การผุพังของหิน และการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ส่วนใหญ่มักมีแหล่งกำเนิดมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์จากการทำเกษตรกรรม เนื่องจากสารป้องกันกำจัดศรัตรูพืชและแมลงส่วนใหญ่จะมีสารประกอบสารหนูเป็น
องค์ประกอบ(3) เช่น Paris green, Iead arsenate, magnesium arsenate, MSMA และ DSMA เป็นต้น เมื่อสารหนูปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ำ ดังนั ้นก็จะมีโอกาสแพร่กระจายสารหนูเข้าสู ่ห่วงโซ่อาหาร เกิดการเพิ่มขยายปริมาณทางชีวภาพ 
(Biological magnification) ซึ่งจะส่งผลเสียและก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ 

สารหนูเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและระยะยาว การได้รับสารหนูปริมาณมากอาจทำให้
เกิดภาวะสารหนูเป็นพิษต่อร่างกายแบบเฉียบพลันและถึงแก่เสียชีวิตได้ หากหายใจเอาสารหนูเข้าปอดมากเกินไปจะทำให้มีอาการ
เจ็บคอและระคายเคืองที่ปอด ส่วนในกรณีที่ผิวหนังสัมผัสกับสารหนูจะก่อให้เกิดอาการบวมแดง หากลืนสารหนู เกินปริมาณที่
กำหนดอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย เป็นต้น การได้รับสารหนูในปริมาณเล็กน้อยติดต่อกันเป็น
เวลานาน เช่น การบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน จะส่งผลเรื้อรังและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้ หากได้รับ
ติดต่อกัน 5 ปี อาจเริ่มแสดงอาการให้เห็นทางผิวหนัง ได้แก่ ผิวหนังเปลี่ยนสี เกิดแผลที่ผิวหนัง ผิวหนังบริเวณฝ่ามือและส้นเท้าแขง็ 
และอาจเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง หากได้รับเป็นเวลานานกว่านี้อาจก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอดได้(4) 

ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทำให้การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ท้องถิ่น
ในการย่อยสลายสารหนูที่ตกค้างในดินทางการเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพดิน และช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายของสารหนูตามธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรมีทรัพยากรดินที่มี
คุณภาพและปราศจากการปนเปื้อนของสารหนู 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การสุ่มเก็บดิน 
 สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกร ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเก็บทั้งหมด 3 แปลงปลูก ซึ่งจาก
การสอบถามประวัติการใช้สารเคมี พบว่า แปลงตัวอย่างเป็นแปลงปลูกกล้วยหอมทองแบบอินทรีย์ มีขนาดพื้นท่ี 5 ไร่ และหยุดใช้
สารเคมีทุกชนิดมานานกว่า 15 ปี วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างดินทำโดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง ๆ ละ 5 
จุด ขุดเป็นหลุมรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หลุมละ 100 กรัม(5)  
2. การแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 

การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินที่ได้จากข้อ 1 โดยการใช้ดิน 1 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น  9 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางดินด้วยวิธี 
Tenfold dilution(6) นำไปกระจายให้ท่ัวผิวหน้าอาหาร glucose nutrient agar (NGA) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (28±3องศาเซลเซียส) 
นาน 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบนผิวหน้าอาหารนำโคโลนีทั้งหมดที่เจริญ streak บนอาหาร NGA เพื่อ
แยกเช้ือให้บริสุทธ์ิสำหรับใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
3. ทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารหนู 
 3.1 การเตรียมแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
                 นำเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากข้อท่ี 2 เลี้ยงในอาหาร nutrient glucose broth (NGB) เขย่า 150 รอบ/นาที เป็น
เวลา 24-48 ช่ัวโมง จากนั้นปรับระดับความเข้มข้นประมาณ  1x108  cfu/มิลลิลิตร หรือปรับค่าความขุ่นของเซลล์ที่ความยาวคลื่น  
600 นาโนเมตร ให้มีค่า O.D. เท่ากับ 0.2 ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UV1800 
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3.2 ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีอาหารพิษ (Poisoning medium) 
                 ผสมสารโลหะหนัก (สารหนู) ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ NGA ในอัตรา 1 มิลลิลิตร : 1 ลิตร จากนั้นใช้ Paper disc ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร วางบนอาหาร หยดสารละลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ลงบนแผ่น Paper disc แผ่นละ 10 
ไมโครลิตร ประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารหนูเกิดเป็นโซนใสรอบแผ่น Paper disc หรือเจริญ
คลุมทับผิวหน้าอาหารที่ผสมด้วยสารโลหะหนัก (สารหนู) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมด้วยน้ำนึ่งฆ่าเช้ือ หลังบ่มไว้ท่ีอุณหภูมหิอ้ง 
(25±3 องศาเซลเซียส) นาน 24-48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับแบคทีเรียสายพันธุ์คุณภาพ 6 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ SP-
TU-C(7) , SP-TU-15-2(8) และ SP-TU-2-12Y(9) ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินทางการเกษตรในกลุ่มของไพรี
ทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ตามลำดับ และสายพันธุ์ TU089, TU101 และ TU121 ที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและควบคุมโรคพืช(10)  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การสุ่มเก็บดิน 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกร ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จากการสอบถามประวัติการใชส้ารเคมี 
พบว่า แปลงตัวอย่างเป็นแปลงปลูกกล้วยหอมทองแบบอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ และหยุดใช้สารเคมีทุกชนิดมานานกว่า 15 ปี 
โดยเจ้าของแปลงต้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตกล้วยหอมทอง แต่เมื่อนำตัวอย่างดินท่ีเก็บได้วิเคราะห์โลหะ
หนักตกค้าง พบว่า มีสารหนู (As), แคดเมียม (Cd) และ ตะกั่ว (Pb) ตกค้างเท่ากับ 9.67, 0.90 และ 32.82 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่ง
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมต้องมีค่าโลหะหนักปนเปื้อนไม่เกิน 3.90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, 
37.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, 400  มิลลิกรัม/กิโลกรัม(11)  
2. การแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 

ผลการแยกเชื้อจากดินตัวอย่าง พบว่า โครงสร้างประชากรของเช้ือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่ได้แยกได้มีความหลากหลาย
และปริมาณมากน้อยแตกต่างกันโดยพบว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์กลุ่มที่ 5 มีจำนวนแบคทีเรียสูงสุด ถึง 43.39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ
แยกเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากตัวอย่างดินที่สุ่มเก็บทั้งหมด 5 ตัวอย่าง สามารถแยกแบคทีเรียที่มีประโยชน์ได้จำนวน 127     
ไอโซเลท แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ตามลักษณะโคโลนีบนอาหาร NGA ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น กลม นูน มัน
วาว 26.41 เปอร์เซ็นต์ (33 ไอโซเลท), กลุ่มที่ 2 โคโลนีกลมสีขาว ผิวเรียบ 3.77 เปอร์เซ็นต์ (8 ไอโซเลท), กลุ่มที่ 3 โคโลนีเป็นปื้น 
สีขาวขุ่น ขอบเรียบ 15.09 เปอร์เซ็นต์ (19 ไอโซเลท), กลุ่มที่ 4 โคโลนีเป็นปื้น แบนราบ สีขาวขุ่น มัน ขอบหยัก 3.77 เปอร์เซ็นต์         
(5 ไอโซเลท), กลุ่มที่ 5 โคโลนีกลม นูน สีขาวครีม มันวาว ขอบเรียบ 43.39 เปอร์เซ็นต์ (54 ไอโซเลท), กลุ่มที่ 6 โคโลนีกลม สีขาว
ด้าน ขอบเรียบ 5.66 เปอร์เซ็นต์ (7 ไอโซเลท) และกลุ่มที่ 7 โคโลนีเป็ นปื้นหนา ขาวขุ่น  1.88 เปอร์เซ็นต์ (1 ไอโซเลท)         
(ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ลักษณะของโคโลนเีชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ท่ีแยกจากดินท่ีเจรญิบนอาหาร NGA ที่อุณหภูมิห้อง (28±3 องศา    
              เซลเซียส) นาน 24 ช่ัวโมง 

กลุ่มที ่ ลักษณะโคโลน ี จำนวน (ไอโซเลท) ร้อยละ 

1 กลม นูน มันวาว สีขาวขุ่น 33 (1-33) 26.41 

2 กลม สีขาว ผิวเรียบ 8 (34-41) 3.77 

3 ปื้น ขาวขุ่น ขอบเรียบ 19 (42-60) 15.09 

4 ปื้น แบนราบ สีขาวขุ่น มัน ขอบหยัก 5 (61-65) 3.77 
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5 กลม นูน สีขาวครีม มันวาว ขอบเรียบ 54 (66-119) 43.39 

6 กลม สขีาวด้าน ขอบเรียบ 7 (120-126) 5.66 

7 ปื้นหนา ขาวขุ่น   1 (127) 1.88 

3. ทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารหนู 
 การทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีอาหารพิษ (Poisoning medium) พบว่า เชื ้อแบคทีเรียที ่แยกได้ทั ้ง 7 กลุ ่ม มี
ประสิทธิภาพที่ดีในการย่อยสลายและ/เจริญบนอาหารที่มีการปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก (สารหนู) ที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทยีบกับ
แบคทีเรียสายพันธ์ุคุณภาพ พบว่า แบคทีเรียที่มีประโยชน์ไอโซลเลท SP-TU-63-96 และ SP-TU-63-57 มีประสิทธิภาพสูงทั้งการ
ย่อยลายสารเคมีและเจริญบนอาหารที่มีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก (สารหนู) ได้ดี โดยมีขนาดเท่ากับ 2.24 และ 2.86 เซนติเมตร;  
1.92 และ 2.45 เซนติเมตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 1A) ในขณะที่ไอโซเลท SP-TU-63-24 มีประสิทธิภาพในการเจริญครอบครองพื้นที่
อาหารที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก (สารหนู) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดโคโลนี เท่ากับ 4.32 เซนติเมตร (ภาพที่  1B) และมี
ประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับสายพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์ TU101 และ TU089 ที่มีบริเวณการย่อยสลายสารเคมีกว้าง เท่ากับ 1.85 
และ 1.61 เซนติเมตร; และเจริญได้ดีเท่ากับ 2.55 และ 2.67 เซนติเมตร  (ภาพที่ 1) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารเคมีตกค้างและ/หรือเจริญคุมทับนั้นเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 และ 2 เมื่อเปรียบเทียบ
จำนวนในโครงสร้างประชากรของแบคทีเรียในดินแล้ว แบคทีเรีย ไอโซเลทดังกล่าว จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประชากรน้อยเพียง 3.77 
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียกลุ่มที่ 1 ที่ครอบครองพื้นที่ในดินตัวอย่างเกือบ 50 
เปอร์เซ็นต์ การที่แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายโลหะหนักปนเปื้อนในดินแต่ก็ยังพบว่าดินยังคงมีปริมาณโลหะหนักที่เกิน
ค่ามาตรฐาน อาจเนื่องมาจากจำนวนประชากรของเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมีปริมาณน้อยยังไม่ถึงจำนวนที่สามารถจะ
ทำหน้าที่ย่อยสลายโลหะหนักได้ สอดคล้องกับรายงานงานของวิลาวรรณ์ (6) ที่รายงานว่าถ้าประชากรเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์มี
จำนวนน้อยกว่า 108 cfu/ml จะไม่สามารถควบคุมโรคได้ หรือหากมีประชากรเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์มากกว่า 106 cfu/ml 
เมื่อนำไปคลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคเมล็ดพืชจะเกิดการเน่าเสียไม่งอกเป็นต้น 

ดังนั้น หากมีการเติมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ลงไปดินปลูกพืชเพื่อ ให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์มีจำนวนมากขึ้นเพื ่อให้
สามารถเกิดกิจกรรมในการย่อยสลายสารโลหะหนัก ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดปัญหาสารโลหะหนักตกค้างในดินทาง
การเกษตรได้ เช่นเดียวกับ วิลาวรรณ์ และดุสิต (12) ที่รายงานว่า การใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการควบคุมโรคพืชสามารถลด
ประชากรเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเน่าเละในระบบการผลิตกะหล่ำดอก โดยพบว่าประชากรแบคทีเรียบริเวณรอบรากพืชหลังเก็บ
เกี ่ยวที ่อายุ 65 วัน ได้แก่ Pseudomonas, Bacillus, Corynebacterium และ Serratia มีจำนวนเปลี ่ยนแปลง และ/หรือ 
เพิ่มขึ้น 1-2 เท่า ซึ่งตรงข้ามกับ Pectobacterium ที่มีจำนวนลดลงจากระยะก่อนปลูกพืช 

 

 
ภาพที่  1 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายโลหะหนัก (สารหนู) ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธีอาหารพิษ    
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             (A); A1 = ไอโซเลท SP-TU-63-96, A2=ไอโซเลท SP-TU-63-57, A3=แบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ TU101 และ             
             A4=แบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธ์ุ TU089 เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมน้ำนึ่งฆ่าเช้ือ (B) 

สรุปผลการวิจัย 
 เชื้อที่แยกได้จากดินท่ีมีสารโลหะหนักตกค้าง จำนวน 5 ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อได้ 127 ไอโซเลท แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ 
ตามลักษณะโคโลนีท่ีปรากฏบนผิวหน้าอาหาร NGA พบแบคทีเรียเพียง 3 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและ/หรือ
เจริญคุลมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก (สารหนู) โดยมีประสิทธิภาพที่ดีเทียเท่ากับแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธ์ุ
คุณภาพ และเพื่อยืนยันประสิทธิภาพต้องมีการทดสอบด้วยวิธีการตา่ง ๆ ในระดับห้องปฏิบตัิการ โรงเรือน และสภาพไร่ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ท่ีแยกได้จากดินที่แปลงปลูกพืช อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ที่มีสารโลหะหนักตกค้าง จำนวน 180 

ไอโซเลท จำนวน 5 ตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ตามลักษณะโคโลนีท่ีปรากฏบนผิวหน้าอาหาร nutrient glucose agar 
(NGA) พบแบคทีเรียเพียง 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและ/หรือเจริญคุลมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเ ป้ือน
โลหะหนัก (แคดเมียม) โดยไอโซเลท SP-TU-63-56 มีประสิทธิภาพโดยแสดงออก 2 กลไก คือ 1) สามารถเจริญคลุมทับผิวหน้า
อาหารที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม มีขนาดโคโลนีเท่ากับ 2.84 เซนติเมตร และ 2) ย่อยสลายสารแคดเมียม มีความกว้างบริเวณใส 
เท่ากับ 2.08 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแบคทีเรียสายพันธ์ุคุณภาพ สายพันธุ์ SP-TU-2-12Y และ TU089 มีขนาดโคโลนีเท่ากับ 3.72 
และ 3.60 เซนติเมตร และมีความกว้างบริเวณใส เท่ากับ 2.15 และ 1.87 เซนติเมตร ตามลำดับ และในขณะที่ไอโซเลท SP-TU-
63-115 มีกลไกในการเจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมเพียงอย่างเดียว โดยมีความกว้างโคโลนี เท่ากับ 4.34 
เซนติเมตร เช่นเดียวกับแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์คุณภาพ สายพันธ์ุ SP-TU-15-2 และ SP-TU-C มีความกว้างโคโลนี เท่ากับ 
3.89 และ 4.3 เซนติเมตร ตามลำดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรศึกษาวิจัยยืนยันประสิทธิภาพ จำแนกชนิด รวมทั้งพัฒนาเป็น
ชีวภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
คำสำคัญ: แคดเมียม โลหะหนัก แบคทีเรียทีม่ีประโยชน์ บริเวณใส 

Abstract 
The beneficial bacteria isolated from soil cultivated in Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 

Province with heavy metal residue. the 180 isolates of beneficial bacteria isolated from 5 samples of soil 
containing heavy metal residues were separated into 9 groups according to the colonies present on the surface 
of the nutrient glucose agar (NGA). Only 2 bacteria were found high efficacy to degrade and/or grow on media 
surfaces contaminated with heavy metals (Cd), with efficacy equivalent to those of beneficial strains of bacteria. 
The Isolate SP-TU-63-56 It is effective in two mechanisms 1) The size of the colony is 2.84 cm. and 2) degraded 
Cd with a width of the clear area was 2.08 cm, the same as the strains SP-TU-2-12Y and TU089 of the colony 
size of 3.72 and 3.60 cm, and the width of the clear region was 2.15 and 1.87 cm, respectively. Whereas the 
isolate SP-TU-63-115 only has a mechanism for the growth of media surfaces that have been contaminated 
with Cd with colony width was 4.34 cm, the same as the beneficial bacteria strains SP-TU-15-2 and SP-TU-C, 
the colonies were 3.89 and 4.3 cm, respectively. For the best benefit, there should be research studies 
confirming that the results are classified as well as developed into bioenergy that are convenient for use, 
storage, and transportation. 
Keywords:  Cadmium, heavy metals, beneficial bacteria, clear zone 
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บทนำ 

ประเทศไทยมีภาคเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในภาคส่วนการผลิตที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและยังมีความสำคัญต่อการผลิต

อาหารเพื่อรองรับประชากรทั้งประเทศ(1-3) ดังนั้นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรก็จะมีความสามารถในการให้ผล

ผลิตสูง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดินที่มีสมบัติบางประการที่ไม่เหมาะต่อการทำการเกษตรหรือมีข้อจำกัด ในการทำการเกษตร เช่น 
ดินเป็นกรดจัด ดินแน่นทึบ และดินที่ปนเปื้อนสารมลพิษ ก็จะส่งผลให้ความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชลดลงด้วย ปัญหาการ
ปนเปื้อนแคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) ในพื้นที่เกษตรกรรม นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักวิจัย ทั่วโลกให้ความสนใจอย่าง

ต่อเนื่อง(4) ระดับความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูในดินที่ปนเป้ือนอาจมีค่าสูงถึง 2-10 เท่า จากระดับที่สามารถพบได้ทั่วไป

ในดิน (0.01-2.0 และ 0.1-55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับแคดเมียมและสารหนูตามลำดับ) (5) แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความ

เป็นพิษสูง มีความคงตัว ตกค้าง อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่า แคดเมียมเป็น
สารพิษในระดับ “global concern” มีค่าครึ่งชีวิต ยาวนานประมาณ 30-40 ปี เป็นโลหะหนักที่มักพบการสะสมในไตและตับ ซึ่ง
การสะสมของแคดเมียมมักเพิ่มเป็นสัดส่วนตามอายุขัยท่ีเพิ่มขึ้น และ หากสะสมจนถึงระดับที่เป็นพิษสามารถก่อให้เกิดกลุ่มอาการ
ที่รู้จักกันในชื่อ Fanconi syndrome นอกจากนี้แคดเมียมยังสามารถเหนี่ยวนำ ให้เกิด พยาธิสภาพของระบบประสาท ระบบสืบ

พันธ์ุ ความผิดปกติของไขกระดูก และอาการกระดูกเปราะหรือ itai-itai byo(6) การปนเปื้อนแคดเมียมและสารหนูในสิ่งแวดล้อม

อาจมีสาเหตุมาจาก กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การผุพังของวัตถุต้นกำเนิดดิน การระเบิดของภูเขาไฟ และกิจกรรมของมนุษย์ 

เช่น อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และหลอมโลหะรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตรกรรม  เป็นต้น(4,7,8) ซึ่งการ

ปนเปื้อนของแคดเมียมและสารหนูในดินนั้น ไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
เท่านั้น แต่ยังอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักอันตรายดังกล่าวลงสู่น้ำใต้ดิน แหล่งน้ ำผิวดิน และห่วงโซ่อาหารอีกด้วย
(1,9,10) 

จากเหตุผลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การทำเกษตรที่มีการใช้สารเคมีทำให้เกิดการสะสมโลหะหนัก ที่มาจากการใช้สารกำจัด
ศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี ซึ่งส่งผลทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการตกค้างของโลหะหนัก และทำให้

ความสามารถในการให้ผลผลิตลดลง(11) จึงทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณสารโลหะหนักแคดเมียมที่ตกค้างในดินที่มี

การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และทำการศึกษาคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสารโลหะหนักแคดเมียม
ที่ตกค้างในดินทางการเกษตร และสามารถพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้ การเก็บรักษา และการขนส่ง นอกจากนี้ผลจาก
การศึกษาครั้งน้ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินและช่วยลดระยะเวลาใน
การย่อยสลายของสารโลหะหนักแคดเมียม ซึ่งสามารถทำให้เกษตรกรมีทรัพยากรดินที่มีคุณภาพและปราศจากการปนเปื้อนของ
โลหะหนักแคดเมียม 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. เก็บและแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์จากดินทางการเกษตร 
 1.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินท่ีแปลงปลูกกล้วยหอมทองแบบอินทรีย์ มีขนาดพื้นท่ี 5 ไร่ และหยุดใช้สารเคมีทุกชนิดมานานกว่า 15 

ปี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเลือกเก็บดินจากแปลงผลิตพืชที่มีประวัติการใช้สารเคมีต่อเนื่อง

ยาวนาน ทำการสัมภาษณ์เจ้าของแปลงเพื่อสอบถามประวัติการใช้สารเคมีก่อนเก็บตัวอย่างดิน สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกพืช
แต่ละชนิดแปลงละ 5 จุด ๆ ละ 1 กิโลกรัม ที่ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตร จากผิวดิน แยกเช้ือจากตัวอย่างดินด้วยวิธี Dilution 
plate method เก็บรวบรวมเชื้อแบคทีเรียที่เจริญผิวหน้าอาหารทั้งหมดและแยกเชื้อให้บริสุทธิ์  บันทึกจำนวน ลักษณะโคโลนีที่
เจริญบนผิวหน้าอาหารเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มเพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของเชื้อแบคทีเรียในดินต่อไป 
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1.2 การแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินที่ได้จากข้อ 1.1 โดยการใช้ดิน 1 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น  9 มิลลิลิตร จากน้ันเจือจางดินด้วย

วิธี Ten-fold dilution(12) นำไปกระจายให้ทั่วผิวหน้าอาหาร glucose nutrient agar (NGA) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (28±3องศา

เซลเซียส) นาน 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบนผิวหน้าอาหารนำโคโลนีทั้งหมดที่เจริญ streak บนอาหาร 
NGA เพื่อแยกเชื้อให้บริสุทธ์ิสำหรับใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในการย่อยสลายสารโลหะหนักแคดเมียม 
 2.1 การเตรียมแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ 
      นำแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากข้อ 2 เลี้ยงเพิ่มปริมาณในอาหาร nutrient glucose broth (NGB) เขย่า 150 รอบ/
นาที นาน 24-48 ชั ่วโมง จากนั ้นปรับที ่ค ่า O.D. 0.2 ความเข้มข้น 1x108 cfu/ml ความยาวคลื ่น 600 นาโนเมตร ด้วย 
Spectrophotometer ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UV1800 
 2.2 ทดสอบประสิทธิภาพบนอาหารพิษ (Poisoning medium) 

      โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design: CRD) โดยผสมสารโลหะหนัก
แคดเมียม 2 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ NGA 1 ลิตร จากนั้นวางแผ่น paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ลง
บนผิวหน้าอาหาร หยดสารละลายแบคทีเรียที ่มีประโยชน์จากข้อ 2.1 แต่ละไอโซเลทลงบนแผ่น paper disc แผ่นละ 10 
ไมโครลิตร ประเมินประสิทธิภาพหลังบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 24-48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับแบคทีเรียสายพันธุ์คุณภาพ 6 สาย
พันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ SP-TU-C , SP-TU-15-2 และ SP-TU-2-12Y ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินทาง

การเกษตรในกลุ่มของไพรีทรอยด์(13)  ออร์กาโนฟอสเฟต(14)  และคาร์บาเมต(15)  ตามลำดับ และสายพันธุ์ TU089, TU101 และ 

TU121 ที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคพืช(16) และชุดควบคุมน้ำนึ่งฆ่าเช้ือ (negative control) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. เก็บและแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์จากดินทางการเกษตร 
 จากตัวอย่างดิน 5 ตัวอย่าง ของแปลงเกษตรกรซึ่งเป็นแปลงท้ิงล้างมานานมากกว่า 15 ปี (ภาพที่ 1) ตัวอย่างดินที่สุ่มเก็บ
ได้มีลักษณะเป็นดินสีน้ำตาลดำ มีความชื้นเล็กน้อย อุณหภูมิดิน 24.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำมา
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตกค้าง ด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrometer พบว่า มีปริมาณแคดเมียมตกค้างในดิน
เท่ากับ 8.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งค่ามาตรฐาน

ของคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมควรมีปริมาณสารแคดเมียมไม่ควรเกิน 37 มิลลิกรัม/กิโลกรัม(17) ,

สารหนูมีปริมาณตกค้างในดินเท่ากับ 0.90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานของกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานของคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมควรมีปริมาณสารหนู ไม่ควรเกิน 3.9 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม(17) และตะกั่วมีปริมาณตกค้างในดินเท่ากับ 28.99 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานของกระทรวง

ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานของคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมควรมีปริมาณสาร

ตะกั่วไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม(17) สรุปได้ว่าค่าของสารโลหะหนักทั้งสามชนิดมีปริมาณต่ำกว่าค่ามาตรฐาน หากเป็นการทำ

เกษตรกรรมทั่วไปสามารถใช้พื้นที่นี้ได้ แต่หากจะใช้พื้นที่นี้ทำเป็นแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ หากนำดินไปตรวจต้องไม่พบการ
ปนเปื้อนของสารโลหะหนักและสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ได้ทั้งหมด 180 ไอโซเลท แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ตา ม
ลักษณะโคโลนีท่ีเจริญบนอาหาร nutrient glucose agar (NGA) ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มที่ 4 ท่ีมีประชากรเช้ือลักษณะโคโลนีกลม สีขาว
ขุ่น มัน วาว ขอบเรียบ มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรเชื้อแบคทีเรียกลุ่มอื่น โดยมีจำนวนเท่ากับ 36 ไอโซเลท หรือคิด
เป็นร้อยละ 20.68 ของประชากรเชื้อทั้งหมด และลักษณะโคโลนีกลุ่มที่ 5 ที่มีลักษณะโคโลนีกลม สีขาว ผิวหน้าขรุขระ มันวาว 
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เท่ากับ 6 ไอโซเลท (ร้อยละ 3.33 ของประชากรทั้งหมด) และกลุ่มที่ 9 ที่มีลักษณะโคโลนีกลม ขนาดเล็ก สีขาวครีม ขอบเรียบ มี
จำนวนน้อยที่สุด เท่ากับ 6 ไอโซเลท (ร้อยละ 3.33 ของประชากรทั้งหมด) (ตารางที่ 1)  

 
     ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่แปลงท่ีเก็บตัวอย่าง (A) และการเก็บตัวอยา่งดิน (B) 

ตารางที่ 1 ลักษณะของโคโลนีเช้ือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่แยกจากดินที่เจริญบนอาหาร NGA ที่อุณหภูมิห้อง (28±3 องศา
เซลเซียส) นาน 24 ช่ัวโมง 

กลุ่มที ่ ลักษณะโคโลน ี จำนวน (ไอโซเลท) ร้อยละ 

1 กลม ขาวใส ขอบหยัก 18 (1-18) 10.00 

2 กลม ขาวขุ่น ขอบเรียบ 24 (19-42) 13.30 

3 ปื้น ขาวขุ่น ขอบเรียบ 30 (43-72) 16.70 

4 กลม สีขาวขุ่น มัน วาว ขอบเรียบ 36 (73-108) 20.68 

5 กลม สีขาว ผิวหน้าขรุขระ มันวาว 6 (108-114) 3.43 

6 ปื้น สีขาวขุ่น ขอบเป็นหยัก 12 (115-126) 6.66 

7 กลม สีเหลือง ขอบหยัก และขอบมีสีขาวใส 18 (127-144) 10.00 

8 กลมนูน สีเหลือง ขอบเรียบใส นูน 30 (145-174) 16.60 

9 กลมนูน ขนาดเล็ก สีขาวครีม ขอบเรียบ 6 (175-180) 3.33 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในการย่อยสลายสารโลหะหนักแคดเมียม 

ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารแคตเมียมของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่แยกได้จากดิน พบว่า ไอโซเลท SP-TU-63-56 มี
ประสิทธิภาพในการเจริญบนอาหารพิษได้ 2 กลไก ประกอบด้วย 1) สามารถเจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม 
มีขนาดโคโลนีเท่ากับ 2.84 เซนติเมตร และ 2) ย่อยสลายสารแคดเมียม มีความกว้างบริเวณใส เท่ากับ 2.08 เซนติเมตร 
เช่นเดียวกับแบคทีเรียสายพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์ SP-TU-2-12Y และ TU089 มีขนาดโคโลนีเท่ากับ 3.72 และ 3.60 เซนติเมตร 
และมีความกว้างบริเวณใส เท่ากับ 2.15 และ 1.87 เซนติเมตร ตามลำดับ และในขณะที่ไอโซเลท SP-TU-63-115 มีกลไกในการ
เจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื ้อนแคดเมียมเพียงอย่างเดียว โดยมีค วามกว้างโคโลนี เท่ากับ 4.34 เซนติเมตร 
เช่นเดียวกับแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธ์ุคุณภาพ สายพันธ์ุ SP-TU-15-2 และ SP-TU-C มีความกว้างโคโลนี เท่ากับ 3.89 และ 
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4.3 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) ซึ่งกลไกในการย่อยของแบคทีเรียคือเข้าไปตัดโครงสร้างสายพันธะของสารแคดเมยีม ทำให้สารแคดเมยีม
เสื่อมสภาพลง 

จะเห็นได้ว่าแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและเจริญในอาหารที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียมได้ดีนั้นอยู่ใน
ประชากรกลุ่มที่มีจำนวนแบคทีเรียจำนวนน้อย โดยเฉพาะไอโซเลท SP-TU-63-115 ท่ีจัดอยู่ในแบคทีเรียกลุ่มที่ 6 มีประชากรเพียง 
6.66 เปอร์เซ็นต์เมื ่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นที่ มาได้ว่าจำนวนประชากรแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที ่มี
ความสามารถในการเจริญหรือย่อยสลายเคมตีกค้างในดินมอียู่ในดินนั้น ๆ  แล้ว แต่ไม่สามารถแสดงประสทิธิภาพไดอ้าจเนื่องมาจาก
จำนวนประชากรที่น้อยไม่สามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในดินได้ หรือจำนวนน้อยการแสดงประสิทธิภาพการย่อยสลายเกิดได้น้อย
จึงส่งผลให้มีโลหะหนักตกค้างยาวนาน หากมีการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ท่ีสามารถย่อยสลายแคดเมียมลงไปใน
ดินอาจช่วยให้เกิดการย่อยสลายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่แยกได้จากดินไอโซเลท SP-TU-63-56 สามารถย่อยสลายและเจริญคลุมทับ

ผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม (A) และ ไอโซเลท SP-TU-63-115 เจริญคลุมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อน
แคดเมียมเพียงอย่างเดียว (B) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมน้ำนึ่งฆ่าเช้ือ (C) 

สรุปผลการวิจัย 
เชื้อที่แยกได้จากดินท่ีมีสารโลหะหนักตกค้าง จำนวน 5 ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อได้ 180 ไอโซเลท แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 

ตามลักษณะโคโลนีที่ปรากฏบนผิวหน้าอาหาร NGA พบแบคทีเรียเพียง 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและ/หรือ
เจริญคุลมทับผิวหน้าอาหารที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก (แคดเมียม) โดยมีประสิทธิภาพที่ดีเทียบเท่ากับแบคทีเรียที่มีประโยชน์สาย
พันธุ์คุณภาพ และเพื่อยืนยันประสิทธิภาพต้องมีการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และสภาพไร่ 
รวมถึงการจำแนกชนิดต่อไป 
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การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากฟางหมัก 
Isolation and Selection of Cellulase Producing Bacteria from Fermented Rice Straw 

สรลัชนา กรไชย และ พรรณวิภา แพงศรี*1 
Saranchana Korncha and Phanwipa Pangsri* 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Phanwipa@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากฟางหมัก และศึกษา

ประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็ง ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้ ผลการวิจัยจาก
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากฟางหมัก ได้เชื้อแบคทีเรียทั้งหมดจำนาวน 7 ไอโซเลต คือ I1, I2, I3, I4, I5, I6 และ I7 เมื่อทดสอบ
ความสามารถในการย่อยบนอาหาร Carboxymethyl Cellulose Agar (CMC agar) พบว่า I1 มีค ่า Hydrolysis capacity  
(HC value) สูงที่สุด เท่ากับ 48.8 และจากการสังเกตลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีบนเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือ และส่องดูลักษณะ
รูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และย้อมแกรม พบว่าโคโลนีท่ีแยกและคัดเลือกมาทั้ง 7 ไอโซเลตนั้น มีลักษณะโคโลนีส่วนใหญ่เป็นสี
เหลือง ผิวหน้ามันวาว และเมื่อนำไปย้อมแกรมและส่องดูพบว่าเช้ือมีลักษณะที่เป็นท่อน แกรมบวก  

 
คำสำคัญ: แบคทีเรีย เอนไซม์เซลลูเลส ฟางหมัก 
 
Abstract 

This research focus on isolate and screening bacteria can producing cellulase enzyme, efficiency of 
cellulose degradation on solid medium and morphological characteristics of bacteria isolated. The results found 
that 7 bacteria were isolated (I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7).  The hydrolytic capacity (HC value) were testing on 
carboxymethyl cellulose (CMC) agar plate. The result found that isolate I1 was found the highest HC value of 
48.8. Then, study of morphological characteristics in the medium culture on the petri dish and shape by 
microscope and Gram stain. The colonies of 7 isolate were yellow colony, smooth and shiny surface. It was 
Gram’s staining examined, result found that rod shape a gram-positive.  
Keywords:  Bacteria, Enzyme cellulas, fermented rice straw 
 
บทนำ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการทำการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยวิถี ชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับข้าว
เป็นอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนไทยมีการปลูกข้าวเพื่อรับประทานรวมถึงค้าขาย และส่งออกมาเป็นเวลานานนับแต่อดีต 
ข้าวจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทย มีอิทธิพลต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ (1) จากการปลูกข้าวนั้นทำให้มเีศษเหลือ
ทิ้ง หรือเศษฟางข้าวเป็นจำนวนมาก แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการนำฟางข้าวไปเป็นอาหารสัตว์ แต่ก็ยังมีปริมาณที่มากเกินควรจน
มีการทำลายโดยการเผาทิ้งกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศตามมา ฟางข้าวจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยทำ
ฟางหมักเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของฟาง เพื่อเพ่ิมคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เพื่อเสริมเปน็
อาหารสัตว์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ฟางข้าวมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จากการย่อยสารประกอบ
เซลลูโลสด้วยเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้น้ำตาลที่สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ 
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และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เซลลูโลสเป็นสารประกอบโพลีแซคคาไรด์ ที่ประกอบด้วยกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ  
บีต้า-1,4 ไกลโคซิดิค พบในสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด เอนไซม์ในกลุ่มเซลลูเลสจะเร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะบีต้า-1,4 ไกลโค
ซิดิค หากการย่อยสมบูรณ์จะได้น้ำตาลกลูโคสเป็นผลิตภัณฑ์ของการย่อยสลายเซลลูโลส จุลินทรีย์หลายชนิดมีความสามารถในการ
สร้างเอนไซม์เซลลูเลส ยกตัวอย่างแบคทีเรีย เช่น Cellulomonas sp., Bacillus sp., Clostridium sp., Sporocytophaga sp. 
เป็นต้น (2) เอนไซม์เซลลูเลสที ่ได ้จากจุล ินทรีย ์ เป ็นเอนไซม์ท ี ่ผลิตออกมาสู ่ภายนอกเซลล์จ ัดเป็นแหล่งผลิตเอนไซม์  
เซลลูเลสที่ดีท่ีสุดเนื่องจากสะดวกต่อการสกัด สามารถผลิตไดใ้นปริมาณมาก ต้นทุนการผลิตต่ำ ทั้งนี้พบว่าสภาพการเพาะเลี้ยงมผีล
ต่อชนิดและปริมาณของเอนไซม์ที่สร้างขึน้ เช่น องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือ ได้แก่ ชนิดและปริมาณของเซลลโูลสที่ใช้ ปริมาณ
เกลือของโลหะต่างๆ สภาพความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และออกซิเจน เป็นต้น(3) 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการแยก และคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากฟางหมั ก ศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ทำการศึกษานี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้จริงในอนาคต 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอย่างฟางหมัก 
เตรียมส่วนผสมการทำฟางหมัก โดยช่ังตัวอย่างฟางข้าว (ตัดขนาดประมาณ 5 เซนตเิมตร) ต่อกากน้ำตาลในอัตราส่วน 

3:1 จากนั้นนำไปบ่มแบบไม่ใช้อากาศ เป็นเวลา 21 วัน(4) 

2. คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 

แยกเชื้อแบคทีเรียโดยนำตัวอย่างมาเจือจางในน้ำกลั่นปลอดเชื้อด้วยวิธี dilution method โดยทำการเจือจางที่อัตรา

การเจือจาง 10- 3 -10-7  ปิเปตสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนเพลทที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) 

แล้วใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเกลี่ยสารละลายตัวอย่างด้วยวิธีการ Spread plate technique ให้

ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนำตัวอย่างเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีของ

เชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น และทำการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี Streak plate technique โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) 

และนำไปใช้ในการทดสอบในขั้นตอนต่อไป  

3. ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยบนอาหาร Carboxymethyl Cellulose Agar (CMC agar) 

นำเชื ้อบริสุทธิ ์ที ่แยกได้ทำ Point inoculation บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อบนอาหาร Carboxymethyl Cellulose Agar  

(CMC agar) นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบความสามารถในการย่อยเซลลูโลสด้วย

ไอโอดีน (Iodine)(5) โดยเทให้ท่วมอาหารเลี ้ยงเชื้อ เป็นเวลา 15 นาที เททิ้ง จากนั้นวัดขนาดโซนใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีด้วย  

เวอร์เนียร์ (Vernier caliper) และคำนวณขนาดของวงใส (Clear zone)  เพื่อหาค่า Hydrolysis capacity (HC value) 

การคำนวณขนาดของวงใส (Clear zone)  = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส 

                                                                 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลน ี

4. ศึกษาลักษณะรูปร่างโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย 

      ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของเชื้อที่แยกได้ ได้แก่ การตดิสีแกรม รปูร่าง การจัดเรียงตัว 

โดยทำการเพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรยีบนอาหาร Nutrient Agar (NA slant) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้ว
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บันทึกลักษณะโคโลนี และลักษณะการเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ จากนั้นนำไปย้อมสีแบบแกรม แล้วสอ่งดูลักษณะของเชื้อ รูปร่าง 

การเรยีงตัว และการตดิสีย้อมแกรมภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 
     จากการนำตัวอย่างฟางหมักมาทำการแยกเชื้อแบคทีเรีย พบว่าสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างได้ทั้งหมด  

7 ไอโซเลตคือ  I1, I2, I3, I4, I5, I6 และ I7 ซึ่งคัดเลือกจากการสังเกตการเกิดโคโลนีของเชื้อที่มีลักษณะต่างกันบนเพลทอาหาร 
Nutrient Agar (NA)  

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยบนอาหาร Carboxymethyl Cellulose Agar (CMC agar) 

      เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยบนอาหาร CMC agar โดยการย้อมสีด้วยไอโอดีน (Iodine) และวัดขนาด

โคโลนีด้วยเวอร์เนียร์ (Vernier caliper) พบว่าจากการวัดขนาดและคำนวณขนาดของวงใส (Clear zone)  เพื่อหาค่า Hydrolysis 

capacity (HC value) เชื ้อแบคทีเรีย I1 มีค่า Hydrolysis Capacity (HC) สูงที ่ส ุดที ่ 48.8 รองลงมาคือ I6 (42.3), I5 (23.1),  

I4 (13.3), I7 (8.2), I3 (8.1) และ I2 (7.1) ตามลำดับดังตารางที่ 1 โดยเช้ือแบคทีเรียไอโซเลตที่มีการย่อยท่ีดี จะมีค่า HC สูง แสดง

ให้เห็นได้ว่า I1 มีความสามารถในการย่อยได้ดีที่สุด เนื่องมาจากไอโซเลตดังกล่าวมีขนาดโคโลนีที่เล็กมากและมีขนาดวงใสที่มี

บริเวณกว้างมากกว่าไอโซเลตอื่น เมื ่อนำมาคำนวณค่า Hydrolysis Capacity (HC) แล้วจึงทำให้ได้ผลดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่ง

สอดคล้องกับ สัญทัศน์ สินจรูญศักดิ์ (2554) คัดแยกแบคทีเรียจากดินบริเวณรอบบ่อน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พบ

แบคทีเรียทั้งหมด 66 ไอโซเลต ซึ่งคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงมีค่า HC มากกว่า 2.5 ได้จำนวน 13 ไอโซเลต ทั้งนี้การวัด

ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสด้วยวิธี Congo red และคำนวณเป็นประสิทธิภาพการย่อยสลาย (HC) ของแบคทีเรียนี้เป็น

วิธีที่สามารถช่วยในการคัดเลือกแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง เนื่องจากสามารถสังเกตการเกิดโซนใสบนอาหารเลี้ยง

เชื้อได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นผลมาจากสาร CMC ในอาหารแข็งสามารถทำปฏิกิริยากับสี Congo red ที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งสาร 

CMC จะดูดซึมสีแดง  ทำให้บริเวณที่มีสาร CMC ปรากฎเป็นสีแดง ส่วนบริเวณที่มีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสนั้น สาร CMC จะถูก

ย่อยและทำให้บริเวณดังกล่าวนี้ไม่เกิดการดูดซึมสีของ Congo red จึงปรากฏเห็นเป็นโซนใส (6) และยังสอดคล้องกับพลอยไพลิน 

และพรรณวิภา (2563) ที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพการย่อย Carboxy Methyl Cellulose (CMC) ของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้

ด้วยวิธี Gram’s iodine พบว่าเกิดวงใสและวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสต่อเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนี คือค่า  Hydrolysis 

capacity (HC value) พบว่าเชื้อมีค่า HC value สูงมากกว่า 10 ได้แก่ I1-4, I3-10, I2-4 และ I1-5 มีค่า HC สูงสุดเท่ากับ 13.72, 

12.17, 11.88 และ 10.43 ตามลำดับ(7) 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนไอโซเลตของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถคัดแยกได้ และประสิทธิภาพการย่อยบนอาหาร (CMC agar) 

ไอโซเลต ค่า Hydrolysis Capacity (HC) 

I1 48.8 
I2 7.1 
I3 8.1 
I4 13.3 
I5 23.1 
I6 42.3 
I7 8.2 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทดสอบประสิทธิภาพการย่อย Carboxy methyl cellulose (CMC) ของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้  

ด้วยวิธี Gram’s iodine test 

 

3. ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย 

จากการสังเกตลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีบนเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือ พบว่าเช้ือท่ีคัดเลือกมาจากการแยกเช้ือจากฟาง

หมักส่วนใหญ่แล้วโคโลนีจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสามารถจำแนกความแตกต่างนี้ได้เป็น 5 ลักษณะ คือ (1) โคโลนีมีลักษณะ

รูปร่างไม่แน่นอน แบนราบตามผิวหน้าอาหาร มีสีขาวขุ่น จำนวน 1 ไอโซเลต (2) โคโลนีมีลักษณะกลม นูน มีสีส้ม จำนวน  

1 ไอโซเลต (3) โคโลนีมีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง  จำนวน 1 ไอโซเลต (4) โคโลนีมีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน  

แบนราบตามผิวหน้าอาหาร มีสีเหลือง จำนวน 1 ไอโซเลต และ (5) โคโลนีมีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง ผิวหน้ามัน

วาวจำนวน 1 ไอโซเลต (6) โคโลนีมีลักษณะรูปรา่งไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง ผิวหน้าเช้ือด้าน และ (7) โคโลนีมีลักษณะกลม นูน มีสี

ขาวขุ่น จำนวน 1 ไอโซเลต ดังตารางที่ 2 ในส่วนของลักษณะของเชื้อแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นได้จากภาพท่ี 2 และ 

ตารางที่ 2 ว่าเช้ือแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่แยกและคัดเลือกมานั้นจะมีลักษณะเป็นท่อน โดย I1 มีลักษณะเป็นท่อนยาว ติดสีม่วงแกรม

บวก, I2 มีลักษณะเป็นกลมรี ติดสีแดงแกรมลบ และ I3, I4, I5, I6, I7 จะมีลักษณะเป็นท่อนสั้น ติดสีม่วงแกรมบวก ตามลำดับ 

โคโลนีที่แยกและคัดเลือกมาทั้ง 7 ไอโซเลตนั้นมีลักษณะโดยส่วนใหญ่แล้วบนผิวหน้าของอาหารโคโลนีจะมีลักษณะรูปร่างที่ไม่

แน่นอน มีสีที่ค่อนข้างเหลือง ผิวหน้ามันวาวมากกว่าลักษณะอื่น และเมื่อนำไปย้อมแกรม และส่องดูพบว่าภายใต้กล้องเชื้อมี

ลักษณะเป็นท่อนคล้ายกับแบคทีเรียในกลุ่มของ Bacilli จากการสังเกตการติดสีย้อมแกรมที่มีการตดิสีมว่ง หรือเป็นแบคทีเรียแกรม

บวก เนื่องจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก มีความสามารถที่จะรับสาร Crystal Violet ได้ดี และหลังจากตรึงสี crystal 

violet ด้วย Gram’s iodine  จะเกิดเป็นสารประกอบ complex ติดกับผนังเซลล์ของแบคทีเรียหลังจากการล้างสี ด้วย Alcohol 

จะช่วยให้แบคทีเรียแกรมบวกจึงย้อมแกรมแล้วติดสีม่วง แต่ในแบคทีเรียแกรมลบ มีชั้น peptidoglycan บางกว่า และมี cross-

link ที่หนาแน่นน้อยกว่า ทำให้เมื่อล้างสีด้วย Alcohol สาร Crystal Violet จะถูกขจัดออกจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ 

เมื่อเติม Safranin-O ผนังเซลลข์องแบคทีเรียแกรมลบ จึงย้อมติดสีแดง (8) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ดวงฤทัย และมาโนช (2560) นำ

โคโลนีท่ีแยกได้ที่รวมทั้งสิ้นได้ 42 ไอโซเลต มาทำการแยกให้บริสุทธ์ิ แล้วสังเกตลักษณะโคโลนีบนอาหารแข็ง และย้อมสีแกรมแล้ว

ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเชื ้อส่วนใหญ่เป็นเ ช้ือในกลุ่ม Bacilli ส่วนใหญ่ย้อมติดสี Gram staining ให้สีน้ำเงิน เป็น 

แกรมบวกมากกว่าแกรมลบซึ่งติดสีแดง(9) 
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ตารางที ่2 ลักษณะโคโลนีและลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้  

ไอโซเลต ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย

ภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

I1 
โคโลนมีีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน แบนราบตามผิวหน้าอาหาร มี
สีขาวขุ่น 

ท่อนยาว ติดสีม่วง  แกรมบวก 

I2 โคโลนมีีลักษณะกลม นูน มีสสี้ม กลมรี ตดิสีแดงแกรมลบ 
I3 โคโลนมีีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง ท่อนสั้น ติดสมี่วงแกรมบวก 

I4 
โคโลนมีีลกัษณะรูปร่างไม่แน่นอน แบนราบตามผิวหน้าอาหาร มี
สีเหลือง 

ท่อนสั้น ติดสมี่วงแกรมบวก 

I5 โคโลนมีีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง ผิวหน้ามันวาว ท่อนสั้น ติดสมี่วงแกรมบวก 
I6 โคโลนมีีลักษณะรูปร่างไม่แน่นอน นูน มีสีเหลือง ผิวหน้าเชื้อด้าน ท่อนสั้น ติดสมี่วงแกรมบวก 
I7 โคโลนมีีลักษณะกลม นูน มีสีขาวขุ่น ท่อนสั้น ติดสมี่วงแกรมบวก 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ภายใต้กล้องจุลทรรศนก์ำลังขยาย100X 
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ภาพที่ 2 (ต่อ) ลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ภายใต้กล้องจลุทรรศน์กำลังขยาย100X   

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากฟางหมักบนอาหารแข็ง  Nutrient Agar (NA) ได้เช้ือ

แบคทีเรียทั ้งหมดจำนวน 7 ไอโซเลต จากการทดสอบความสามารถในการย่อยบนอาหาร CMC agar ทำให้ได้เชื ้อที ่มีค่า 

Hydrolysis Capacity (HC) ที่สุดตามลำดับดังนี้เชื้อแบคทีเรีย I1 มีค่า (HC) สูงที่สุดที่ 48.8 รองลงมาคือ I6 (42.3), I5 (23.1),  
I4 (13.3), I7 (8.2), I3 (8.1) และ I2 (7.1) และจากการสังเกตลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีบนเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อ และย้อม 
แกรมแล้วส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าโคโลนีที่แยกและคัดเลือกมาทั้ง 7 ไอโซเลตนั้นมีลักษณะโคโลนีมีสีที่ค่อนข้างเหลอืง 
ผิวหน้ามันวาวมากกว่าลักษณะอื่น และเมื่อนำไปย้อมแกรมและส่องดูพบว่าภายใต้กล้องเช้ือมีลักษณะเป็นท่อนคล้ายกับแบคทีเรีย
ในกลุ่มของ Bacilli เนื่องจากการสังเกตการติดสีย้อมแกรมที่มีการติดสีม่วงและเชื้อมีลักษณะที่เป็นท่อน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา แพงศรี อาจารย์  
ที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำวิจัยนี้ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจน
ทำให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ ขอขอบพระคุณพี่เจ้าหน้าที่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีเอื้อเฟ้ือสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ต่างในการทำวิจัย 
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ฟลาโวนอยด์ การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากน้ำผึ้งชันโรง 
Flavonoids, Antioxidant Properties and Antibacterial Activity of Stingless Bee Honey  

วัชระ สายทอง และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์* 
Watchara Saithong and Duangduan Wattanuruk*  
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*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: duangduan@vru.ac.th  

บทคัดย่อ 
ชันโรงจัดอยู่ในวงศ์ผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในช่วยผสมเกสรดอกไม้หลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตน้ำผึ้งชันโรงที่อดุมไป

ด้วยสารประกอบทางชีวภาพ วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของน้ำผึ้งชันโรง โดยตัวอย่างของน้ำผึ้งชันโรงได้แก่
พันธุ์ปากหมู1(Geniotrigona thoracica) พันธุ์ขนเงิน(Tetragonula pagdeni) พันธุ์หลังลาย (T. fuscobalteata) พันธุ์ถ้วยดำ 
(T. laeviceps) พันธุ์ปากแตรขาว (Lepidotrigona ventralis) พันธุ์จิ๋วดำ (L. flavibrasis) พันธุ์อิตาม่า (Heterotrigona itama) 
(จังหวัดตรัง) และพันธุ์ปากหมู2 (จังหวัดสมุทรสงคราม) มีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 2.57-3.44 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ระหว่าง 65-75 °Brix มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในช่วง 39.28±0.21-55.77±0.05 มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอย่าง มีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระโดยการวิเคราะห์ DPPH (EC50) ในช่วง 2.251±0.27-3.790±0.31 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการยับยั้งแบคทีเรียพบว่า 
พันธุ์ปากหมู1สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกสายพันธุ์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสตั้งแต่ 6.15±0.21-12.42±0.28 มิลลิเมตร 
โ ด ย ส า ม า ร ถ ย ั บ ย ั ้ ง  Staphylococcus aureus DMST 8840, Streptococcus mutans DMST41283, Listerria 
monocytogenes DMST17303, Bacillus cereus DMST 5040 แ ล ะ  E. coli DMST4212 ม ี เ ส ้ น ผ ่ า น ศ ู น ย ์ ก ล า ง ว ง ใ ส 
12.42±2.68, 6.92±0.56,  6.75±0.21, 9.71±4.10 และ 6.15±0.21 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนน้ำผึ้งชันโรงที่ยับยั้งแบคทีเรีย
ทดสอบได้น้อยสายพันธ์ุที่สุดคือพันธุ์ถ้วยดำ แบคทีเรียที่ถูกยับยั้งได้มากท่ีสุดคือ Bacillus sutilis   
คำสำคัญ: น้ำผึ้งชันโรง ฟลาโวนอยด์ การต้านอนมุูลอสิระ การยับยัง้แบคทีเรีย  
Abstract 

Stingless bees are in the same family as honey bees but without a sting. They are efficient pollinator 
of many flowers and produce honey with potential bioactive components. The objectives of this study were 
to determine the biological activities of of Stingless Bee Honey. The Stingless Bee honey samples were obtained 
from Geniotrigona thoracica1, Tetragonula pagdeni, T. fuscobalteata, T. laeviceps, Lepidotrigona ventralis,      
L. flavibrasis, Heterotrigona itama (Trang province) and Geniotrigona thoracica2 (Samut Songkhram province) . 
Results reveal pH and soluble solid average were range 2.57-3.44, 65-75 °Brix respectively. The total Flavonoids 
content of stingless bee honey were range 39 .28±0.21- 55 . 77±0 .05  mgRE/g. The antioxidant activities were 
evaluated by using DPPH were range (EC50) 2 .251±0.27-3.790±0.31 mg/ml. A paper disc diffusion method was 
used to determine antimicrobial activities of the honey against bacteria. The results showed that Geniotrigona 
thoracica1 to inhibit the growth of all species of bacteria. Zone of inhibition were range 6.15±0.21-12.42±0.28 
mm. The inhibition zone (mm) of Staphylococcus aureus DMST 8840, Streptococcus mutans DMST41283, 
Listerria monocytogenes DMST17303, Bacillus cereus DMST 5040 แ ล ะ  E. coli DMST4212 were 12.42±2.68, 
6.92±0.56,  6.75±0.21, 9.71±4.10 and 6.15±0.21 mm. respectively. The honey from T. laeviceps was not effective 
against bacteria. Bacillus sutilis was the most inhibited culture. 
Keywords: Stingless Bee honey, Flavonoids, Antioxidant Properties, Antibacterial Activity  
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บทนำ 
 ชันโรง (stingless  bees) เปนแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดอยูในอันดับ Hymenoptera วงศ์(Family) Apidae วงศ์ย่อย
(Subfamily) Meliponinae และเผ่า (Tribe)  Meliponini ที่มีการจัดวรรณะทางสังคมคล้ายกับผึ้งรวง (honey bees) หรือผึ้งที่
ใหน้ำหวาน (1) ที่มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรมาใช้เป็นอาหารคล้ายผึ้ง แต่เนื่องจากไมมีเหล็กในจึงไม
สามารถตอยได ชันโรงสามารถพบได้ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนทั่วโลกเท่านั้น มีรายงานการสำรวจความหลากชนิดของชันโรงพบ
จำนวนทั้งสิ้น 32 ชนิด และมีการกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ (2) โดยบทบาทของชันโรงของระบบนิเวศในธรรมชาติคือ
การมีส่วนช่วยในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนั้นยังพบว่าชันโรงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดที่
นำมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ชันผึ้งท่ีเป็นส่วนประกอบของของรังและน้ำผึ้งชันโรงซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอลิก (phenolic) และ
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavoniod) ที่เป็นสารสำคัญที่มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาเช่นฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anticancer) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
(anti-oxidative activity) ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory  activity) และฤทธิ์ต้านจุลชีพ  (anti-microbial  activity)  
(3-5) ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง โดยเฉพาะน้ำผึ้งเนื่องจากมีส่วนผสมของชันผึ้ง (พรอพอลิส) ที่ชันโรงนำมาสร้างเป็นถ้วย
เก็บน้ำผึ้ง จึงมีส่วนผสมของชันผึ้งละลายอยู่ในน้ำผึ้งทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันมีการนำสารจากธรรมชาติมาที่มีสรรพคุณ
ทางยามาใช้ประโยชน์มากมาย ซึ่งมีรายงานว่าน้ำผึ้งชันโรงมีสวนชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก รักษาการ
อักเสบของผิวหนัง ชวยชะลอความเสื่อมของเซลล์ และมีสรรพคุณทางยาสูงกวาน้ำผึ้งทั่วไป (6) แต่เนื่องจากเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก
และยังไม่เป็นที่นิยมในการเลี้ยงจึงทำให้ผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงมีราคาสูง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการนำน้ำผึ้งชันโรงเพื่อมาใช้ในการ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่  การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญบางชนิด ได้แก่ สารประกอบฟลาโวนอยด์และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลิอิสระ นอกจากน้ันได้ทำการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคตามบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารบางชนิด ได้แก่ E. coli, Bacillus cereus, Listerria monocytogenes และStaphylococcus aureus เป็นต้น 
รวมถึงแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ ได้แก่ Streptococcus mutans จึงเป็นแนวทางในการนำน้ำผึ ้งชันโรงมาใช้ประโยชน์
ทางด้านเภสัชวิทยาและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผึ้งชันโรงเพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้เป็นระดับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกต่างกัน 

                  ตัวอย่างน้ำผึ้งชันโรงที่ศึกษาได้แก่ พันธุ์ปากหมู1 (Geniotrigona thoracica) พันธุ์ขนเงิน (Tetragonula pagdeni) 
พันธุ์หลังลาย (T. fuscobalteata) พันธุ์ถ้วยดำ (T. laeviceps) พันธุ์ปากแตรขาว (Lepidotrigona ventralis) และพันธุ์จิ๋วดำ  
(L. flavibrasis) พันธุ์อิตาม่า (Heterotrigona itama) จากฟาร์มบ้านสวนษิริจันทร์ จังหวัดตรัง พันธุ์ปากหมู 2 จากภูผาฟาร์ม
ชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม สังเกตลักษณะสีด้วยตาเปล่า ชิมรสชาติ และความข้นหนืดจากประสาทสัมผัส วัดค่าความเป็นกรด-
ด่างด้วย pH meter และวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดด้วยเครื่อง hand refractometer  

2. การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด 
      วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด โดยผสมตัวอย่างน้ำผึ้งชันโรง 100 มิลลิกรัมกับเอทานอลปรับปริมาตรเป็น 

10 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายตวัอย่าง 1 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร (ทำ 3 ซ้ำ) ที่เวลา 0 นาที เติมโซเดียมไนไตรต ์(NaNO2) 
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร  ที่เวลา 5 นาที เติมอลูมิเนียมคลอไรด์ (AlCl3) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร ที่เวลา 6 นาที เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 1 โมล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ด้วยน้ำกลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร เทียบกับกราฟ
มาตรฐานของรูทิน (rutin) และรายงานผลเป็นปริมาณมิลลิกรัมรูทินต่อกรัมของตัวอย่าง(7) 

3. การศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
      ทดสอบการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธ ี DPPH radical scavenging assay โดยผสมตัวอย่างน้ำผึ ้งชันโรง 0.02 

มิลลิกรัม กับเอทานอล ปริมาตร 40 มิลลิลิตร เขย่าด้วยเครื่องเขย่าสาร นำตัวอย่างมาเจือจางด้วยเอทานอล ให้ได้ความเข้มข้น 
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31.25, 62.5, 125, 250, 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นำมาทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระ DPPH เทียบกับ
สารละลายมาตรฐาน butylated hydroxytoluene (BHT) นำสารทดสอบในแต่ละหลอดผสมให้เข้ากัน ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่
มืด 30 นาที จากนั้นจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และรายงานค่าเป็น EC50 

(8) 
4. การศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี Agar diffusion assay 

                  ตัวอย่างน้ำผึ้งชันโรงมาทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยแบคทีเรียที่นํามาใช้ในการทดสอบ
ทั้งหมด 8 สายพันธุ ์ ได้แก่ E. coli,  Bacillus sutilis,  Staphylococcus aureus จากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และ      
E. coli DMST4212, Bacillus cereus DMST 5040, Staphylococcus aureus DMST 8840, Listerria monocytogenes 
DMST17303 และ Streptococcus mutans DMST41283 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยเพาะเช้ือในอาหารเหลว 
Nutrient broth (S. mutans ใช้ Brain heart infusion broth) เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 625 นาโนเมตร 
จะได้ค่า OD ระหว่าง 0.08-0.10 จากนั้นใช้ไม้พันสำลีป้ายให้ทั ่วผิวหน้าอาหาร Nutrient agar (S. mutans ใช้ Brain heart 
infusion agar) ที่แข็งตัวในจานเพาะเช้ือ จากนั้นคีบ paper disc ที่จุ่มน้ำผึ้งช้ันโรงมาวางบนผิวของอาหารเพาะเชื้อตามตำแหน่งที่
กำหนดแล้วกดเบาๆ ให้ติดกับวุ้น โดยมีน้ำกลั่นปราศจากเชื้อเป็นสารควบคุมลบ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง (S. mutans บ่มภายใต้ CO2 5 เปอร์เซ็นต์) การอ่านผลโดย วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone เป็นมิลลิเมตร  

5. การวิเคราะห์สถิติ 
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomize Design  ) CRD แบบ 3 ซ้ำ วิเคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าความ

แปรปรวน±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาคณุสมบตัิทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกตา่งกันในแต่ละสายพันธุ์และแหล่งธรรมชาตดิังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกตา่งกัน 
 
            
                  
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางพบว่าเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าน้ำผึ้งชันโรงจะมีสี รสและกลิ่นที่แตกต่างกันซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก 
ชันโรงแต่ละสายพันธุ์มีการเก็บน้ำหวานของดอกไม้ที่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีลักษณะเหลวมากกว่าน้ำผึ้งพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะ
ตามธรรมชาติทั้งนี้อาจเป็นเพราะชันโรงเป็นแมลงเก็บน้ำหวานขนาดเล็กกว่าผึ้ง มีปากเล็กทำให้ไล่ความชื้นในรังได้น้อยกว่า จึงทำ
ให้น้ำผึ้งมีความชื้นสูงตามรายงานการศึกษาน้ำผึ้งชันโรงของ (9) ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 2.57-3.44 ซึ่งอยู่ในช่วงเป็นกรด 
ซึ่งมีอยู่หลายชนิดเช่น กรดฟอร์มิก กรดแอซิติก กรดซิตริก และซักซินิก แต่ส่วนใหญ่เป็นกรดกลูโคนิกที่เกิดการเปลี่ยนจากน้ำตาล
กลูโคสโดยเอนไซม์กลูโคออกซิเดส ซึ่งความเป็นกรดจะป้องกันการเน่าเสียของน้ำผึ้งได้ มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ระหว่าง 
65-75 °Brix โดยพบว่าน้ำตาลเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดคือ 80-89 เปอร์เซ็นต์ ที่พบมากในน้ำผึ้งชันโรงได้แก่ น้ำตาลมอลโทส 

ตัวอยา่ง 
น้ำผึ้งชันโรง 

ลักษณะปรากฏ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลาย  
(°Brix) 

พันธุ์ปากหมู1 น้ำตาลเข้ม รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 2.57±0.01 65±0.21 

พันธุ์ปากหมู2 น้ำตาลอ่อน รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 2.78±0.00 68±0.14 

พันธุ์ขนเงิน น้ำตาลเข้ม รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 3.67±0.01 42±0.21 

พันธุ์หลังลาย น้ำตาลอออกเหลือง รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 3.44±0.03 70±0.27 

พันธุ์อิตามา่ น้ำตาลอออกเหลือง รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 2.88±0.01 64±0.14 

พันธุ์ปากแตรขาว น้ำตาลอออกเหลือง รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 3.11±0.01 75±0.07 

พันธุ์ถ้วยดำ น้ำตาลเข้ม รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 3.09±0.02 71±0.21 

พันธุ์จิว๋ดำ น้ำตาลอออกเหลือง รสเปรี้ยว ค่อนข้างเหลว 3.18±0.02 71±0.21 
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ฟรุกโทส ซูโครสและกลูโคส (9) ในขณะที่น้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์พบน้ำตาลฟรุกโทสเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้ำผึ้งชันโรงจากทางตอนใต้ของ
บราซิล พบน้ำตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบหลัก อย่างไรก็ตาม ลักษณะหรือองค์ประกอบต่างๆ ของน้ำผึ้ง จะมีความแตกต่างกันไป
ตามสายพันธุ์ของผึ้ง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งใช้เป็นอาหาร (10) และการย่อยน้ำตาลจากเอนไซม์ผึ้งหลั่งออกมา
ด้วย(11) 
            ตารางท่ี 2 ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จากการทดลองน้ำผึ้งชันโรงแต่ละตัวอย่างมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์ใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง 39.28±0.21-55.77±0.05 

มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอย่าง โดยพันธ์ุปากหมู1 และพันธุ์ปากหมู2 มีปริมาณฟลาโวนอยด์มากท่ีสุด คือ 55.77±0.05และ54.93±0.35  
มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอย่าง ตามลำดับ ซึ่งสารดังกล่าวมาจากส่วนของน้ำหวานของเกสรดอกไม้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารที่ผึ้ง
นำมาผลิตเป็นน้ำผึ้ง และจากการตรวจสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging activity รายงานผลเป็นความสามารถต้าน   ออกซิเดชั่น DPPH โดยใช้ค่า EC50 ซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของสาร
ทดสอบที ่ทำให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระหรือ % radical scavenging activity ลดลงร้อยละ 50 และใช้สาร Butylate 
hydroxytoluene (BHT) เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและพิจารณาจากค่า EC50 ถ้ามีค่า
น้อยจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงในแต่ละตัวอย่างพบว่ามี
ค่า EC50 อยู ่ในช่วง 2.251±0.27-3.790±0.31 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยพันธุ ์ปากหมู1 และพันธุ ์ปากหมู2 มีค่าน้อยสุดคือ 
2.251±0.27 และ2.328±0.33มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่า EC50 ของ BHT คือ 0.128±0.36 แสดงถึงมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด  

ในน้ำผึ้งชันโรง อุดมไปด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิด ได้แกคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน วิตามิน และ เกลือแร และยังมีส
วนประกอบของสารพฤกษเคมี เชน สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ซึ่งฟลาโวนอยด์เป็นสารประกอบฟินอลิกที่พบมากใน
พืชผักและผลไม้ มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบ และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  เนื่องมาจากสามารถดักจับอนุมูลอิสระ (radical 
scavenging) ได ้ โดยกลุ ่มของสารประกอบฟลาโวนอยด์ ได ้แก ่ apigenin, chrysin, galangin, hesperetin, kaempferol, 
pinocembrin และ quercetin ส่วนกลุ ่มสารที ่ม ีฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ tocopherols, ascorbic acid, superoxide 
dismutase (SOD), catalase (CAT) แ ล ะ reduced glutathione (GSH) (12) โดยพบว่าปริมาณสารประกอบพอลีฟีนอลและฟ
ลาโวนอยด์ที่พบในน้ำผึ้งมีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วย (13-14) เมื่อน้ำผึ้งที่มีปริมาณสารพอลีฟีนอล 
และฟลาโวนอยด์สูง จะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย โดยชนิดของน้ำหวานและพันธุ์พืชที่ชันโรงเก็บเกี่ยวมีผลต่อ
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมที ่แตกต่างกัน (15) นอกจากนั ้นช่วงเวลาในการเก็บเกี ่ยวที ่แตกต่างกันยังมีผลต่อปริมาณ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ชีวภาพของน้ำผึ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของชนิดพืชพรรณในแต่ละฤดูกาล 

 

ตัวอยา่งน้ำผึ้งชันโรง ปริมาณฟลาโวนอยด ์
(มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอยา่ง) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระEC50  
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

พันธุ์ปากหมู1 55.77±0.05 2.251±0.27 

พันธุ์ปากหมู2 54.93±0.35 2.328±0.33 

พันธุ์ขนเงิน 46.33±0.41 3.360±0.21 

พันธุ์หลังลาย 45.62±0.02 3.319±0.25 

พันธุ์อิตามา่ 42.44±0.42 2.968±0.11 

พันธุ์ปากแตรขาว 40.29±0.32 2.874±0.03 

พันธุ์ถ้วยดำ 42.38±0.22 3.628±0.22 

พันธุ์จิว๋ดำ 39.28±0.21 3.790±0.31 

BHT - 0.128±0.36 
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     ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งแบคทีเรียของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกต่างกนั 

 

 

 

- หมายถึง ไม่ยับยั้ง 

        จากผลการทดลองพบว่าน้ำผึ้งชันโรงบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ โดยเฉพาะพันธุ์ปากหมู 1 
สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกสายพันธุ์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสตั้งแต่ 6.15±0.21-12.42±0.28 มิลลิเมตร และ
สามาถยับยั ้งแบคทีเรียต่อโรคได้ทุกสายพันธุ ์ ซึ ่งสามารถยับยั ้ง  Staphylococcus aureus DMST 8840 ได้มากที่สุด 
ร อ ง ล งม า ค ื อ  Bacillus cereus DMST 5040, Streptococcus mutans DMST41283, Listerria monocytogenes 
DMST17303, และ E. coli DMST4212 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส 12.42±2.68, 9.71±4.10, 6.92±0.56,  6.75±0.21, 
และ 6.15±0.21 มิลลิเมตรตามลำดับ ดังภาพท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานท่ีศึกษาพบว่าน้ำผึ้งชันโรงสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
แกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ (16) ส่วนน้ำผึ้งชันโรงที่ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้น้อยสายพันธุ์ที่สุดคือพันธุ์ถ้วยดำ โดย
แบคทีเรียที่ถูกน้ำผึ้งชันโรงยับยั้งได้มากที่สุดคือ Bacillus sutilis 

 

 
     Staphylococcus aureus                          Bacillus Subtilis 

             
              E. coli                                      E. coli DMST4212 

ตัวอย่าง 
น้ำผึ้งชันโรง 

ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (มิลลิเมตร) 

E. coli Bacillus 
subtilis 

Staphylococcus 
aureus 

Staphylococcus 
aureus 

DMST 8840 

Bacillus 
cereus 
DMST 
5040 

E. coli 
DMST 
4212 

Listerria 
monocytogenes 

DMST 17303 

Streptococcus 
mutans 

DMST41283 

พันธุ์ปากหมู1 6.92±0.56 12.22±0.28 10.81±1.41 12.42±2.68 9.71±4.10 6.15±0.21 6.75±0.21 6.92±0.56 

พันธุ์ปากหมู2 - 6.55±0.49 9.75±0.21 - - 7.85±0.19 8.05±3.46 7.05±0.49 

พันธุ์ขนเงิน - 10.75±0.63 11.05±0.28 - - - - - 

พันธุ์หลังลาย 5.65±0.21 8.63±0.14 8.25±0.35 - - - - - 

พันธุ์อิตาม่า  13.54±0.14 10.05±0.49 7.44±1.83 - 6.45±0.91 7.22±0.98 - 

พันธุ์ปากแตรขาว - 7.25±0.35 - - - - 5.75±0.91 - 

พันธุ์ถ้วยดำ - 8.55±0.77 - - - - - - 

พันธุ์จิ๋วดำ - 7.48±0.42 - - - - - - 
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            Streptococcus mutans DMST41283            Staphylococcus aureus DMST8840  

             
                      Bacillus cereus DMST 5040            Listerria monocytogenes DMST 17303 

ภาพที่1 ผลการยับยั้งแบคทีเรียทีแ่ตกตา่งกันของน้ำผึ้งชันโรงพันธุ์ปากหมู1 (หมายเลข1)  
 

เนื่องจากน้ำผึ้งชันโรงมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงเป็นการจำกัดน้ำที่แบคทีเรียจะน ำไปใช้ได้ โปรตีนที่ต่ำ (0.1-0.4 
เปอร์เซ็นต์)  ทำให้แบคทีเรียใช้ไนโตรเจนไม่เพียงพอต่อการเจรญิ และมีความเป็นกรด-ด่างต่ำโดยเฉลี่ยไม่เกิน 3.9 ซึ่งสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หลายชนิด มีความสามารถดูดซับน้ำได้สูงมาก (hyperosmosis) จึงดึงดูดน้ำออกจากเซลล์
แบคทีเรีย นอกจากนั้นพบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของ
เอนไซม์เมื่อน้ำผึ้ง มีความชื้นมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ และยังพบเมธิลไกลออกซอล(methylglyoxal) และเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านจุล
ชีพ (defensin-1 ) (17) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าน้ำผึ้งชันโรงที่ออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันขึ้นกับองค์ประกอบของน้ำผึ้ง
แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ซึ ่งขึ ้นอยู่กับน้ำหวานที่เป็นแหล่งให้ชันโรงนำมาผลิตเป็นน้ำผึ ้ง (18) ทำให้น้ำผึ ้งชันโรงแต่ละชนิดมี
ประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีในน้ำผึ้ง  (19) นอกจากนั้นในน้ำผึ้งชั้นโรงอาจมี
ส่วนผสมของชันที่เป็นส่วนที่ชันโรงงานนำมาจากยางไม้มาผสมกับไขผึ้งเพื่อนำมาซ่อมแซมรังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค
ภายในรังได้ด้วยซึ่งมีรายงานว่าชันมีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียและราได้ (20) ในน้ำผึ้งชันโรงมีอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์และอาจจะมี
แทนนินที่เป็นองค์ประกอบของชันที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีความซับซ้อนทำให้มีฤทธิ์ต้านจุลชีพซึ่งส่งผลต่อเยื่อหุ้มนิวเคลียสและ
ยับยั้งการเคลื่อนไหวของแบคทีเรียโดยมีกลไกจากการรบกวนกระบวนการซึมผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรีย และไลโซโซม (21) 

           สรุปผลการวิจัย 
จากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงที่แตกต่างกันไดแ้ก่ พันธุ์ปากหมู1 พันธุ์ขนเงิน พันธุ์หลังลาย พันธุ์ถ้วย

ดำ พันธุ์ปากแตรขาว พันธุ์จิ๋วดำ พันธุ์อิตาม่า และพันธุ์ปากหมู2 พบว่าน้ำผึ้งชันโรงแตล่ะตัวอย่างจะมีสี รสและกลิ่นท่ีแตกต่างกัน มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 2.57-3.44 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ระหว่าง 65-75 °Brix มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์อยู่
ในช่วง 39.28±0.21-55.77±0.05 มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอย่าง โดยพันธุ์พันธุ์ปากหมู1 และพันธุ์ปากหมู2 มีปรมิาณฟลาโวนอยด์มาก
ที่สุด คือ 55.77±0.05และ54.93±0.35  มิลลิกรัมรูทิน/กรัมตัวอยา่ง ตามลำดับ มีฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระของค่า EC50 อยู่ในช่วง 
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2.251±0.27-3.790±0.31 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตร โดยพันธุ์พันธุ์ปากหมู1 และพันธุ์ปากหมู2 มีค่านอ้ยสุดคือ 2.251±0.27 และ
2.328±0.33 มิลลิกรัมต่อมลิลลิิตรตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่า EC50 ของ BHT คือ 0.128±0.36 มิลลิกรมัต่อมลิลลิิตร แสดงถึงมี
ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระดีทีสุ่ด ผลการยับยั้งแบคทีเรียพบว่าพันธุ์ปากหมู1 สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกสายพันธ์ุ โดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางวงใสตั้งแต่ 6.15±0.21-12.42±2.68 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคไดทุ้กสายพันธ์ุ ซึ่งสามารถยับยัง้ 
Staphylococcus aureus DMST 8840 ได้มากท่ีสุด รองลงมาคอื Bacillus cereus DMST 5040, Streptococcus mutans 
DMST41283, Listerria monocytogenes DMST17303, และ E. coli DMST4212 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส 12.42±2.68, 
9.71±4.10, 6.92±0.56,  6.75±0.21, และ 6.15±0.21 มิลลิเมตรตามลำดบั  ส่วนน้ำผึ้งชันโรงที่ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้น้อยสาย
พันธุ์ท่ีสุดคือพันธุ์ถ้วยดำ และ พันธุ์จิ๋วดำ โดยแบคทีเรียที่ถูกน้ำผึ้งชันโรงยับยั้งได้มากท่ีสดุคือ Bacillus sutilis   
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากถั่วเหลืองและถั่วเขียวในสภาวะจำลองของ
กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก การกระตุ้นการเจริญเติบโต และการสร้างกรดแลคติกของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 
1465 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923  จากการทดลองพบว่าการย่อยสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จาก    
ถั่วเหลืองในสภาวะจำลองกระเพาะอาหารที่ระดับพีเอช 3, 4 และ 5 และลำไส้เล็กท่ีระดับพีเอช 6, 7 และ 8 มีค่าน้อยกว่าถั่วเขียว  
การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีค่าน้อยกว่าสารสกัดหยาบจากถั่วเขียว  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองที่ระดับ   
พีเอช 3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 17.51, 12.51 และ 13.47% ตามลำดับ  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองที่ระดับพีเอช 6, 
7 และ 8  มีค่าเป็น 20.26, 20.21 และ 20.35% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อทดสอบความสามารถของโอลิโกแซ็กคาไรด์
จากถั ่วเหลืองต่อการเจริญเติบโตของเชื ้อพบว่าเชื ้อ L. plantarum TISTR 1465 มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นจาก 5.72 เป็น 8.65             
log cfu/ml แต่เชื ้อ S. aureus ATCC 25923 มีจำนวนลดลงจาก 5.52 เป็น 3.70 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น     
โอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติกเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป 
คำสำคัญ: กรดแลคติก ถั่วเขียว ถ่ัวเหลือง โอลิโกแซ็กคาไรด์ แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม  

Abstract 
The research aims to study the resistance to digestion of soybean and mung beans in simulated gastric 

and intestinal juices, growth stimulation, and lactic acid production of Lactobacillus plantarum TISTR 1465 and 
Staphylococcus aureus ATCC 25923. The experiments showed that the digestion of crude extracts and 
oligosaccharides from soybean in the gastric juice at pH 3, 4, and 5, and the intestinal juice at pH 6, 7, and 8 
was less than that of mung bean. The digestions of soybean oligosaccharides at pH 3, 4, and 5 were 17.51, 
12.51, and 13.47%, respectively, and the digestions of soybean oligosaccharides at pH 6, 7, and 8 were 20.26, 
20.21, and 20.35%, respectively within 6 hours. Testing the ability of soybean oligosaccharides on growth of the 
bacteria showed that soybean oligosaccharides stimulated the growth of L. plantarum TISTR 1465 by increasing 
their numbers from 5.72 to 8.65 log cfu/ml. S. aureus ATCC 25923 decreased their numbers from 5.52 to 3.70 
log cfu/ml within 24 hours. Therefore, the soybean oligosaccharides showed primary prebiotic properties to 
apply in food industry. 
Keywords: lactic acid, mung bean, soybean, oligosaccharides, Lactobacillus plantarum 
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บทนำ  
ปัจจุบันผู้บริโภคทุกช่วงวัยหันมาสนใจอาหารเชิงหน้าท่ี (functional food) มากขึ้น  อาหารเชิงหน้าท่ีมีบทบาทสำคัญใน

การลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดโรค  โดยเฉพาะสารพรีไบโอติก (prebiotic) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยในระบบทางเดิน
อาหารของมนุษย์ แต่จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติก (probiotic) ในลำไส้ใหญ่ เช่น lactobacilli 
และ bifidobacteria เป็นต้น  โดยการทำงานร่วมกันระหว่างพรีไบโอติกและโพรไบโอติกจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น            
การป้องกันอาการท้องผูก ท้องเสีย ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด และการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น(1)  

พรีไบโอติกที่นิยมประยุกต์ใช้ในอาหารส่วนใหญ่เป็นประเภทโอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharides) กลุ่มกาแลคโตโอลิ
โกแซ ็กคาไรด ์  (galactooligosaccharides, GOS) โดย เฉพาะราฟฟ ิ โนส  (Raffinose Family Oligosaccharides, RFOs) 

ประกอบด้วยน้ำตาลกาแลคโตสต่อกับน้ำตาลซูโครสโดยพันธะ α(1     6) กับน้ำตาลกลูโคสของซูโครส  โครงสร้างทางเคมีของ
RFOs ยังประกอบด้วยราฟฟิโนส (raffinose) น้ำตาลสตาชิโอส (stachyose) และน้ำตาลเวอบาสโคส (verbascode) พบมากใน    
พืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลือง (soybean) และถั่วเขียว (mung bean) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย  ถ่ัวเหลือง
และถั่วเขียวเป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่อ
ร่างกาย ลดอาการอักเสบ และการต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น  หากนำพืชตระกูลถั่วมาสกัดให้ได้เป็นสารพรีไบโอติกจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตร สามารถนำสารพรีไบโอติกไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในอาหารเสริมสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์ได้(2)  วิธีการ
สกัดพรีไบโอติกกลุ่มราฟฟิโนสจากถั่วเหลืองและถั่วเขียวยังไมม่ีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะทำให้ไดส้ารพรีไบโอติกกลุ่มที่ต้องการ เช่น 
การสกัดด้วยเอทานอลเพียงอย่างเดียวจะทำให้ได้สารสกัดหยาบท่ีมีสารหลายกลุม่ปนอยู่โดยเฉพาะน้ำตาลรีดวิซ์ท่ีถูกย่อยและดดูซมึ
ได้ง่ายในลำไส้เล็ก(1)  คุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกเบื้องต้นที่ดีคือการทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์  และการ
ส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติกในลำไส้ใหญ่  จากงานวิจัยของนิพัฒน์ ลิ้มสงวนและคณะ (3) นำถั่ว 8 ชนิดมาสกัดโดยใช้ 80%    
เอทานอลพบว่า ถั่วแดงอะซูกิและถั่วแดงหลวงมีปริมาณแป้งย่อยยาก (resistant starch) สูงสุด  สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของเชื้อ Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus และ Lactobacillus casei ได้ดีที่สุด  นอกจากนี้มีการนำ
ถั่วเขียวมาสกัดด้วย 50% เอทานอล สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเช้ือ Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus 
plantarum และยังยั ้งการเจริญเติบโตของเชื ้อ Salmonella Typhimurium และ Escherichia coli ได้ดี (4)  ข้อจำกัดจาก
งานวิจัยท่ีสกัดพรีไบโอติกจากพืชตระกูลถั่วคือ ไม่มีการทดสอบการทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหารเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่ามี   
พรีไบโอติกเหลือมาถึงลำไส้ใหญ่ ที่จะส่งผลดีต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ 

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากถั่วเหลอืงและถั่วเขียวในสภาวะจำลอง
ของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ความสามารถของสารสกัดในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และการสร้างกรดแลคติกของเช้ือ 
Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 25923    
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การสกัดถั่วเหลืองและถั่วเขียว 
นำถั่วเหลือง (Glycine max) สายพันธุ์มข 35 และถั่วเขียว (Vigna radiata) สายพันธุ์มอ 1 จากศูนย์วิจัยพืชไร่ กรม

วิชาการเกษตร จังหวัดสงขลามาล้างน้ำแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง บดให้ละเอียดพอประมาณ 
นำมาแช่ในน้ำโดยมีอัตราส่วนของถั่วเหลือง/ถั่วเขียวต่อตัวทำละลายเป็น 1:10 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ชั่วโมง กรองเอากากออกแล้วนำส่วนใสของสารสกัดหยาบ (crude extract) จากถั่วเหลืองและถั่วเขียวไปทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง (freeze dry)(5) ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดวิซ์ (reducing sugar) โดยวิธี dinitrosalicylic acid(6) และปริมาณน้ำตาลทั้งหมด 
(total sugar) โดยวิธี phenol-sulfuric acid(7)  

นำสารสกัดหยาบจากถั่วเหลืองและถั่วเขียวมาทำบริสุทธิ ์บางส่วนจะได้เป็นโอลิโกแซ็กคาไรด์  โดยการใช้เชื้อยีสต์ 
(Saccharomyces cerevisiae) ความเข้มข้น 1.5x108 cfu/ml ใส่ลงไปในสารสกัดหยาบแตล่ะชนิดบ่มอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางตัวอย่างด้วยน้ำกลั่นเหลือ 10 ºBrix บ่มอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมงเพื่อ
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กำจัดน้ำตาลรีดิวซ์  แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง (millipore filter) ขนาด 0.22 µm  จากนั้นนำโอลิโกแซ็กคาไรด์แต่ละชนิดมา   
แช่ใน 80% เอทานอลโดยมีอัตราส่วนของสารสกัดต่อตัวทำละลายเป็น 1:10 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 
นำไปหมุนเหวี่ยงที่ 10,000xg 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของโอลิโกแซ็กคาไรด์นำส่วนตะกอน
มาทำให้แห้ง(5)  ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  และเก็บสารสกัดหยาบและ       
โอลิโกแซ็กคาไรด์ไวท้ี่อุณหภูมิที ่4 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ในการทดสอบขั้นต่อไป  

2. การทดสอบความสามารถของสารสกัดในการทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
แบบต่อเนื่อง 
นำสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองและถั่วเขียวมาทดสอบการทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกรด

ในกระเพาะอาหาร บัฟเฟอร์ของกรดไฮโดรคลอริก (HCl buffer) ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 8 กรัม โปแตสเซียมคลอ
ไรด์ (KCl) 0.2 กรัม ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอตเฟตไดไฮเดรต (Na2HPO4.2H2O) 8.25 กรัม โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 
(NaH2PO4) 14.35 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O) 0.1 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (MgCl2.6H2O) 
0.18 กรัม เอนไซม์เปบซิน 3 กรัมต่อลิตร และปรับพีเอชเป็น 3, 4 และ 5  นำตัวอย่างความเข้มข้น 1% w/v ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
มาใส่ในแบบจำลองของสารละลายกรดในกระเพาะอาหาร (simulated gastric juice) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร บ่มอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง(8)  จากนั้นนำตัวอย่างมาตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และน้ำตาลทั้งหมด แล้วคำนวณ
เปอร์เซ็นต์การย่อย (hydrolysis) ตามสูตรดังนี้คือ 

Hydrolysis (%) =                  reducing sugar released  x 100% 
  total sugar content-initial reducing sugar content 
บัฟเฟอร์ของกรดไฮโดรคลอริกพีเอช 3 เวลา 6 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาโดยการเติม 1M NaOH (พีเอช 7)  จากนั้นนำสาร

สกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองและถั่วเขียวมาทดสอบการทนต่อสภาวะจำลองเอนไซม์ในลำไส้เล็ก ( simulated 
intestinal juice) ประกอบด้วยเกลือน้ำดี (bile salt) 3 กรัม โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 6.50 กรัม โปแตสเซียมคลอไรด์ (KCl) 0.84 

กรัม แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl) 0.22 กรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 1.39 กรัม เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (α-amylase)     
1 กรัมต่อลิตร แล้วปรับพีเอช ด้วย NaOH 0.5 โมลาร์ เพื่อให้ได้พีเอชเท่ากับ 6, 7 และ 8 บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
0, 3 และ 6 ชั่วโมง(8) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  จากนั้นนำตัวอย่างมาตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และน้ำตาลทั้งหมด แล้วคำนวณ
เปอร์เซ็นต์การย่อย (hydrolysis) ตามสูตรข้างต้น  และคัดเลือกสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่มีการย่อยต่ำกว่า 25%     
ไปทดสอบขั้นต่อไป 

3. การทดสอบความสามารถของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกรดแลคติกของเชื ้อโปรไบโอติก 
(Lactobacillus plantarum TISTR 1465) และเชื้อก่อโรค (Staphylococcus aureus ATCC 25923) 
การเตรียมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 
เตรียมหัวเชื้อ (inoculum) มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยเลี้ยงเช้ือแต่ละสาย

พันธุ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ De Man Rogosa and Sharpe agar (MRS) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  นำ
โคโลนีที่บริสุทธิ์มาใส่ใน 0.85% Normal Saline Solution (NSS) แล้วปรับความขุ่นเชื้อให้ได้เท่ากับ 0.5 McFarland จะทำให้มี
ปริมาณเชื้อเป็น 1.5x108 cfu/ml แล้วเจือจางให้ได้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นเป็น 5x106 cfu/ml 

การเตรียมเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 25923 
เตรียมหัวเชื้อมาจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยเลี้ยงเชื้อแต่ละสายพันธุ์ในอาหาร

เลี้ยงเช้ือ Tryptic Soy Agar (TSA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  นำโคโลนีท่ีบริสุทธ์ิมาใส่ใน 0.85% NSS 
แล้วปรับความขุ่นเชื้อให้ได้เท่ากับ 0.5 McFarland จะทำให้มีปริมาณเชื้อเป็น 1.5x108 cfu/ml แล้วเจือจางให้ได้ปริมาณเช้ือ
เริ่มต้นเป็น 5x106 cfu/ml 
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ความสามารถของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ 
นำโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่มกีารย่อยตำ่กว่า 25% โดยใช้ความเข้มข้นเป็น 1% w/v ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium 

เพื ่อทดสอบการเจริญเติบโตของเชื ้อ L. plantarum TISTR 1465 (ความเข้มข้นสุดท้าย 5x105 cfu/ml) และเชื ้อ S. aureus 
ATCC 25923 (ความเข้มข้นสุดท้าย 5x105 cfu/ml)(9) แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้คือ  
กลุ่มที่ 1 : อาหารเลี้ยงเช้ือ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + โอลิโกแซ็กคาไรด์ปรมิาตร 300 µl + L. plantarum TISTR 
1465 ปริมาตร 300 µl + S. aureus ATCC 25923 ปริมาตร 300 µl 
กลุ่มที่ 2 : อาหารเลี้ยงเช้ือ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + โอลิโกแซ็กคาไรด์ปรมิาตร 300 µl + L. plantarum TISTR 
1465 ปริมาตร 300 µl + 0.85% NSS ปริมาตร 300 µl 
กลุ่มที่ 3 : อาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + โอลิโกแซ็กคาไรด์ปริมาตร 300 µl + S. aureus ATCC 
25923 ปริมาตร 300 µl + 0.85% NSS ปริมาตร 300 µl 
กลุ่มที่ 4 : อาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + น้ำกลั่นปริมาตร 300 µl + L. plantarum TISTR 1465 
ปริมาตร 300 µl + S. aureus ATCC 25923 ปริมาตร 300 µl (ชุดควบคุม) 
กลุ่มที่ 5 : อาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + น้ำกลั่นปริมาตร 300 µl + L. plantarum TISTR 1465 
ปริมาตร 300 µl + 0.85% NSS ปริมาตร 300 µl (ชุดควบคุม) 
กลุ ่มที ่ 6 : อาหารเลี ้ยงเชื ้อ minimal medium ปริมาตร 2,100 µl + น้ำกลั ่นปริมาตร 300 µl + S. aureus ATCC 25923 
ปริมาตร 300 µl (ชุดควบคุม) 

การตรวจนับจำนวนเชื้อ 
นำตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่มที่บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 0 และ 24 ชั่วโมง  มาชั่งน้ำหนักตัวอย่างแต่กลุ่มละ       

10 กรัมแล้วเติม 0.85% NSS 90 มิลลิลิตร  จากน้ันทำ 10-fold serial dilution นับจำนวนเช้ือโดยวิธี pour plate โดยใช้อาหาร
เลี้ยงเช้ือ Mannitol Salt agar (MSA) สำหรับเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS agar สำหรับเชื้อ          L. 
plantarum TISTR 1465 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงทำการทดลอง 3 ซ้ำ(10) 

การวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติก 
นำตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่มที่บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 0 และ 24 ช่ัวโมง นำตัวอย่างแต่ละกลุ่มมา 10 กรัมใส่นำ้

กลั่น 90 มิลลิลิตร  ดูดตัวอย่างใส่ในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) หยดฟีนอล์ฟทาลีน 2-3 หยด  ไทเทรตด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 N จนกระทั่งเกิดเป็นสีชมพู (10) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ คำนวณหาปริมาณกรดแลคติก (%)    
ตามสูตร 

ปริมาณกรดแลคติก (%) =  (NxV1x90.08x100) 
1000xV2 

N = ความเข้มข้นของสารละลายมาตฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (N) 
V1 = ปริมาตรของสารละลายมาตฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไทเทรต (ml) 
V2 = ปริมาตรของสารละลายตัวอย่างท่ีใช้ไทเทรต (ml) 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดลองที่ได้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้ำ  ผลที่ได้นำมาวิเคราะห์

ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan ,s multiple range test     
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. ผลของการย่อยสารสกัดในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 
 สารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองและถั่วเขียวมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองอ่อนและสีเขียวอ่อนตามลำดับ 
นำสารสกัดจากถั่วเหลืองที่ได้มาทดสอบการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรด และลำไส้เล็กที่มีเอนไซม์ 

α-amylase แบบต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) พบว่า การย่อยสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์ในสภาวะจำลอง
ของกระเพาะอาหารที่ระดับพีเอช 3 มีค่ามากกว่าการย่อยที่ระดับพีเอช 4 และ 5  แต่การย่อยสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์
ในสภาวะจำลองของลำไส้เล็กที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 8 ไม่แตกต่างกันภายในเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์มี
ค่าน้อยกว่าการย่อยสารสกัดหยาบจากถั่วเหลืองภายในเวลา 6 ชั่วโมง การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองที่ระดับพีเอช 3, 4 
และ 5 มีค่าเป็น 17.51, 12.51 และ 13.47% ตามลำดับ  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 8  
มีค่าเป็น 20.26, 20.21 และ 20.35% ตามลำดับภายในเวลา 6 ช่ัวโมง  
 
ตารางที่ 1 การย่อย (%) สารสกัดหยาบและโอลิโกแซคคาไรด์จากถั่วเหลืองในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 

 
สารสกัด 

 

 

เวลา 
(ช.ม.) 

ค่าเฉลี่ยของการย่อย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 

ค่าพีเอชของกระเพาะอาหาร ค่าพีเอชของลำไส้เล็ก 

3 4 5 6 7 8 

สารสกัดหยาบ 0 0.50±0.04aA 0.49±0.07aA 0.56±0.08aA 0.80±0.05aA 0.86±0.07aA 0.82±0.04aA 

โอลิโกแซคคาไรด์  0.40±0.12aA 0.36±0.10aA 0.38±0.03aA 0.75±0.04aA 0.70±0.06aA 0.71±0.03aA 

สารสกัดหยาบ 3 20.65±0.04aA 17.11±0.07aB 16.54±0.03aB 30.32±0.10aA 30.86±0.08aA 30.52±0.07aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  15.50±0.04bA 11.50±0.03bB 12.47±0.06bB 22.21±0.06bA 22.53±0.10bA 22.37±0.05bA 

สารสกัดหยาบ 6 20.32±0.05aA 17.35±0.03aB 16.52±0.10aB 31.28±0.04aA 30.32±0.05aA 32.25±0.07aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  17.51±0.09bA 12.51±0.04bB 13.47±0.08bB 20.26±0.05bA 20.21±0.08bA 20.35±0.10bA 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนท่ีต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละค่าพีเอชที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละชนิดของสารสกัดที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

  นำสารสกัดจากถั่วเขียวมาทดสอบการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (ตารางที่ 2) พบว่า       
การย่อยในแต่ละระดับพีเอชมีค่าสอดคล้องกับการย่อยสารสกัดจากถ่ัวเหลือง  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเขียวที่ระดับพีเอช 
3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 26.40, 22.67 และ 22.81% ตามลำดับ  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเขียวที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 
8  มีค่าเป็น 34.23, 35.27 และ 35.31% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง  จะเห็นได้ว่าการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะ
อาหารมีค่าความเป็นกรดสูง  ส่งผลให้พันธะโมเลกุลน้ำตาลในสารสกัดหลุดจากกันได้ง่ายโดยเกิดแบบสุ่ม  ส่วนการย่อยในสภาวะ

จำลองของลำไส้เล็ก  สารสกัดถูกย่อยด้วยเอนไซม์ α-amylase ที่มีความจำเพาะตอ่พันธะที่จะเข้าไปย่อยในโมเลกุลนั้นๆ  ค่าการ
ย่อยที่ได้สูงขึ้นเนื่องจากเป็นการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กแบบต่อเนื่อง(11) 

การย่อยสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีค่าน้อยกว่าถั่วเขียว  และการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จาก      
ถั่วเหลืองมีค่าน้อยกว่าสารสกัดหยาบจากถั่วเหลือง  ทำให้โอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองสามารถเหลือไปถึงลำไส้ใหญ่ประมาณ 
80% ซึ่งโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองคาดว่าประกอบด้วยสารกลุ่ม (Raffinose Family Oligosaccharides, RFOs) มีคุณสมบัติ
การเป็นพรีไบโอติกที่ดี(11) การทดลองในขั้นต่อไปในอนาคตมีการนำสารพรีไบโอติกมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
บริสุทธิ์ในกลุ่ม RFOs  นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดจากงานวิจัยที่สกัดพรีไบโอติกจากพืชตระกูลถั่วคือ ไม่มีการทดสอบการทนต่อการ
ย่อยในระบบทางเดินอาหาร  แต่จากงานวิจัยในพืชหัวของ Phoem และคณะ(12) ทำการทดสอบคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติก  
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พบว่าสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากว่านหอมแดงสามารถทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้
เล็กได้ดี  โดยทีโ่อลิโกแซ็กคาไรด์เหลือไปถึงลำไส้ใหญ่ประมาณ 77% 

 
ตารางที่ 2 การย่อย (%) สารสกัดหยาบและโอลิโกแซคคาไรด์จากถั่วเขียวในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 

 
สารสกัด 

 

 

เวลา 
(ช.ม.) 

ค่าเฉลี่ยของการย่อย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 

ค่าพีเอชของกระเพาะอาหาร ค่าพีเอชของลำไส้เล็ก 

3 4 5 6 7 8 

สารสกัดหยาบ 0 0.64±0.08aA 0.62±0.05aA 0.60±0.08aA 0.85±0.05aA 0.89±0.03aA 0.92±0.06aA 

โอลิโกแซคคาไรด์  0.45±0.11aA 0.40±0.10aA 0.46±0.02aA 0.70±0.04aA 0.74±0.05aA 0.76±0.03aA 

สารสกัดหยาบ 3 30.67±0.04aA 26.80±0.07aB 26.12±0.03aB 41.52±0.12aA 41.80±0.12aA 41.55±0.07aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  27.51±0.04bA 24.32±0.03bB 24.65±0.06bB 32.20±0.04bA 32.50±0.10bA 32.34±0.07bA 

สารสกัดหยาบ 6 32.67±0.05aA 28.35±0.03aB 28.10±0.10aB 41.25±0.07aA 42.32±0.12aA 40.21±0.05aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  26.40±0.09bA 22.67±0.04bB 22.81±0.08bB 34.23±0.05bA 35.27±0.02bA 35.31±0.08bA 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนท่ีต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละค่าพีเอชที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละชนิดของสารสกัดที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

2. ผลของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกรดแลคติกของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 
และเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 25923 
โอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีคุณสมบัติการทนต่อสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้ดีที ่สุด             

จึงคัดเลือกมาใช้ทดสอบการเจริญเติบโตของเช้ือ L. plantarum TISTR 1465 และเชื้อ S. aureus ATCC 25923 (ตารางที่ 3) 
พบว่า โอลิโกแซ็กคาไรด์มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 1) ทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
จาก 5.72 เป็น 8.65 log cfu/ml  เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 4 (ชุดควบคุม) เชือ้ L. plantarum TISTR 1465 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.78 
เป็น 6.12 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง  และเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 1) สามารถใช้โอลิโกแซ็ก     คาไรด์
เปลี่ยนเป็นกรดแลคติกทำให้เชื้อ S. aureus ATCC 25923 มีจำนวนลดลงจาก 5.52 เป็น 3.70 log cfu/ml เมื่อเทียบกับเชื้อ S. 
aureus ATCC 25923 (กลุ่มที่ 4) มีจำนวนลดลงจาก 5.60 เป็น 4.62 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง    

เชื ้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 2) สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.37 เป็น 8.41 log 
cfu/ml แต่เช้ือ S. aureus ATCC 25923 (กลุ่มที่ 3) ไม่สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรดม์ีจำนวนเปน็ 5.72 log cfu/ml                ใน
ขณะเดียวกันหากไม่มีการเติมโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็นแหล่งคาร์บอน เชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 5) และเชื้อ       S. 
aureus ATCC 25923 (กลุ่มที่ 6) ไม่มีการเพิ่มจำนวนเมื่อเทียบกับเชื้อเริ่มต้น 
  ทำการศึกษาผลของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองต่อการสร้างกรดแลคติกของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 และ
เชื้อ S. aureus ATCC 25923 (ตารางที่ 4) พบว่า การเพิ่มจำนวนเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 จะแปรผันตรงกับการสร้าง
กรดแลคติกที่เพิ่มขึ้น โดยที่เชื้อ L. plantarum TISTR 1465 สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์เปลี่ยนเป็นกรดแลคติก (กลุ่มที่ 1) และ
(กลุ่มที่ 2) มีค่าเป็น 2.47 และ 2.52% ตามลำดับ  แต่เชื้อ S. aureus ATCC 25923 ไม่สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์เปลี่ยนเป็น
กรดแลคติกได้ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 3 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากถั่วเหลืองต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 และเชื้อ S. aureus 
ATCC 25923 

 
กลุ่มท่ี 

ค่าเฉลี่ยของจำนวนเชื้อ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (log cfu/ml) 

L. plantarum TISTR 1465 S. aureus ATCC 25923 

ช่ัวโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24 

1. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum+ S. aureus 5.72±0.04aB 8.65±0.06aA 5.52±0.10aA 3.70±0.04cB 
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum 5.37±0.03aB 8.41±0.05aA ND ND 
3. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + S. aureus ND ND 5.47±0.05aA 5.72±0.07aA 
4. L. plantarum+ S. aureus 5.78±0.05aA 6.12±0.04bA 5.60±0.05aA 4.62±0.04bB 
5. L. plantarum 5.73±0.08aA 6.10±0.02bA ND ND 
6. S. aureus ND ND 5.36±0.05aA 5.64±0.02aA 

ND: not determined (ไม่ได้ทำการวิเคราะห์) ชุดควบคุม: กลุ่มท่ี 4, 5 และ 6 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนท่ีต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละชนิดของเชื้อท่ีทดสอบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวต้ังที่ต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละกลุ่มท่ีทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตารางที่ 4 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากถั่วเหลืองต่อการสร้างกรดแลคติก 
 

กลุ่มท่ี 
ค่าเฉลี่ยของปริมาณกรดแลคติก±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 

L. plantarum TISTR 1465 S. aureus ATCC 25923 

ชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24 

1. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum+ S. aureus 0.45±0.05aB 2.47±0.04aA 0.37±0.02aA 0.20±0.02aA 
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum 0.40±0.07aB 2.52±0.02aA ND ND 
3. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + S. aureus ND ND 0.42±0.03aA 0.53±0.05aA 
4. L. plantarum+ S. aureus 0.47±0.05aA 0.62±0.08bA 0.56±0.03aA 0.45±0.03aA 
5. L. plantarum 0.52±0.07aA 0.75±0.06bA ND ND 
6. S. aureus ND ND 0.50±0.06aA 0.62±0.05aA 

ND: not determined (ไม่ได้ทำการวิเคราะห์) ชุดควบคุม: กลุ่มท่ี 4, 5 และ 6 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนท่ีต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละชนิดของเชื้อท่ีทดสอบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวต้ังที่ต่างกันคือ ค่าท่ีได้ในแต่ละกลุ่มท่ีทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
จากการทดลองใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองเป็นแหล่งคาร์บอน จะเห็นได้ว่าโอลิโกแซ็กคาไรด์สามารถกระตุ้นการ

เจริญเติบโตของเชื้อ L. plantarum โดยที่เชื้อสามารถผลิตเอนไซม์ α-galactosidase และ β-galactosidase เพื่อย่อยสลาย     
โอลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่ม RFOs  แต่เช้ือ S. aureus ไม่สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่ม RFOs  ได้ เนื่องจากไม่มีการผลิตเอนไซม์มา
ย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์ และไม่มีระบบการขนส่ง RFOs เข้าสู่เซลล์(11)  เชื้อ L. plantarum สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์สร้างเป็น
สารยับยั้งได้หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ โดยเฉพาะกรดแลคติกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชภายในเซลล์ รบกวนกระบวนการ
เมแทบอลิซึม และทำให้เชื้อก่อโรคตายในที่สุด(13)  สอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ วงศ์พุทธิสินและนารินทร์ หล้าสม (4)  นำสาร
สกัดจากถั่วเขียวมาสกัดด้วย 50% เอทานอล พบว่าสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื ้อ Lactobacilllus acidophilus, 
Lactobacilllus plantarum และ Lactobacilllus lactis  แต ่ไม ่สามารถกระตุ ้นการเจริญเติบโตของเชื ้อ Salmonella 
Typhimurium และ Escherichia coli  นอกจากนี้การใช้พรีไบโอติกจากแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) (14) และซังข้าวโพด 
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(corncob) (15) สามารถกระต ุ ้นการเจร ิญเต ิบโตของเช ื ้อ  Lactobacilllus bulgaricus และ Lactobacilllus delbrueckii 
ตามลำดับได้ดี และส่งเสริมการสร้างกรดแลคติกเพิ่มมากขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
สารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีความสามารถทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารที่

ระดับพีเอช 3, 4 และ 5 และลำไส้เล็กมีเอนไซม์ α-amylase ที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 8 ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็ก   
คาไรด์จากถั่วเขียว  โดยเฉพาะโอลิโกแซ็กคาไรดจ์ากถั่วเหลอืงสามารถเหลือลงไปถึงลำไส้ใหญ่ประมาณ 80%   เช้ือ L. plantarum 
TISTR 1465 สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและสร้างกรดแลคติกมายับยั้งเชื้อ S. aureus 
ATCC 25923 ดังนั้นโอลิโกแซ็กคาไรด์จากถั่วเหลืองมีคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่ดี ซึ่งน่าสนใจและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะหผ์ลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีท่ี
ลงทุนในต่างประเทศ ด้วยการใช้มาตรวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha 
โดยพิจารณาเฉพาะกองทุนรวมทีม่ีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปนับถึงปัจจุบัน พบว่ามีกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 
ทั้งหมด 10 กองทุน จาก Morningstar Thailand ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) ราย
สัปดาห์ ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิตอ่หน่วย (NAV) ในแตล่ะกองทุน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2563 รวมทั้งสิน้ 
104 ข้อมูล จากการวิเคราะหอ์ัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนใน
ต่างประเทศ พบว่า กองทุนเปิดทสิโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน เป็นกองทนุรวมหุ้นเทคโนโลยีท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศท่ีน่าสนใจลงทุนมากทีสุ่ด เนื่องจากกองทุนมีค่า Sharpe Ratio สูงที่สดุ มีค่า Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha 
ในระดับใกลเ้คียงกับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลีย้งชีพ แต่ให้ผลตอบแทนสงูกว่า ภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ำ
กว่า และมีค่า Sharpe Ratio,Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha ดีกว่าอีก 8 กองทุนที่เหลือ และให้ผลตอบแทนสูงกว่า ภายใต้
ความเสีย่งท่ีต่ำกว่าค่อนข้างชัดเจน 
คำสำคัญ: หุ้นเทคโนโลยี กองทุนรวม ผลตอบแทน ความเสี่ยง 
 
Abstract 

The objective of this independent study was to analyze the return, risk and performance of foreign 
investment technology equity funds by using performance metrics such as Sharpe Ratio, Treynor Ratio and 
Jensen's Alpha. Only funds aged 3 years or older were considered. There were a total of 10 foreign investment 
technology equity funds in Morningstar Thailand. The data used in this study was the weekly secondary data 
of net asset value (NAV) per unit of each fund from November 2018 to October 2020, a total of 104 data. The 
analysis of the rate of return, risk and performance of foreign investment technology equity funds found that 
TISTECH-A was the most attractive foreign investment technology equity fund. TISTECH-A fund had highest 
Sharpe Ratios and had nearly the same Treynor ratio and Jensen's Alpha values as KFGTECHRMF. TISTECH-A 
fund had Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha better than the other 8 funds and higher yields under 
the lower risk is quite clear. 
Keywords: Global Technology Fund Return Risk 
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บทนำ 
 หากย้อนกลับไปในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ถูกเรียกว่า “ยุคอุตสาหกรรม 3.0” ซึ่งเป็นยุคแห่งการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยช่วงนั้น
นับเป็นช่วงที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรย่อมมาพร้อมกับความต้องการสินค้าและ
บริการที่มากขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป การผลิตสินค้าในปริมาณที่เยอะขึ้นไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ เนื่องจากจำนวน
ประชากรโลกมีอัตราการเกิดที ่ลดลง รวมถึงทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ทำให้เริ ่มมีการพูดถึง 
“อุตสาหกรรม 4.0” ท่ีกำลังมาเข้ามาเป็นอนาคตใหม่ที่โลกกำลังจับตามอง 
 อุตสาหกรรม 4.0 หรือที่ถูกเรียกว่า “อุตสาหกรรมแห่งเทคโนโลยี” จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างบุคคล 
รวมถึงการสื่อสารระหว่างคนและเครื่องจักร ซึ่งพ้ืนฐานที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุคนี้ก็คือ “อินเทอร์เน็ต” ที่ทำให้
ข้อมูลข่าวสารเชื่อมถึงกันได้ในระยะเวลาอันสั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละมุมโลกก็ตาม โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่ือมต่อกันได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต จากโทรศัพท์ธรรมดาจึงถูกเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค 
และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทที่กำลังอยู่ในอุตสาหกรรมเก่าเริ่มเติบโตลดลง สวนทางกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างก้าว
กระโดด(1) 
   อีกทั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 เป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำให้โลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าเดิม จึงเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้ในปี พ.ศ. 2563 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวมค่อนข้างมาก ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่ยังมี
แนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต เช่น ธุรกิจประเภท Cloud computing, Remote working, 5G, และ Internet of Thing (IoT) 
แต่การลงทุนในบริษัทท่ีทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ยังไม่สามารถลงทุนได้โดยตรงในประเทศ เนื่องจากยังไม่มีบริษัทที่ทำธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้น การลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่
ลงทุนในต่างประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสของนักลงทุนไทย 
 การลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศนับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่สำหรับนักลงทุนไทย สะท้อนได้จาก
การที่มีกองทุนรวมประเภทนี้ในประเทศไทยไม่ถึง 40 กองทุน และมีกองทุนที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปเพียง 10 กองทุน จึงเป็น
ที่มาในการศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศมา 
โดยการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ด้วยการหาค่าผลคอบแทนโดยเฉลี ่ยตามกรอบเวลาที ่ศึกษาเทียบกับดัชนีที ่อ ้างอิง 
(Benchmark) และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการคำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับดัชนีที่อ้างอิง (Benchmark) เพื่อ
คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินจากผลตอบแทนของดัชนีที่อ้างอิง การประเมินผลการดำเนินงานจึงต้องพิจารณา
ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเกินมีมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่สูงอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงในการลงทุนมากจนเกินไป ดังนั้น ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนจึงต้องประเมินผลจาก
อัตราผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ซึ่งมีแนวทางในการคำนวณด้วยการใช้มาตรวัด Sharpe 
Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จะศึกษากองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่จดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเลือกกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศจาก Morningstar Thailand ที่
มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปนับถึงปัจจบุัน จะได้กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีท่ีลงทุนในต่างประเทศท้ังหมด 10 กองทุน เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ คำนวณหาอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยง นำไปเปรียบเทยีบกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของดัชนี MSCI World Info Tech Net USD 
และดัชนี MSCI World Net USD ซึ่งเป็น Benchmark และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละกองทุน โดยใช้มาตรวัดได้แก่ Sharpe 
Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha 
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1) อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม(3) 

การคำนวณอตัราผลตอบแทน (Rate of Return) ของกองทุนรวม สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ใช้มูลค่าทรพัย์สินสุทธิต่อหน่วย 
(NAV per Unit) ของหน่วยลงทุนในการคำนวณ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วยในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถ
คำนวณได้ตามสตูรต่อไปนี ้

Rpt=100(
NAVt-NAVt-1

NAVt-1
)    ...(1) 

โดยที ่ Rpt       คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 
 NAVt    คือ มูลค่าทระย์สินสุทธิตอ่หน่วยของกองทุนรวม ณ เวลาที ่t 
 NAVt-1  คือ มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิตอ่หน่วยของกองทุนรวม ณ เวลาที ่t-1 
 แล้วนำอัตราผลตอบแทนท่ีคำนวณได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษามาหาค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ ซึ่งสามารถคำนวณได้
ดังนี ้

     R̅p=54(
∑ Rp

n
t=1

n
)        …(2) 

           

โดยที ่ R̅p คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวม 
 Rp    คือ อตัราผลตอบแทน ณ เวลา t 
 n    คือ จำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ 
 

2) ความเสี่ยงหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม(4) 

การวัดค่าความเสีย่งของกองทุนรวมนั้น สามารถวัดได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแสดงการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนกับค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน 
ซึ่งหากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง หมายถึง กองทุนรวมนั้นมีความเสีย่งสูงเพราะอัตราผลตอบแทนมีการกระจายตัวไกลจากอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดไปมาก ความไม่แน่นอนในการจะได้อัตราผลตอบแทนท่ีคาดไว้ก็มีมากเช่นกัน ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสูตร
ต่อไปนี ้

σp=[54 ∑ (Rpt-R̅p)2/nn
t=1 ]

1/2
           ...(3)      

โดยที ่ 𝜎𝑝 คือ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 Rpt คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t 
 �̅�𝑝 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 
 n คือ จำนวนงวดที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

3) ผลการดำเนินงานของกองทนุรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

 สำหรับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยี นอกจากใช้อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งเป็นมาตรวัด
แล้ว ยังได้นำมาตรวัดตามตัวแบบมาอีก 3 ตัวแบบ ได้แก่  
   3.1) มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe (Sharpe Ratio) (5)  

มาตรวดัตามตัวแบบของ Sharpe เป็นมาตรวัดที่เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับด้วยค่าความ
เสี่ยง กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงท่ีใช้ตามแนวคดินี้ ได้แก ่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
อัตราผลตอบแทน (Standard Deviation of Return) ซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยงรวมของกลุม่หลักทรพัย์ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า มาตรวดั
ตามตัวแบบของ Sharpe เป็นมาตรวัดที่ประเมินค่าอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
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ความเสีย่ง ต่อ 1 หน่วยของความเสี่ยงรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ เปน็มาตรวดัเชิงเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ค่าเฉลี่ยของตลาด
หรือกลุ่มหลักทรัพย์อื่นเป็นเกณฑ ์ และเป็นมาตรวัดที่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานด้านผลตอบแทนท่ีปรับด้วยค่าความเสี่ยงและ
การกระจายการลงทนุของกองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยง (ศูนยส์่งเสรมิการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552) ซึ่งสามารถคำนวณได้ตาม
สูตรต่อไปนี ้

Sp=(R̅p-R̅f)/σp       …(4) 
โดยที ่ 𝑆𝑝  คือ Sharpe Ratio ที่วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
 �̅�𝑝 คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉลี่ย 
 �̅�𝑓 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ง 
 𝜎𝑝 คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม 

 

  3.2) มาตรวัดตามตัวแบบ Treynor (Treynor Ratio) (5) 
มาตราวดัตามตัวแบบของ Treynor เป็นมาตราวัดที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ โดยการเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยคา่ความเสี่ยงแล้วของทั้งกลุ่มหลักทรัพย์และของ
ตลาด ซึ่งความเสี่ยงท่ีใช้ ได้แก่ คา่เบต้า (beta Coefficient) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ ซึ่งค่าเบต้าเป็นค่าที่บ่งถึงระดับ
และทิศทางของความผันผวนแปรปรวน โดยเปรียบเทียบความผนัผวนของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์กับความผันผวน
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งอาจสรุปได้ว่า มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor เป็นมาตรวดัที่ประเมินจากค่าส่วนชดเชย
ความเสีย่งท่ีไดร้ับต่อ 1 หน่วยความเสีย่งท่ีเป็นระบบ เป็นมาตรวัดเชิงเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่ม
หลักทรัพย์อ่ืนเป็นเกณฑ์ และเป็นมาตรวดัที่ใช้ประเมินผลการด าเนนิงานด้านผลตอบแทนท่ีปรับด้วยค่าความเสี่ยงแตไ่ม่ได้ประเมนิ
ด้านการกระจายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยง (ศูนย์สง่เสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 
2552) ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

Tp=(R̅p-R̅f)/βp    ..… (5) 
โดยที ่ 𝑇𝑝   คือ Treynor Ratio ที่วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
 �̅�𝑝 คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉลี่ย 
 �̅�𝑓 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ง 
 𝛽𝑝 คือ ค่าเบต้าของกองทุนรวม 
  3.3) มาตรวัดตามตัวแบบ Jensen (Jensen’s Alpha) (2)   

มาตรวดัตามตัวแบบ Jensen เป็นการเปรยีบเทียบผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัอัตราผลตอบแทน
ที่ต้องการปรับด้วยค่าความเสี่ยง โดยค่าอลัฟ่า คือค่าท่ีบอกว่าผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนในกองทุนนั้นเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการตามทฤษฎหีรือผลตอบแทนของตลาด ถ้าลงทุนในกองทุนที่ให้ค่าอัลฟ่ามากๆ ก็จะมีแนวโน้มที่
ดีกว่า และเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่ากองทุนนั้นมีการบริหารจัดการไดด้จีนทำให้มีค่าอัลฟ่าสูง ดังนั้น ค่าอลัฟ่าของกองทุนรวมยิ่งสูงแสดง
ว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ ณ ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วย (บลจ.กรุงศรี, 2563) ซึ่ง
สามารถคำนวณไดต้ามสูตรต่อไปนี้ 

αp=R̅p-[R̅f+(R̅m-R̅f)βp]      ...… (6) 

โดยที ่ αp  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ที่เกดิขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็น 
 �̅�𝑝 คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉลี่ย 
 �̅�𝑚 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของตลาด 
 �̅�𝑓 คือ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง 
 𝛽𝑝 คือ ค่าเบต้าของกองทุนรวม  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ กับ
ผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Info Tech Net USD ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 27.2052 และดัชนี MSCI World 
Net USD ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 10.4538 โดยนำผลตอบแทนแต่ละกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ Benchmark  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศกับผลตอบแทนของ Benchmark 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุน ผลตอบแทน 
(ร้อยละต่อปี) 

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน TISTECH-A 27.7334 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเ้พื่อการเลี้ยงชีพ KFGTECHRMF 27.4592 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้ KF-GTECH 27.4087 
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส ์ ASP-ROBOT 25.1597 
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ASP-ROBOTRMF 24.6867 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวช่ันและเทคโนโลย ี B-INNOTECH 22.2955 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลคา่ LHDIGITAL-A 21.5918 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวช่ันและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ B-INNOTECHRMF 20.6752 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลคา่ SCBROBOA 16.9407 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล SCBDIGI 14.3246 

 

 
ภาพที่ 1 อัตราผลตอบแทนเฉลี ่ยของกองทุนรวมหุ ้นเทคโนโลยีที ่ลงทุนในต่างประเทศ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ 
Benchmark 
 จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 พบว่ากองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งหมด 10 กองทุน ให้อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Net USD ที่มีค่าเฉลีย่ร้อยละ 10.4538 แต่
มีเพียง 3 กองทุน ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Info Tech Net USD ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ทีร่้อย
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ละ 27.2052 ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 27.7334 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเ้พื่อการเลี้ยงชีพ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 27.4592 และกองทุนเปิดกรุงศรีโลก
บอลเทคโนโลยีอิควติี้ ที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 27.4087 ส่วนอีก 7 กองทุน ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอตัราผลตอบแทน
ของดัชนี MSCI World Info Tech Net USD 
 การเปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ กับความเสี่ยงของดัชนี MSCI World 
Info Tech Net USD ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 12.2634 และดัชนี MSCI World Net USD ที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานร้อยละ 11.0527 โดยนำความเสี่ยงแต่ละกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของ 
Benchmark  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที ่2 ตามลำดับ 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศกับผลตอบแทนของ Benchmark 

ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ร้อยละต่อปี) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล SCBDIGI 9.6027 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า LHDIGITAL-A 10.4145 
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี  อิควิต ี ้ ชนิดสะสม
ผลตอบแทน 

TISTECH-A 10.4145 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ASP-ROBOTRMF 11.2868 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื ่อการ
เลี้ยงชีพ 

B-INNOTECHRMF 11.3006 

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ ASP-ROBOT 11.3619 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ KF-GTECH 11.405 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวช่ันและเทคโนโลยี B-INNOTECH 11.405 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ KFGTECHRMF 11.4816 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า SCBROBOA 12.5168 
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ภาพที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยทีี่ลงทุนในต่างประเทศ เปรียบเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของ Benchmark 
 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 จะพบว่ามีกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำ
กว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนี MSCI World Net USD จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี   อิควิตี ้
ชนิดสะสมผลตอบแทน ที่ร้อยละ 10.4145, กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี  ชนิดสะสมมลูค่า ที่ร้อยละ 10.5276 และ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดจิิตอล ที่ร้อยละ 9.6027 โดยมเีพียงกองทุนเดียวท่ีมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนี MSCI World Info Tech Net USD คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า ที่  
ร้อยละ 12.5168 
 การประเมินผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

1. มาตราวัดตามตัวแบบของ Sharpe (Sharpe Ratio) 
ตารางที่ 3 Sharpe Ratio ของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ช่ือกองทุน Sharpe Ratio 

TISTECH-A 2.5173 
KFGTECHRMF 2.2843 

KF-GTECH 2.2672 
ASP-ROBOT 2.1060 

ASP-ROBOTRMF 2.0780 
B-INNOTECH 1.8469 
LHDIGITAL-A 1.9549 

B-INNOTECHRMF 1.7205 
SCBROBOA 1.2550 

SCBDIGI 1.3634 

 

 
ภาพที่ 3 Sharpe Ratioของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศ 
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 จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 จะเห็นว่ากองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศท่ีมผีลการดำเนินงานดีที่สดุ 
คือ กองทุนรวมเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน ซึ่งมีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 2.5173 หมายความ
ว่าทุก ๆ ความเสี่ยงท้ังหมด 1 หน่วย กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทนจะใหผ้ลตอบแทน 
2.5173 หน่วย และกองทุนรวมหุน้เทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานท่ีต่ำที่สดุคอื กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์ โก
ลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมลูค่า มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 1.2550 

2. มาตราวัดตามตัวแบบของ Treynor (Treynor Ratio) 
ตารางที่ 4 Treynor Ratio ของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ช่ือกองทุน Treynor Ratio 

KFGTECHRMF 0.3929 
KF-GTECH 0.3886 
TISTECH-A 0.3566 
ASP-ROBOT 0.2869 

ASP-ROBOTRMF 0.2831 
B-INNOTECH 0.2654 
LHDIGITAL-A 0.2539 

B-INNOTECHRMF 0.2480 
SCBROBOA 0.1768 

SCBDIGI 0.2148 

 

 
ภาพที่ 4 Treynor Ratioของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศ 

จากตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 จะเห็นว่ากองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศท่ีมีผลการดำเนินงานดีที่สุดคือ 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีค่า Treynor Ratio เท่ากับ 0.3929 หมายความว่า ทุกๆ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบ 1 หน่วย กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพจะให้ผลตอบแทน 0.3929 หน่วย  ส่วน
กองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า มีค่า Treynor Ratio 
เทา่กบั 0.1768 
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3. มาตราวัดตามตัวแบบของ Jensen’s Alpha (Jensen’s Alpha) 
ตารางที่ 5 Jensen’s Alpha ของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ช่ือกองทุน Jensen’s Alpha 

KFGTECHRMF 0.0889 
KF-GTECH 0.0868 
TISTECH-A 0.0720 
ASP-ROBOT 0.0227 

ASP-ROBOTRMF 0.0194 
B-INNOTECH 0.0045 
LHDIGITAL-A -0.0046 

B-INNOTECHRMF -0.0092 
SCBROBOA -0.0737 

SCBDIGI -0.0274 

  

 
ภาพที่ 5 Jensen’s Alpha ของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 

 จากการคำนวณค่า α กองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศท่ีมีค่า α มากที่สุด คือ กองทนุเปิดกรุงศรโีกลบอล

เทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลีย้งชีพ มีค่า α อยู่ท่ี 0.0889 รองลงมาคือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ มีคา่ α อยู่ท่ี 

0.0868 ส่วนกองทุนที่มีค่า α ต่ำที่สุดคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมลูค่า มีค่า α อยู่ที่ -0.0737 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศ 
พบว่า กองทุนเปิดทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน เป็นกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีทีล่งทุนในต่างประเทศท่ี
น่าสนใจลงทุนมากที่สดุ เนื่องจากกองทุนมีค่า Sharpe Ratio มากที่สุด มีค่า Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha ในระดับ
ใกล้เคียงกับกองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยีอิควติี้เพื่อการเลี้ยงชีพ แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ภายใต้ความเสี่ยงท่ีต่ำกว่า และมี
ค่า Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha ดีกว่าอีก 8 กองทุนที่เหลือ และใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า ภายใต้ความเสี่ยง
ที่ต่ำกว่าค่อนข้างชัดเจน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ทำ
การทดลองในการหาผลตอบของพอร์ตการลงทุน และ ศึกษาว่าเครื่องมือทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่ากลยุทธ์ซื้อ
และถือได้หรือไม่ โดยทำการศึกษาผลตอบแทนจากการใช้เครื่องมือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ในการกำหนดเงือนไข
การซื้อและขายกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 11 ปี ตั้งแต่ เมษายน 2552 ถึงเดือน มีนาคม 2562 
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในช่วงการทดลองคือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ 14 วัน คู่กับ 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ 26 วัน และ เมือนำไปเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือจะเห็นได้ว่าพอร์ตการลงทุนที่ลงทุน
ด้วยกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์ จะให้ผลตอบแทนท่ีน้อยกว่ากลยุทธ์ซื้อและถือ 

คำสำคัญ: Exponential Moving Average, Technical analyst, investment portfolio  

Abstract 
 The objective of this study for study the best parameters exponential moving average of securities 
during the experimentation period in the portfolio analysis and whether technical tools can generate returns 
better than buying and holding strategies. By studying the return from using exponential moving average price 
of securities determining the conditions of buy and sell on the stock exchange of Thailand during 11 years 
period from April 2009 to March 2019.The results showed that optimum parameters during the experiment of 
14 days exponential moving average with 26 days exponential moving average .When it was compared with 
buying and holding strategies.it can be seen that strategic investment portfolios exponential moving average of 
securities prices. The Return is lower than buying and holding strategies. 
Keywords: Exponential Moving Average, Technical analyst, investment portfolio  
 
บทนำ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มเปิดการซื้อขายอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 30 เมษายน 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดรองให้หลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายผ่านตลาดแรกมีสภาพคล่อง
นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยในการการลงทุนของบุคคลและภาคเอกชนอีกด้วย 

สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีรูปแบบการลงทุนหลักๆอยู่ 2 วิธี 1.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 2.การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเทคนิค แต่การวิจัยนี้เราจะเน้นท่ี การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ้งก็คือ การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา โดย
การนำข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการลงทุน  
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ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ คือ ในความเป็นจริงนักลงทุนที่ลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคส่วน
ใหญ่ จะไม่สามารถทำตามกลยุทธ์ที่นักลงทุนได้จัดเตรียมและวิเคราะห์ไว้แล้ว  เหตุเพราะว่าเมืออยู่ในสถานการณ์จริงจะมีส่วนผสม
ของอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ้งสอดคล้องกันกับงานวิจัยพฤติกรรมนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชนัธณา  ศิว
โมกษธรรม, สรร พัวจันทร์ ,2558 จากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามคาดหวังประการแรกคือ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สำหรับสาเหตุรองลงมาคือ ความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองของนัก
ลงทุนรายย่อย ในส่วนของพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยพบว่า นักลงทุนรายย่อยมักมีพฤติกรรมการ
ลงทุน คือ นักลงทุนมักใช้การตัดสินใจตามอารมณ์หรือตามสภาพแวดล้อมที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ จนทำให้อาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการตัดสินใจถึงเหตุผลแม้แต่การเลือกค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ปัญหาสำคัญของการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเมื่อ
เราเลือกเครื่องมือที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์แล้ว เครื่องมือแต่ล่ะตัวยังมีลักษณะการใช้ค่าพาร ามิเตอร์ที่แตกต่างกันโดยจาก
การศึกษาในงานวิจัยหลายฉบับ แสดงให้เห็นว่าในการวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ผู้ศึกษาจะเลือกใช้พารามิเตอร์ที่เป็น
มาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปยกตัวอย่างเช่น Relative Strength Index (RSI) 14 วัน หรือ Exponential Moving Average (EMA) 
200 วัน 
 ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนนิยมใช้ในการ
ตัดสินใจลงทุนคือ Exponential Moving Average (EMA) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำการศึกษาผลตอบแทนจาก
การใช้เครื่องมือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 11 ปี ตั้งแต่ 
เมษายน 2552 ถึงเดือน มีนาคม 2562 จากผลการศึกษา ผลของการศึกษาจะทำให้ทราบถึงค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด และ 
เรายังจะลองใช้ควบคู่กับเครื่องมือตัวอื่นๆด้วย   

วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลเกี ่ยวกับราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ของหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเราจะทำการเลือกหลักทรัพย์ออกมา 30 ตัว  โดยเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงที่สุด ณ 
วันแรกของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยเวลาที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือช่วงเวลา 11 ปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 ถึงเดือน 31 
มีนาคม 2562  
3.2 ระเบียบการวิจัย 
 1.กำหนดเงินลงทุนตั้งต้นจำนวน 1,000,000 และ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบบัญชี cash balance 
 2.คัดเลือกหุ้นท่ีมมีูลคา่การซื้อขายสูงสุด 30 อันดับแรกของวันท่ีเริมทำการศึกษา โดยเลือกจากหุ้นท่ีมมีูลค่าซื้อขายสูงสดุใน
วันแรกของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 3.กำหนดเงื่อนไขการซื้อและขายโดยจะมีการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตสูงสุดที่ 5 ตัว โดยในแต่ล่ะครั้งของการซื้อขายจะซื้อโดยเงิน 
20% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุน และกำหนดการซื้อหุ้นตามสัญญาณของเครื ่องมือ Exponential Moving Average คือเส้น
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคา n ล่าสุด  Moving Average Convergence Divergence คือ เส้นวัดระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 2 เส้น เพื่อดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นกำลังเคลื่อนที่ลู่เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน และ Stochastic Oscillator 
คือ จะสร้างดัชนี 0 - 100 ที่อธิบายภาพรวมของความผันผวนของราคา ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยจะมี เส้นสัญญาณ อยู่ 2 เส้นใน 
Indicator ตัวแรก คือ %K และตัวที ่สองซึ ่งเป็นค่าเฉลี ่ยของเส้นแรก คือเส้น %D โดยในการศึกษาเราจะเน้นไปที ่การหา
ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของ Exponential Moving Average อย่างเดียว 
 3.1 Exponential Moving Average 
  สัญญาณซื ้อเมื่อเส ้น Exponential Moving Average ที ่ม ีค ่าพารามิเตอร์ท ี ่น ้อยกว่าตัดขึ ้นเหนือเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า 
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  สัญญาณขาย เมือ เส้น Exponential Moving Average ที ่มีค่าพารามิเตอร์ที ่น้อยกว่าตัดลงต่ำกว่าเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า 
 3.2 Exponential Moving Average และ Moving Average Convergence Divergence 
 สัญญาณซื ้อ เมือ เส้น Exponential Moving Average ที ่ม ีค ่าพารามิเตอร์ที ่น ้อยกว่าตัดขึ ้นเหนือเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า และ Moving Average Convergence Divergence >= 1 
  สัญญาณขาย เมือ เส้น Exponential Moving Average ที ่มีค่าพารามิเตอร์ที ่น้อยกว่าตัดลงต่ำกว่าเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า และ Moving Average Convergence Divergence < 1 
 3.3 Exponential Moving Average และ Stochastic Oscillator 
  สัญญาณซื ้อ เมือ เส้น Exponential Moving Average ที ่ม ีค ่าพารามิเตอร์ที ่น้อยกว่าตัดขึ ้นเหนือเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า และ Stochastic Oscillator %K > %D  กับ %K > 20 
  สัญญาณขาย เมือ เส้น Exponential Moving Average ที ่มีค่าพารามิเตอร์ที ่น้อยกว่าตัดลงต่ำกว่าเส้น 
Exponential Moving Average ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่มากกว่า และ Stochastic Oscillator %K > %D  กับ  %K > 80 
 4. ทำการทดสอบระบบการซื้อขาย หลักทรัพย์ที่ศึกษาตามสัญญาณการซื้อขาย ที่เราต้องการทดสอบ  
 5. เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของแต่ล่ะกลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษานำมาสร้างเป็นพอร์ตการลงทุน โดยจะได้
กลยุทธ์ทั้งหมด 9 กลยุทธ์  
 6. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทดสอบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีของพอร์ตการลงทุนจากการใช้สัญญาณทาง
เทคนิค สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีได้มากกว่าการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนปกติหรือไม่ จากนั้นนำมาหาค่า Z – stat 
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานว่า ผลตอบแทนจากการใช้เครื่องมือทางเทคนิคจะสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนแบบ
ปกติหรือไม่ 

 สมมติฐานในการทดสอบ คือ 
 H0: µi = 0  

สมมติฐานหลัก เพื่อทดสอบว่าการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีได้
มากกว่าการลงทุนแบบปกติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในระดับต่ำ 

H1: µi > 0  

สมมติฐานทางเลือก เพื่อทดสอบว่าการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีได้
มากกว่าการลงทุนแบบปกติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพ 
ใช้สถิติทดสอบ  Z test 

Z   =    �̅�BR - µi   / (S.D./ √n) 

โดยที ่ �̅�BR  คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของการลงทุนด้วยเครื่องมื้อทางเทคนิค 

 µi  คือ ค่าเฉลี่ยประชากร 

 S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N    คือ จำนวนปีทีท่ำการทดลอง 

จากนั้นนำค่า Z ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต (Z-critical) ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 โดยจะทำการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก H0 : µi = 0 เมื่อค่า Z ที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญ  α=0.05  

 7. สรุปผลการทดสอบ  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 ผลตอบแทนค่าพารามิเตอร์ Exponential Moving Average 
 4.1.1 การทดสอบจะทดสอบเครื่องมือ Exponential Moving Average (EMA) เพียงอย่างเดียว กับกลุ่มหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลา 10 ปี โดนกำหนดพารามิเตอร์ของ Short Exponential Moving Average (SEMA) ระยะสั้น 5 วัน ถึง 15 วัน แทนเส้น
เฉลี่ยระยะสั้น และ Long Exponential Moving Average (LEMA) เริ่มต้นท่ี 20 วัน ถึง 120 วัน แทนเส้นเฉลี่ยระยะยาว 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการใช้เครือ่งมือ Exponential Moving Average  

SEMA LEMA Total 
Profit % 

amount of 
Trades 

Winning 
rate % 

Winning Avg  
Profit % 

% of 
Losers 
rate % 

Losers Avg 
Loss % 

14 26 144.14 283 32.51 15.57 67.49 -4.37 
15 26 134.83 258 32.17 16.55 67.83 -4.60 
15 31 125.52 240 31.25 17.05 68.75 -4.24 

 4.1.2 การทดสอบจะทดสอบเครื่องมือ Exponential Moving Average (EMA) ควบคู่กับ Stochastic Oscillator 
(STO) กับกลุ่มหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 10 ปี โดนกำหนดพารามิเตอรข์อง Short Exponential Moving Average (SEMA) ระยะ
สั้น 5 วัน ถึง 15 วัน แทนเส้นเฉลีย่ระยะสั้น และ Long Exponential Moving Average (LEMA) เรมิต้นท่ี 20 วัน ถึง 120 วัน 
แทนเส้นเฉลี่ยระยะยาว 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการใช้เครือ่งมือ Exponential Moving Average ควบคู่กับ Stochastic Oscillator 

SEMA LEMA Total 
Profit % 

amount of 
Trades 

Winning 
rate % 

Winning Avg  
Profit % 

% of 
Losers 
rate % 

Losers Avg 
Loss % 

15 103 2.09 2,617 35.65 2.77 64.35 -1.50 
15 102 1.85 2,669 35.41 2.78 64.59 -1.49 
14 103 -2.87 2,669 35.59 2.76 64.41 -1.50 

 4.1.3 การทดสอบจะทดสอบเครื่องมือ Exponential Moving Average (EMA) ควบคู่กับ Moving Average 
Convergence Divergence (MACD) กับกลุ่มหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 10 ป ีโดนกำหนดพารามเิตอร์ของ Short Exponential 
Moving Average (SEMA) ระยะสั้น 5 วัน ถึง 15 วัน แทนเส้นเฉลีย่ระยะสั้น และ Long Exponential Moving Average 
(LEMA) เริมต้นท่ี 20 วัน ถึง 120 วัน แทนเส้นเฉลีย่ระยะยาว 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการใช้เครือ่งมือ Exponential Moving Average ควบคู่กับ Moving Average Convergence 
Divergence 

SEMA LEMA Total 
Profit % 

amount of 
Trades  

Winning 
rate % 

Winning Avg  
Profit % 

% of 
Losers 
rate % 

Losers Avg 
Loss % 

15 67 16.15 259 37.45 6.08 62.55 -3.05 
15 71 16.03 254 36.61 6.29 63.39 -3.05 
15 70 15.85 254 36.22 6.35 63.78 -3.03 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

208 

 

4.2 ผลตอบแทนรายปีของการลงทุนโดยใช้ Exponential Moving Average  
 4.2.1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับกลยุทธ์ทั้งหมด 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษากลยุทธ์ทัง้หมด 

 
 จากรูปจะมีเพียงแค่การใช่ Exponential Moving Average เพียงอย่างเดยีวเท่านั้นจะให้อัตราผลตอบแทนท่ีมากกว่า
ผลตอบแทนของ SET นอกจากน้ีจากผลการศึกษาเราจะเห็นว่าการวิเคราะห์ทางเทคนคิจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่าตลาดในช่วงที่หุ้น
เป็นขาข้ึน แต่ช่วงเวลาที่หุ้นอยู่ในช่วงขาลงการใช้เครื่องมือทางเทคนิคจะให้ผลขาดทุนที่น้อยกว่า SET และในช่วงเวลา Side Way 
เครื่องมือทางเทคนิคจะใหผ้ลตอบแทนท่ีแย่กว่าการลงทุนใน SET 
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาด้วยค่าสถิติแบบ Z 

 EMA EMA and MACD EMA and STO 

Yean 15,26 15,67 15,103 

2553 116.20% 23.80% 22.80% 

2554 -4.60% -0.80% -12.30% 

2555 48.70% 9.80% 28.30% 

2556 10.60% -7.80% -9.00% 

2557 24.30% 1.00% -7.00% 

2558 -8.50% -5.60% -3.40% 

2559 -9.50% -3.60% 24.70% 

2560 -0.40% 5.20% 11.60% 

2561 -6.40% -1.60% -19.00% 

2562 -13.60% -1.70% -11.80% 
2563 -13.30% -0.10% -9.00% 

Mean 13.05% 2% 1.44% 

Z 0.315356998 -0.859124579 -0.884503533 

 ผลทางสถิติแบบ Z พบว่าจุดวิกฤตของการทดสอบนี้น้อยกว่า 1.65 ทำให้ได้ค่าสถิติทดสอบที่ได้มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤษที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกัได้ คือ ปัจจัยทางเทคนิคไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีได้
มากกว่าการลงทุนแบบปกติ 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ Exponential Moving Average ในการสร้างพอร์ตการลงทุนเพียงตัวเดียวจะ
ให้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เครื่องทางเทคนิค 2 ชนิดพร้อมกัน จากผลการศึกษาจะเห็นว่าค่าพารามิเตอร์ของ  

Yean EMA 15,26 EMA 14,26 EMA 15,31 EMA 15,67 EMA 15,71 EMA 15,70 EMA 15,103 EMA 14,102 EMA 15,103 Buy and Hold

*2553 116.2 120.5 51.4 23.8 23.8 23.8 22.8 24 25.1 55.3

2554 -4.6 -6.2 -3 -0.8 -0.4 -0.4 -12.3 -16.7 -14 43.2

2555 48.7 56.2 36.6 9.8 11.2 11.2 28.3 32 30.6 12.3

2556 10.6 15.2 42.8 -7.8 -7.6 -7.5 -9 -12.1 -16.9 30.1

2557 24.3 10.6 14.9 1 0.6 0.8 -7 -6.8 -5.1 -11.4

2558 -8.5 -14.7 -14.3 -5.6 -4.7 -4.7 -3.4 -4.8 -6.4 7.9

2559 -9.5 -8.5 5.9 -3.6 -3.1 -3.7 24.7 24.1 24 -8

2560 -0.4 -0.8 -0.5 5.2 4 4.2 11.6 7.8 11.6 11.5

2561 -6.4 -7.6 -2.4 -1.6 -3.3 -3.3 -19 -10.9 -13.6 13.6

2562 -13.6 -14 -16.4 -1.7 -1.8 -1.9 -11.8 -11.9 -12 -6

*2563 -13.3 -14.5 -7.1 -0.1 -0.1 -0.1 -9 -8.7 -10.8 -22.2

Mean 13.045455 12.38181818 9.8090909 1.6909091 1.6909091 1.6727273 1.44545455 1.45454545 1.13636364 11.48181818

Q 39.104459 41.3849204 23.559816 8.7768394 8.8348689 8.8661255 17.0777261 17.4615786 18.0468985 23.73583022
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Exponential Moving Average  ที ่ให้ผลตอบแทนมากที่ส ุดคือ Short Exponential Moving Average 14 วัน คู ่ก ับ Long 
Exponential Moving Average  26 วัน ซึ้งให้ความแม่นยำอยู่ที่ 32.51% ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อออเดอร์อยู่ที่ 1 5.57%  ใน
ขนาดที่มีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่ท่ี 67.49% แต่การขาดทุนจะเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.37%  
 สำหรับผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเมือนำไปเทียบกับกลยุทธ์การซื้อและถือจะเห็นได้
ว่าพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนด้วยกลยุทธ์ Exponential Moving Average จะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่ากลยุทธ์ซื้อและถือในช่วงที่ตลาด
มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน จะเห็นได้จากการทำผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ตลาดมีเทรนที่ชัดเจนจะสามารถทำกำไรได้
มากกว่า หรือ ถ้าขาดทุนก็จะขายทุนน้อยกว่าตลาดแต่ในทางกลับกันถ้าตลาดอยู่ในช่วงที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนจะส่งผลให้พอร์ตการ
ลงทุนขาดทุน 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการใช้เครื่องมือทางเทคนิคนักลงทุนควรควรจะมีความเข้าใจในเครื่องมือแต่ล่ะชนิดเพราะเครื่องมือแต่ล่ะตัวมี
ลักษณะที่แตกต่างกันจะเห็นว่าในการทดลอง Exponential Moving Average มีโอกาสได้รับชนะในแต่ล่ะครั้งที่เข้าออเดอร์น้อย
กว่าโอกาสที่จะขาดทุนในแต่ล่ะออเดอร์แต่เมือชนะจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าออเดอร์ที่ขาดทุนส่งผลให้ในพอร์ตการลงทุนใน
ระยะยาวสามารถทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีและนอกจากนี้นักลงทุนควรระมัดระวังการใช้งานทุกๆเครื่องมือในการลงทุน 
 สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราสามารถนำเครื่ องมือ Moving Average Convergence Divergence และ 
Stochastic Oscillator มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ได้เหมือนกันเพราะเครื่องมือท้ังสองสามารถให้สัญญาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามที่กำหนดได้โดนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ และ การขายหลักทรัพย์ ตามวิธีที่ผู้ศึกษา
สนใจ หรือ อาจจะมีการนำเอาเครื่องมือทางเทคนิคอ่ืนๆนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจก็เป็นได้  
กิตติกรรมประกาศ  
 นายจิรโชติ ตวงศิริทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2559 และเข้าศึกษาต่อต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และระยะเวลาในการแช่ที่มีผลต่อการย้อมติ ดสีของ
ข้าวสาร โดยทดลองกับข้าว 2 กลุ่มได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมปทุม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design : CRD) มี 6 สิ่งทดลอง ได้แก่ 1. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์70% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที (วิธีมาตรฐาน) 2. 
ความเข้มข้นแอลกอฮอล์65% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที 3. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์60% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที 4. ความเข้มข้น
แอลกอฮอล์70% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที 5. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์65% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที และ 6. ความเข้มข้น
แอลกอฮอล์60% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่า การย้อมสีข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
65% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที แอลกอฮอล์70% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที และแอลกอฮอล์65% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที ให้ผลการ
ติดสีของข้าวเทียบเท่ากับการแช่ด้วยวิธีมาตรฐาน และการย้อมสีข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 65% ระยะเวลาแช่ 
45 วินาที ให้ผลการติดสีของข้าวเทียบเท่ากับการแช่ด้วยวิธมีาตรฐาน และผู้ประเมินให้คะแนนความยากง่ายจากการมองเห็นที่ของ
ข้าวที่ผ่านการย้อม คือ การย้อมด้วยวิธีมาตรฐานและความเข้มข้นแอลกอฮอล์ที่ 70% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที ในการย้อมสี
ข้าวสารทั้ง 2 กลุ่ม 
คำสำคัญ: ข้าวสาร ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ การย้อมติดสี 
Abstract  
 The aim of this study was an effect of alcohol concentration on rice inspection. The experiment was 
done with two groups of rice Jasmine Rice and Hom Pathum Rice. Completely Randomized Design (CRD) 6 trails, 
1 .  Alcohol concentration 70 %  soaking time 4 5  seconds (Standard Method) 2 .  Alcohol concentration 65% 
soaking time 45 seconds. 3. Alcohol concentration 60% soaking time 45 seconds. 4. Alcohol concentration 70% 
soaking time 45 seconds. 5. Alcohol concentration 65% soaking time 60 seconds. 6. Alcohol concentration 60% 
soaking time 6 0  seconds, 3  repeat results. Experiments found inspection of Jasmine Rice with alcohol 
concentration 65% soaking time 45  seconds, alcohol concentration 70% soaking time 60  seconds inspection 
effect of rice was equivalent to the standard method. An inspection of Hom Pathum Rice with alcohol 
concentration 65% soaking time 45 seconds inspection effect of rice was equivalent to the standard method. 
The assessors rated the visualization of rice inspection including alcohol concentration 70% (Standard) soaking 
time 60 seconds for 2 groups of rice inspection. 
Keyword: Alcohol Concentration, Inspection, Rice 
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บทนำ 
 ปัจจุบันการส่งออกข้าวสารของประเทศไทยในรูปข้าวสารขาวยังมีมูลค่าและปริมาณจำนวนมาก ซึ่งข้าวสารที่ทำการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศจะต้องเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพที่ดี ทั้งในเรื่องคุณภาพการหุงต้มของข้าวและชนิดของข้าว โดยทางบริษัทผู้
ส่งออกมีการตรวจสอบคัดคุณภาพข้าวสารก่อนส่งออกอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าวสารที่เป็น
วัตถุดิบก่อนที่จะรับนำเข้ามาในบริษัท ทำการตรวจสอบวัดขนาดเมล็ดข้าว ความชื้นของเมล็ดข้าวสาร ค่าความขาว ตรวจสอบหา
สิ่งเจือปนต่าง ๆ วิธีการที่บริษัทส่งออกข้าวจะทดสอบในเบื้องต้น คือการนำข้าวสารมาทำการต้มเพื่อหาแป้งในเมล็ดข้าว และอีกวิธี
หนึ่งคือการนำข้าวสารมาทำการย้อมสีข้าวสารด้วยไอโอดีน เพื่อหาข้าวแข็งที่ปนมากับข้าวที่ต้องการ เนื่องจากการนำข้าวมายัง
โรงงานอาจมีการปะปนมาได้จากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ แต่เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาคุณภาพของข้าวสารส่งออก จึงต้องมี
การตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะรับข้าวสารดังกล่าวเข้ามา โดยข้าวที่มักจะปนมาคือข้าวขาวหรือข้าวสายพันธุ์พิษณุโลก เป็น
ข้าวที่มีค่าอะมิโลสในเมล็ดข้าวที่สูง เมื่อทำการย้อมสีข้าวสารด้วยไอโอดีนแล้วผลปรากฏว่าเมล็ดข้าวสารติดสีน้ำเงินอมม่วง จะต่าง
กับกลุ่มข้าวหอมมะลิและข้าวหอมปทุมที่จะมีค่าอะมิโลสที่ต่ำแต่มีราคาสูงกว่า ข้าวหอมที่การย้อมสีข้าวสารด้วยไอโอดีนแล้วผล
ปรากฏว่าเมล็ดข้าวสารติดสชีมพูอ่อน(1) โดยก่อนท่ีข้าวทำการบรรจุภัณฑ์แล้วทำการขนส่งไปยังผู้บรโิภคจะต้องผ่านกระบวนการสุม่
ตรวจสอบข้าว Finish Goods ก่อนที่จะทำการบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการตรวจสอบข้าวสารว่ามีข้าวพันธุ์พิษณุโลก ปนมาในข้าว
หรือไม่ ก่อนที่จะทำการบรรจุข้าวลงไปยังถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อทำการส่งออก โดยในการสุ่มตรวจสอบข้าว Finish Goods มีขั้นตอน
การตรวจสอบข้าวเช่นเดียวกับการตรวจข้าววัตถุดิบ โดยขั้นตอนการย้อมสีข้าวสารด้วยไอโอดีนเพื่อทำการหาการเจือปนมาของ
ข้าวสารชนิดอื่น มีการใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการย้อมทำให้มีการใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น การทดลองนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ศึกษาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สำหรับวิธีย้อมสีข้าวสารเพื่อดูความแตกต่างของการย้อมสี ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ต้นทุนจากการใช้แอลกอฮอล์ในการทดสอบข้าวสารลง เพื่อเป็นการแยกระหว่างข้าวสายพันธุ์พิษณุโลกออกจากข้าวหอมมะลแิละ
ข้าวหอมปทุมเนื่องจากข้าวสารพันธุ์พิษณุโลกไม่สามารถทำการแยกได้โดยวิธีการสลายเมล็ดข้าวในด่างได้ 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาการแช่แอลกอฮอล์ ต่อการย้อมติดสีไอโอดีนของเมล็ดข้าว  

เตรียมแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% , 65% และ 60% จากการคำนวณด้วย สูตร C1V1 = C2V2 โดยแอลกอฮอล์
ความเข้มข้นท่ี 70% (คณะกรรมการตรวจสอบข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2563) จะใช้เอทานอลปริมาณ 737 มิลลิลิตร 
ต่อ น้ำกลั่นปริมาณ 263 มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 65% ใช้เอทานอลปริมาณ 684 ต่อ น้ำกลั่นปริมาณ 316 มิลลิลิตร 
และแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 60% ใช้เอทานอลปริมาณ 632 มิลลิลิตร ต่อ น้ำกลั่นปริมาณ 368 มิลลิลิตร 

การเตรียมข้าวสารสำหรับใช้ในการทดลองย้อมสีข้าว 
เตรียมข้าวสารที่ใช้สำหรับการทดลองย้อมสีข้าว โดยใช้ข้าว 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวหอมมะลิ กลุ่มข้าวหอมปทุม และ

ข้าวสารที่ใช้ปนคือ กลุ่มข้าวพิษณุโลก โดยทำการนับเมล็ดข้าวหอมมะลิผสมกับพิษณุโลกอัตราส่วน 92:8 และนับเมล็ดข้าวหอม
ปทุมผสมกับข้าวพิษณุโลกอัตราส่วน 82:18  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลอง จำนวน 3 
ซ้ำ ได้แก่  

1. ความเข้มข้นแอลกอฮอล7์0% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที (วิธีมาตรฐาน)  
2. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์65% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที  
3. ความเข้มข้นแอลกอฮอล6์0% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที  
4. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์70% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที  
5. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์65% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที  
และ 6. ความเข้มข้นแอลกอฮอล์60% ระยะเวลาแช่ 60 วินาที  
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หลังจากนั้นเทแอลกอฮอล์ออก เติมน้ำกลั่นปริมาณ 15 มิลลิลิตร กวนเวลา 30 วินาที เทน้ำกลั่นออก เติมไอโอดีนปรมิาณ 
15 มิลลิลิตร กวนเวลา 45 วินาที เทไอโอดีนออก แล้วเติมน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์โดยไม่ทำการแกว่ง เพื่อเป็นการล้างความเข้มข้น
ของไอโอดีนออก เทน้ำกลั่นออก นำเมล็ดข้าวที่ทำการย้อมสีแล้วเทลงบนกระดาษกรองสารที่วางไว้บนเพลท ทำการเกลี่ยเม ล็ด
ข้าวสารกระจายให้ท่ัวเพื่อให้กระดาษกรองสารดูดซับสารจนเมล็ดข้าวท่ีย้อมสีเริ่มแห้ง ทำการคัดแยกเมล็ดข้าวจากการสังเกตสี สีที่
ย้อมข้าวสารออกมาจะมีเมล็ดติดสีชมพูอ่อน และสีน้ำเงินอมม่วง โดยจะทำการคัดแยกเมล็ดที่มีสีน้ำเงินอมม่วงออกมา เนื่องจาก
เป็นเมล็ดข้าวท่ีมีค่าอะมิโลสที่สูงลักษณะของข้าวที่มีอะมิโลสสูงเมื่อหุงสุกแล้วจะมีความแข็งและร่วน  

การประเมินการมองเห็นเมล็ดข้าวสารที่ย้อมติดสีจากการทดลองการใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ต่างกัน 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญการย้อมสขี้าวจำนวน 10 คน ทำการประเมินการมองเห็นสีเมล็ดข้าวสารที่ยอ้มติดสจีากใบ

ประเมิน ใบประเมินเป็นการให้กลุ่มตัวอย่างลงความเห็นในช่องกรอกฟอร์มสำหรับการมองเห็นเมล็ดข้าวสารหลังจากย้อมด้วย
ไอโอดีนสามารถมองเห็นความแตกต่างของสีข้าวสารได้ง่าย และเมล็ดข้าวสารหลังจากย้อมด้วยไอโอดีนสาม ารถมองเห็นความ
แตกต่างของสีข้าวสารได้ง่าย ด้วยการย้อมที่ความเข้มข้นและระยะเวลากวนที่แตกต่างกันในแต่ละการทดลอง ซึ่งมีการประเมินข้าว 
2 ชนิดคือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุม กลุ่มตัวอย่างจะทำการประเมินด้วยตนเอง โดยผู้ทดลองจะทำการทดลองย้อมสีข้าวสาร
ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่างกัน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทำการคัดแยกเมล็ดข้าวสารออก แล้วทำการประเมินการมองเห็นเมล็ด
ข้าวที่ย้อมติดสีแล้ว  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลจากการจดบันทึกผลการทดลองการย้อมติดสีข้าวสารที่พบเมล็ดพิษณุโลกในแต่ละซ้ำของแต่ละทรีทเมนต์ นำไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ 
(One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเมล็ดข้าวพิษณุโลกที่พบในการย้อมสีข้าวด้วย
แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นและระยะเวลาแช่ที่ต่างกัน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการแช่แอลกอฮอล์ต่อการย้อมติดสีของข้าวสาร  
 การทดสอบข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการย้อมสีโดยมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบข้าว สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ทำการสุ่มตัวอย่างข้าวสารจำนวน 100 เมลด็ เพื่อทำการทดสอบการย้อมสีข้าวด้วยไอโอดีน ใช้แอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นท่ี 70% ระยะเวลากวน 45 วินาที ซึ่งเป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และระยะเวลากวนมาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบการ
ปลอมปนของข้าวชนิดอื่นท่ีไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ  
 ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการย้อมติดสีของข้าวหอมมะลิ  การทดลองโดยปนข้าวพิษณุโลก 8 เมล็ด ผสม
กับข้าวหอมมะลิ 92 เมล็ด พบว่า แอลกอฮอล์ 70% ระยะเวลากวน 45 วินาที แอลกอฮอล์ 65% ระยะเวลากวน 45 วินาที 
แอลกอฮอล์ 70% ระยะเวลากวน 60 วินาที และแอลกอฮอล์ 60% ระยะเวลากวน 60 วินาที ทำให้แยกข้าวพิษณุโลกออกจากข้าว
หอมมะลิได้จำนวน 8 เมล็ด ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแอลกอฮอล์ที ่มีความเข้มข้น 60% ระยะเวลากวน  
45 วินาที และแอลกอฮอล์ 65% ระยะเวลากวน 60 วินาที โดยมีค่า 7.67 และ 7.33 ตามลำดับ สำหรับข้าวหอมปทุมจะมีการปน
ข้าวพิษณุโลกลงไปตามสัดส่วนของการทำข้าวหอมปทุมของโรงสี มีการปนไป 18 เมล็ด จากนั้นนำไปแช่ด้วยแอลกอฮอล์และย้อม
ด้วยไอโอดีนเพื่อแยกการติดสี พบว่า แอลกอฮอล์ 70% ระยะเวลากวน 45 วินาที และแอลกอฮอล์ 65% ระยะเวลากวน 45 วินาที 
สามารถแยกข้าวหอมปทุมและข้าวพิษณุโลกแยกออกได้ 18 เมล็ด แต่การแช่ด้วยแอลกอฮอล์ 60% ระยะเวลากวน 45 วินาที 
แอลกอฮอล์ 70% ระยะเวลากวน 60 วินาที แอลกอฮอล์ 65% ระยะเวลากวน 60 วินาที และแอลกอฮอล์ 60% ระยะเวลากวน 
60 วินาที พบว่า สามารถแยกข้าวพิษณุโลกออกจากข้าวหอมปทุมได้ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับท้ัง 2 สิ่งทดลองแรก (ตารางที1่) 
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ตารางที1่ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์และระยะเวลาในการกวนข้าวหอมมะลิและข้าวหอมปทุม 
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 

ระยะเวลากวน 
ข้าวหอมมะล ิ ข้าวหอมปทุม 

T1 70% 45 s 8.00 18.00 
T2 65% 45 s 8.00 18.00 
T3 60% 45 s 7.67 16.00 
T4 70% 60 s 8.00 17.67 
T5 65% 60 s 7.33 16.33 
T6 60% 60 s 8.00 17.33 

F-test ns ns 

C.V. (%) 4.25 5.81 

  ns: ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สำหรับระดับความยากง่ายตอ่การประเมนิการยอ้มติดสีข้าวหอมมะลขิองผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สีของการย้อมสีข้าวหอมมะลิ
ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% ด้วยเวลา 45 วินาที กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 40.0 สีของการย้อมข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นที่ 65% ด้วยเวลา 45 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 80.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 20.0 สีของการย้อมข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 60% 
ด้วยเวลา 45 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 50.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสี
ของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 สีของการย้อมข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% ด้วยเวลา 60 วินาที 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 90.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมไดย้าก 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 สีของการย้อมข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 65% ด้วยเวลา 60 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 80.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 20.0 สี
ของการย้อมข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นท่ี 60% ด้วยเวลา 60 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าว
ที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 80.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 20.0 (ตารางที2่) 

แสดงให้เห็นว่า การย้อมสีข้าวหอมมะลิด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% ด้วยเวลา 60 วินาที กลุ่มตัวอย่างมองเห็นสี
ย้อมข้าวได้ง่ายที่สุด รองลงมาเป็นการย้อมสีด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 65% ด้วยเวลา 45 วินาที และความเข้มข้นที่ 65% 
ด้วยเวลา 60 วินาที ตามลำดับ โดยการย้อมสีด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 65% ด้วยเวลา 45 วินาที มีการมองเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างน้อยที่สุด 
ตารางที่ 2 ระดับความยากง่ายตอ่การประเมินการย้อมตดิสีข้าวหอมมะลิของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้าวหอมมะล ิ
ระยะเวลาแช่  45 วินาที   60 วินาที  
ความเข้มข้น 70% 65% 60% 70% 65% 60% 

มองง่าย 60.00 80.00 50.00 90.00 80.00 80.00 
มองยาก 40.00 20.00 50.00 10.00 20.00 20.00 

 
 ในการประเมินการย้อมติดสีข้าวหอมปทุมและการให้คะแนนความยากง่ายของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สีของการย้อมข้าวหอม
ปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% ด้วยเวลา 45 วินาที กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 
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100.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 0.0 สีของการย้อมข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นที่ 65% ด้วยเวลา 45 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 0.0 สีของการย้อมข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นท่ี 60% ด้วย
เวลา 45 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสี
ของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 0.0 สีของการย้อมข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% ด้วยเวลา 60 วินาที 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้
ยาก คิดเป็นร้อยละ 0.0 สีของการย้อมข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นท่ี 65% ด้วยเวลา 60 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 
0.0 สีของการย้อมข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 60% ด้วยเวลา 60 วินาที พบว่า กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มองเห็นสี
ของข้าวที่ยอ้มได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มองเห็นสีของข้าวที่ย้อมได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 0.0 (ตารางที3่) 

แสดงให้เห็นว่า การย้อมสีข้าวหอมปทุมด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% 65% 60% ด้วยเวลา 45 วินาที และความ
เข้มข้นท่ี 70% 65% 60% ด้วยเวลา 60 วินาที กลุ่มตัวอย่างมองเห็นสีย้อมข้าวได้ง่ายในทุกความเข้มข้นและระยะเวลาในการแกว่ง 

ตารางที่ 3 ระดับความยากง่ายตอ่การประเมินการย้อมตดิสีข้าวหอมปทุมของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้าวหอมปทุม 
ระยะเวลาแช่  45 วินาที   60 วินาที  
ความเข้มข้น 70% 65% 60% 70% 65% 60% 

มองง่าย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
มองยาก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 กลไกการย้อมติดสีของแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว คือการนำข้าวสารมา
ล้างด้วยแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างจากวิธีมาตรฐานที่ความเข้มข้นแอลกอฮอล์คือ 
70% ระยะเวลาแช่ 45 วินาที (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2563) โดยข้าวจะมีน้ำมันหรือไขมันซึ่งติดอยู่กับเมล็ดข้าว โดยใน
ข้าวสารมีไขมันแทรกอยู่ในชั้นแอลิวโรนขนาดเล็กกว่า 1.5 ไมโครเมตร อยู่ในชั้นถัดจากแอลิวโรนมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร 
และอยู่ในส่วนคัพภะขนาดเล็กกว่า 0.7 ไมโครเมตร (อรอนงค์, 2538) ซึ่งจะอยู่ช้ันแอริวโลนแรเยอร์ (ด้านนอกสุดของเมล็ดข้าว คือ 
ส่วนท่ีเป็นเนื้อเยื่อข้าวกล้อง) มากที่สุด เมื่อขัดออกแล้วอาจจะมีหลงเหลืออยู่ในช้ันแอริวโลนแรเยอร์ ซึ่งไขมันนี้ทำให้การย้อมติดสี
หรือการเกาะติดสียากจึงต้องทำการชะล้างด้วยแอลกอฮอล์ เมื่อขจัดออกไปได้จะช่วยทำให้เกิดการทำปฏิกิริยากับไอโอดีนได้ง่าย
ยิ่งขึ้น โดยการขจัดนั้นใช้แอลกอฮอล์ในการละลายออกเนื่องจากไขมันชนิดนี้ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดี สำหรับข้าวที่มีการปะปน
กันของข้าวทัง้ 2 ชนิด โดยปฏิกิริยาที่ย้อมด้วยสารละลายไอโอดีนจะได้ข้าวสารที่ติดสี สีม่วงอ่อนถึงสีม่วงน้ำเงิน ในส่วนของข้าวเจ้า
จะมีอะมิโลสสูงประมาณ 29 - 32% (กรมการข้าว, 2563) และมีปริมาณอะไมโลเพกตินต่ำ จะมีการติดสีข้าวเป็นสีม่วงน้ำเงิน มี
คุณสมบัติทำให้ข้าวสุกร่วนและแข็งกระด้าง ปริมาณอะมิโลสเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของการหุงต้มและรับประทาน
ของข้าว (Houston, 1972) และข้าวหอมมะลิจะมปีริมาณอะมโิลสที่ตำ่ประมาณ 13 - 18% (กรมการข้าว, 2563) และมีปริมาณอะ
ไมโลเพกตินสูง จะมีการติดสีข้าวเป็นสมี่วงอ่อนมีคุณสมบัตทิำให้ข้าวสุกเหนียวนุ่มและไม่แข็งกระดา้ง นอกจากน้ีอะมิโลสยังสามารถ
วัดหรือบ่งบอกค่าปริมาณอะมิโลสของเมล็ดข้าวสารได้จากการย้อมสีด้วยไอโอดีน เนื่องจากอะมิโลสเป็นแป้งที่มีโครงสร้างโมเลกุล
เป็นเส้นตรง ปริมาณสัดส่วนของอะมิโลสและอะไมโลเพกตินมีผลต่อการทำปฏิกิริยาการย้อมติดสีของไอโอดีน 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองย้อมข้าวสารด้วยไอโอดีนแล้วพบว่า ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการย้อมติดสีของข้าวหอมมะลิ 
คือแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% และแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 65% จะใช้ระยะเวลาในการแช่หรือล้างเมล็ดข้าวสาร 45 - 60 
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วินาที และแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 60% ควรใช้ระยะเวลาในการแช่ 60 วินาที สำหรับการย้อมสีของข้าวหอมปทุมควรใช้
แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% และแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 65% จะใช้ระยะเวลาในการแช่ 45 - 60 วินาที ซึ่งการลดความ
เข้มข้นของแอลกอฮอล์จากการทดลองนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณแอลกอฮอล์และลดค่าใช้จ่ายได้ในกรณีที่มีการตรวจซ้ำของ
บริษัท นอกเหนือจากการตรวจสอบค่าอะมิโลสและการสลายเมลด็ข้าวในด่างได้ (สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย, 2563) เพื่อให้บริษัทและผู้ทดลองมั่นใจว่าข้าวที่นำเข้ามาไม่มีการปนเปื้อนด้วยวิธีการที่รวดเร็ว  
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 ขอขอบคุณบริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการให้ความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และเอื้อเฟื้อ
งบประมาณและสถานท่ีในการทดลอง  

เอกสารอ้างอิง 
1. สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. การทดสอบข้าวหอมมะลิด ้วยวิธ ีการ ย้อม 

[อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2563]: 2563. เข้าถึงได้จาก:   
https://www.riceinspection.com/copy-of-analysis4 

2. กรมการข ้าว.  องค ์ความร ู ้ เ ร ื ่ องข ้ าว [อ ินเทอร ์ เน ็ต ]. 2563. [เข ้าถ ึ ง เม ื ่อ 2 ตุลาคม 2563]. เข ้าถ ึ งได ้จาก : 
http://www.ricethailand.go.th/rkb/postharvest/index.php-file=content.php&id=6.htm 

3. กระทรวงพานิชย์. มาตารฐานสินค้าข้าวหอมมะลิ [อินเทอร์เน็ต]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก: 
https://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/8075/2112559103. 

4. กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์. รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย. นนทบุรี :  
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ; 2559. 

5. กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว. ความสำคัญของข้าว เรื่องปลูกข้าว [อินเทอร์เน็ต]. 2541 [เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2563]:1. 
เข้าถึงได้จาก: http://brrd.ricethailand.go.th/index.php/2016-07-15-05-29-43/142-2017-05-04-06-46-54. 

6. นงพงา จร ัสโสภณ. แอลกอฮอล์ [อินเทอร ์ เน ็ต ].  2559 [เข ้าถ ึงเม ื ่อ 29 ส ิงหาคม 2563]:1-83. เข ้าถ ึงได ้จาก :  
http://chem.flas.kps.ku.ac.th/01403224/2015/01403224-CH01-ALCHOHOL1.pdf. 

7. นาตยา งามโรจนณิชย์ และนุชสรา ฉ ่ำผ ิว. เคมีอ ินทร ีย ์ตอนสารประกอบแอลกอฮอล์ [อินเทอร ์เน ็ต ]. 2559  
[เข้าถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2563]: เข้าถึงได้จาก: https://touchzy-sci.blogspot.com/2016/12/blog-post_8.html. 

8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย. คำนวณ%ความเข้มข้นสาร [อินเทอร์เน็ต]. 2546 [เข้าถึงเมื่อ 
20 สิงหาคม 2563]: เข้าถึงได้จาก: http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=4838 

9. อรอนงค์ นัยวิกุล. เคมีทางธัญญาหาร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์; 2538.  

https://www.riceinspection.com/copy-
http://brrd.ricethailand.go.th/index.php/2016-07-15-05-29-43/142-2017-05-04-06-46-54


การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

216 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย

ใช้เทคนิคการประเมินปัจจัยร่วมในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ปัจจัยในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ข้อมูล
ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ข้อมูลความสูง ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลสภาพการระบายน้ำของดิน ข้อมูลลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองดัชนี( Index model) ในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ร่วมกับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) การให้ค่าคะแนนค่าถ่วงน้ำหนัก
กำหนดโดยผู้เชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนล่างบนพบว่า จัดประเภทพื้นที่เสี่ยงภัยจาการเกิดน้ำท่วมฉับแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับมากที่สุดมีจำนวน 67 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.87% ของพื้นที่, พื้นที่
เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับมากมีจำนวน 948 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 40.51% ของพื้นที่, พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับปาน
กลางมีจำนวน 1,254 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 53.59% ของพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับน้อยกลางมีจำนวน 71 ตร.
กม. คิดเป็นร้อยละ 3.03% ของพื้นที ่
คำสำคัญ: น้ำท่วมฉับพลัน, การประเมินความเสี่ยง, ดัชนีปัจจัยร่วม 
Abstract 
 The purpose of this research aimed to assessment flash flood risk areas using weighted factor index 
method at lower pai watershed, Mae Hong son province. Factors used in this research including study area 
boundary, elevation, slope, rainfall, soil drainage, geological data and land used. Weighted factor index method 
was calculated by Geographic information system and analytical hierarchy process (AHP). The results of analysis 
showed that classification of flash flood risk areas divided into 4  levels including: The area very high of flash 
floods risk is about 67 km2 (2.87%), High of flash floods risk is about 948 km2 (40.51%), Intermediate of flash 
floods risk is about 1,254 km2 (53.59%) and Low of flash floods risk is about 71 km2 (3.03%) 
Keywords:  flash flood, risk assessment, weighted factor index method 
บทนำ 
 ในปัจจุบันการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเป็นอย่างมากในเชื่องหลายปีที่ผ่านมาทำให้ปริมาณฝนมีปริมาณที่
เพิ่มมากขึ้นและในช่วงแล้งก็ไม่มีฝนเลยทำให้ในช่วงเกิดฝนตกหนักทำให้ ในหลายๆพื้นที่ประสบภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันอัน
เนื่องมาจากฝนที่ตกในปริมาณมากติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนี้เองทำให้การเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีปริมาณที่
มากขึ้น และด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณร่องมรสุมเขตร้อนทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยจากน้ำท่วมฉับพลันและในทาง
ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงและมีภูเขาสูงชันทำให้ปัจจัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลันนั้นมีปริมาณที่มากและการตั้งที่อยู่อาศัยของมนษุย์ก็
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เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน เช่น จ.อุตรดิตถ์ ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้
น้ำป่าจากภูเขาสูงของ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ไหลหลากลงสู่คลองสิงห์ ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ อ.ท่า
ปลา 5 ตำบล และ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 2 ตำบล ประชาชนนับพันครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ถนนในหมู่บ้านรถทุกชนิดไม่สามารถ
สัญจรได้ ประชาชนถูกตัดขาด น้ำป่าเพิ่มระดับสูงขึ้นและไหลเชี่ยว ท่วมถนนสายหลัก อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ บริเวณหมู่ 10 บ้านนา
น้อย ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ ส่งผลให้ อ.ท่าปลา และ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ตัดขาดจากกัน ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ระดับน้ำ
เริ่มลดลง 70-80 เซนติเมตร แต่ยังคงท่วมตามที่ลุ่มในระดับสูงกว่า 1 เมตร ทั้งนี้ เบื้องต้นสำรวจผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุตรดิตถ์ 2 
อำเภอ คือ อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ อ.ท่าปลา รวม 13 ตำบล 73 หมู่บ้าน กว่า 1,000 ครอบครัว(6) 
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันมีโอกกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบจาก
โลกร้อน น้ำท่วมแบพลันทำให้เกิดผลกระทบทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเหตุการณ์น้ำท่วม
ฉับพลันเกิดขึ้นหลัง จากที่ความสามารถในการเก็บกักน้ำขอดินลดลงจากการที่ มีฝนตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถ ซึ ม
ลงไปในดินได้อีกประกอบกับพื้นที่เป็นที่ลาดชันซึ่งเร่งกระบวนการไหลของน้ำให้มีค่าความเร็วและมีพลังงานจลน์สูงเคลื่อนที่ลงสู่
พื้นที่ลาดชันต่ำเร็วเกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดความ เสียหายต่อชีวติและทรัพย์สิ้นของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลาดเชิงเขาเป็น
อย่างมากโดยพืน้ท่ีเสี่ยงภัยมักเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ตามพื้นทที่ลาดเชิงเขาหรือท่ีลุ่มติดกับภูเขา(10) 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันจึงเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมการป้องกันการเกิดผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและจากปัญหาที่กล่าวมาผู้จัดทำจึงเห็นว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนบน ซึ่ งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่สูงชันและภูเขา
ล้อมรอบมีหมู่บ้าน ชุมชนตั้งอยู่ทำให้บริเวณนั้นเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันและในอดีตที่ผ่านมาก็
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณนั้นไว้แล้วทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในลุ่มน้ำแม่ปายตอนบน 
ในปัจจุบันมีวิธีการหลากหลายในการประเมินและการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีดัชนีปัจจัยร่วมเป็นวิธีที่สะดวกสามารถประยุกต์ใชไ้ด้กับ
หลายพื้นท่ีและสามารถเพิ่มลดปัจจัยได้ตามความเหมาะสม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1.  การรวบรวมข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล 

ข้อมูลสำหรับการประเมินพื ้นที ่เสี ่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน จัดทำโดยการเตรียมข้อมูลเชิงพื ้นที ่ของแต่ล่ะปัจจัยที่

ทำการศึกษา โดยข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อนำไปวิเคราะห์ในซอท์ฟแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้

ใช้โปรแกรม ArcGIS 10.5 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษา, ข้อมูลความสูง, ข้อมูลความลาดชัน, 

ระยะห่างจากของแม่น้ำ, ข้อมูลปริมาณน้ำฝน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

1.1 ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีศึกษา การกำหนดขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันใน

อดีตที่ผ่านมา การนำเข้าข้อมูล (digitize) กำหนดขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษาท่ีต้องการศึกษาให้เป็นข้อมูลแบบแรสเตอร์ (raster) ที่

มีความละเอียด 10×10 เมตร  

1.2 ข้อมูลความสูง นำเข้าข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข (digital elevation; DEM) เพื่อจำลองสภาพถูมิประเทศ

ให้แสดงความสูง-ต่ำของของพื้นที่ ที่มีความระเอียด 10×10 เมตรและการนำมาทำการจัดชั้นข้อมูลใหม่ (reclassify) ตามเกณฑ์

ปัจจัยในการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีความกว้างของช้ันข้อมูลเท่ากับ 200 เมตร และช้ันข้อมูลความสูงความสูง

ช้ันแรกมีความสูงของพื้นที่น้อยกว่า 200 เมตร และชั้นข้อมูลสุดท้ายความสูงของพื้นที่มากกว่า 801 เมตร 

1.3  ข้อมูลความลาดชัน นำเข้าข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข (digital elevation; DEM) เพื่อเป็นการนำเข้าขอ้มลู 

เพื่อใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นท่ีความละเอียด 10×10 เมตร และนำมาทำการจัดช้ันข้อมูล

ใหม่ (reclassify) ตามเกณฑ์ปัจจัยในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีความกว้างของชั้นข้อมูลเท่ากับ 5 องศา ช้ัน

ข้อมูลแรกความลาดชัน้น้อยกว่า 5 องศา และชั้นข้อมูลสุดท้ายความลาดชั้นมากกว่า 36 องศา  
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1.4  ระยะห่างจากของแม่น้ำ นำเข้าข้อมูลเส้นลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งเป็นข้อมูลเวคเตอร์ (vector) ทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลให้เป็นข้อมูลแรสเตอร์ (raster) ที่มีความละเอียดข้อมูลเท่ากับ 10×10 เมตร ทำการกำหนดระยะห่างจากลำธารตามเกณฑ์

ปัขจัยในการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันโดยเครื่องมือ enclidean distance เป็นการกำหนดระยะทางของพื้นที่จากเส้น

ลำธาร ทำการแบ่งชั้นข้อมูลตามเกณฑ์ปัจจัยในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วใมฉับพลัน โดยมีความกว้างของชั้นข้อ มูลเท่ากับ 

100 เมตร ช้ันข้อมูลแรกระยะห่างจากลำธารน้อยกว่า 100 เมตร ช้ันข้อมูลสุดท้ายระยะห่างจากลำธารมากกว่า 501 เมตร  

1.5  ข้อมูลปริมาณน้ำฝน นำเข้าข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายปีจากสถานีตรวจวัดน้ำฝนอัตโนมตัิของกรมอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่

ลุ่มน้ำที่สึกษาและสถานีใกล้เคียงของพื้นที่ศึกษาปี พ.ศ. 2560 ความละเอียด 10×10 เมตร ทำการจัดช้ันข้อมูลใหม่ (reclassify) 

ตามเกณฑ์ปัจจัยในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายปี มีความกว้างของชั้นเท่ากับ 100      

มิลิเมตรต่อปี ช้ันข้อมูลปริมาณน้ำฝนชั้นแรกมีค่าน้อยกว่า 1200 มิลิเมตรต่อปี และช้ันข้อมูลปริมาณน้ำฝนช้ันสุดท้ายมีค่ามากกว่า 

1401 มิลิเมตรต่อปี 

1.6 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน นำเข้าข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชนท์ี่ดิน มาตราส่วน 1:50000 จากกรมพัฒนาท่ีดินปี

พ.ศ. 2560 ซึ่งบันทึกขอ้มูลในรูปปแบบของเวคเตอร์ (vector) ตามขอบเขตประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความละเอียด 

10×10 เมตร และนำมาทำการจดัข้อมูลตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามเกณฑ์ปัจจยัในการประเมินความเสีย่งงต่อการเกิด

น้ำท่วมฉับพลัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชุมชน และ พื้นที่แหล่งน้ำ 

2.  การกำหนดปัจจัย.  การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยนำ้ท่วมฉับพลันดว้ยวิธีดัชนีปัจจัย 

การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีดัชนีปัจจัยร่วม (weighted factor index method) 

โดยประเมินจากปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกิดน้ำท่วมฉบัพลัน ให้ค่าถ่วงน้ำหนัก(weighting) ในแต่ละปจัจัยตามความสำคญั และทำการ

ประเมินสภาพของแต่ละปัจจัยโดยการให้ค่าคะแนนและนำมาคำนวณร่วมกับคา่ถ่วงน้ำหนัก ผลการคำนวณแตล่ะปัจจัยนำมา

ร่วมกัน แล้วนำไปเปรยีบเทียบกับระดับโอกาสเกดิน้ำท่วมฉับพลัน 

การกำหนดค่าคะแนนความสำคญัและค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำ

ท่วมฉับพลันและการให้ค่าลำดับความสำคญัของปัจจัย ในการวิจัยนีไ้ด้ให้ปัจจยัในเลือกปัจจยัที่ส่งผลตอ่การเกิดดนำ้ท่วมฉับพลัน

ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษา ข้อมูลความสูง ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลสภาพการระบายน้ำของดิน ข้อมูล

ลักษณะทางธรณีวิทยา ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทำการจำแนกปจัจัยตามอิทธิพลทีส่่งผลต่อการเกดิน้ำท่วมฉับพลันมากท่ีไป

จนถึงอทิธิพลน้อยท่ีสุด 

3.  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน 

การวิเคราะห์ความเสีย่งต่อการเกดิน้ำท่วมฉับพลันคำนวณจากค่านำ้หนักของปัจจัยหลักคณูกับค่าลำดับความสำคัญของ

แต่ละปจัจัยย่อย ทำการหาผลรวมของคะแนนท้ังหมดของทุกปัจจัยที่นำมาใช้ในการประเมินตามสมการด้านล่าง จากนั้นนำค่า

คะแนนผลรวมมาแบ่งช่วงตามระดับพื้นท่ีเสี่ยงภยัค่าการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน โดยแบ่งหาพิสัยของค่าคะแนนปัจจัยหลักท่ีเป็นไปได้

จัดชั้นข้อมูลใหม่ ให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นท่ีเท่ากัน 4 ระดับ คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสูงมาก พ้ืนท่ีเสีย่งภัยสูง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยปาน

กลาง และ พ้ืนท่ีเสีย่งต่ำ 

S = (W1R1)+(W2R2)+(W3R3)+…+(WnRn) 

เมื่อ S = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

W = ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลัก 

R = ค่าคะแนนตามลำดับความสำคัญของรายละเอียดปัจจัยย่อย 

n = จำนวนปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.  การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะหแ์บบจำลองพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันในลุ่มน้ำปายตอนล่าง จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

1.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา และขอบเขตการปกครองบริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 
 จากการศึกษาพบว่า ลุม่น้ำปายตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 2,340 ตารางกิโลเมตร ลุ่มนำ้ปายตอนล่างเป็นส่วน

หนึ่งของลุ่มน้ำหลักสาระวิน ลุ่มนำ้ปายตอนล่างมีความยาวของลุม่นำ้ 829 กิโลเมตร ครอบคลมุพื้นท่ีการปกครอง 3 อำเภอของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 ตำบล ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองแมฮ่่องสอน ประกอบไปด้วย 6 ตำบลได้แก่ ตำบลห้วยผา ตำบลจองคำ 
ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยปูลิง ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอปาย ประกอบไปด้วย 3 ตำบลไดแ้ก่ ตำบลเมืองแป่ง ตำบลทุ่ง
ยาว ตำบลแม่นาเติง อำเภอปางมะผ้า ประกอบไปด้วย 3 ตำบลได้แก่ ตำบลถ้ำลอด ตำบลสบป่อง ตำบลปางมะผ้า แผนที่พ้ืนท่ี
ศึกษาแสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แผนที่พ้ืนท่ีศึกษาลุ่มน้ำปายตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.2 ข้อมูลปริมาณน้ำฝนบริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 
  ผลการศึกษาพบว่าลักษณะอากาศในพื้นที่ศึกษา ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิดคือ
มรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือ ซึ่งจัดพัดพามวลอากาศเย้นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวทำให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีอากาศเย็นและแห้งทั่วไป กับมรสมุตะวันตกเฉีบงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลมุประเทศ
ไทยใชช่วงฤดูฝน จากการภาพท่ี 2 พื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนล่างปริมาณนำ้ฝนทางตอนล่างมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 1200 มิลิเมตร ในบริ
เวรตอนบนของลุ่มน้ำปายตอนล่างมีปริมาณน้ำฝน 1332.46 มิลิเมตร (กรมอุตุนยิมวิทยา, 2550) ข้อมูลแผนที่ปริมาณน้ำฝนบริเวณ
ลุ่มน้ำปายตอนล่างแสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แผนที่ปริมาณน้ำฝนบรเิวณลุ่มนำ้ปายตอนล่าง 

1.3 ข้อมูลความสูงของพื้นทีบ่ริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูปรมิาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนล่างพบว่า พื้นที่ประมาณร้อยละ 90 เป็นภูเขาสูง

และป่าไม้ที่เหลือเป็นท่ีราบสองฝั่งลำน้ำและที่ราบในหุบเขามีเทือกเขาท่ีสูงและสลับซับซ้อนมากมาย อำเภอเมืองแมฮ่่องเป็นพื้นที่
ราบริมสองฝั่งแม่น้ำปาย อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า เป็นพ้ืนท่ีภูเขาสูงสลับสับซ้อน มีพ้ืนท่ีราบในบางพื้นที่ ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลางท่ีสูงที่สดุของลุ่มน้ำปายตอนล่าง 1995 เมตรจากระดับน้ำทะปานกลาง ข้อมูลแผนที่ระดับความสูงบริเวณ
ลุ่มน้ำปายตอนล่าง แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 แผนที่ระดับความสูงบริเวณลุ่มนำ้ปายตอนล่าง 
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1.4 ความลาดชัน บริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 
 ผลการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนล่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ส่งผล

ให้ความลาดชั้นของพื้นที่นั้นเฉลี่ยความลาดชันมีค่าที่สูงพบว่าในพื้นที่ของอำเภอปายมีความลาดชันในพื้นที่มาก เมือเทียบกับ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปางมะผ้า เนื่องจากอำเภอปายเป็นพ้ืนท่ีภูเขาสุงเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ อำเภเมืองแม่อ่องสอนมี
ค่าความลาดชันในพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นๆของพื้นที่ เนื่ องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มของสองฝั่งแม่น้ำปาย ความลาดชันของพื้นที่มี
ความสัมพันธ์กับความสูง ในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง สามารถระบายน้ำได้รวดเรว็กว่าพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันต่ำมีผลให้พ้ืนท่ีที่มีความ
ลาดชันสูงวมีโอกาศเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และความรุนแรงของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันมากข้ีน ซึ่งความยาวของความลาดชันมีอธิพล
ต่อความรุนแรงของน้ำท่วมฉับพลันข้อมูลแผนที่ความลาดชันบริเวณลุ่มน้ำปายตอนล่างแสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 แผนที่ความลาดชันบรเิวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 

1.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบรเิวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนท่ีลุม่นำ้ปายตอนล่างแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำ คิดเป้นพ้ืนท่ีได้ดังนี้ พื้นที่เกษตรกรรม 323 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ 2033 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 22 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีแหละน้ำ 1 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ได้ตามภาพท่ี 5 ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศท่ีเป็นพื้นที่ภูเขามีพื้นท่ีราบเพียงสองฝั่งริมน้ำทำให้ประชากรรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานบริเวณรมิสองฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมาก 
และการทำการเกษตรกรรมในลาดชันก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเกดิน้ำท่วมฉับพลัน 
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ภาพที่ 5 แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง 

2. คะแนนปัจจัยที่มผีลต่อการเกดิน้ำท่วมฉับพลัน 
ผลการกำหนดคา่คะแนนความสำคัญและค่าถ่วงน้ำหนักของปัจจัยทีใ่ช้ในการประเมินรวบรวมปจัจัยทีม่ีผลต่อการเกดิน้ำ

ท่วมฉับพลันและการให้ค่าลำดับความสำคญัของปัจจัย โดยกำหนดตัวแปรทั้งหมดได้แก่ ข้อมลูความสูง ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูล

ปริมาณน้ำฝน ข้อมลูสภาพการระบายน้ำของดิน ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา ข้อมลูการใช้ประโยชนท์ี่ดิน และจัดลำดับ

ความสำคญัพร้อมทั้งกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักแสดงดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ค่าลำดับความสำคัญของปัจจัยประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน (สุเทพ, 2546) 
ปัจจัย ค่าถ่วงน้ำหนัก ลำดับความสำคญั 

รายละเอียด ค่าลำดับ 
ปริมาณน้ำฝน 
(มิลิเมตรค่อปี) 

0.40 ≥ 1,401 4 

1,301 – 1,400 3 
1,201 – 1,300 2 

≤ 1,200 1 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0.1  พื้นที่เกษตรกรรม 4 
 พื้นที่ป่าไม ้ 3 

 พื้นที่ชุมชน 2 
 แหล่งน้ำ 1 

ความลาดชัน (องศา) 0.20 ≤ 5 5 
 6 - 15 4 

 6 – 25  3 
 26 – 35 2 
 ≥ 36 1 
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ปัจจัย ค่าถ่วงน้ำหนัก ลำดับความสำคญั 
รายละเอียด ค่าลำดับ 

ความสูงของพื้นที ่
 (เมตร รทก.) 

0.16 200 5 
 201 - 400 4 

 401 – 600 3 
 601 – 800 2 

 ≥ 801 1 
ระยะห่างจากลำธาร 0.14  ≤ 100 6 

  101 – 200 5 
  201 – 300 4 

  301 – 400 3 
  401 - 500 2 
  ≥ 501 1 

3. ผลการวเิคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน 
 ผลการคำนวณจากแบบจำลองดัชนีปัจจัยร่วมแสดงดังภาพที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทว่มฉับพลันในพื้นท่ี
ลุ่มน้ำปายตอนล่างด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม พบว่าพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงมากคิด
เป็นพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.87 พื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคิดเป็นพื้นที่ 948 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.51 
พื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางคิดเป็นพื้นที่ 1254 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.59 พื้นที่เสี่ยงภัยระดับต่ำคิดเป็นพื้นที่ 71 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามตารางที่ 1 จากการประเมินพบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปายตอนล่างมีพื้นที่การปกครอง 12 
ตำบล แบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ดังตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์พื้นท่ีศึกษาพบว่าในพื้น 
ด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย 6 ตำบลได้แก่ ตำบลห้วยผามีพื้นท่ีความเสี่ยงระดับสงูมากคิดเป็นรอ้ยละ 2.51 ความ
เสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 50.90 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 46.59 ของพื้นที่ตำบลห้วยผาซึ่งมีขนาดพื้นที่ 279 
ตำบลจองคำมีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 50 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ตำบลจองคำซึ่งมี
ขนาดพื้นท่ี 4 ตารางกิโลเมตร ตำบลผาบ่องมีพื้นท่ีความเสี่ยงระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 2.44 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นรอ้ยละ 
75.61 ความเสี่ยงระดับต่ำคิดเป็นร้อนละ 16.85 ของพื้นที่ตำบลผาบ่องซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 246 ตารางกิโลเมตร ตำบลห้วยปูลิงมีพื้นที่
ความเสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 2.26 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 80.90 ความเสี่ยงระดับต่ำคิดเป็นร้อนละ 16.85 
ของพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 89 ตารางกิโลเมตร ตำบลปางหมูมีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 2.26 ความ
เสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 44.34 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 51.14 ความเสี่ยงระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ 2.26 ของ
พื้นที่ตำบลปางหมูซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 442 ตารางกิโลเมตร ตำบลหมอกจำแป่มีพ้ืนท่ีความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 3.03 ความ
เสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 63.64 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 33.33 ของพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ซึ่ งมีขนาดพื้นที่ 
198 ตารางกิโลเมตร 

อำเภอปาย ประกอบไปด้วย 3 ตำบลเมืองแป่งมีพื้นท่ีความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 0.03 ความเสี่ยงระดับสูงคิด
เป็นร้อยละ 11.14 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 79.65 ความเสี่ยงระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ 9.18 ของพื้นที่ตำบลเมอืง
แป่งซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 305.1 ตารางกิโลเมตร ตำบลทุ่งยาวมีพื้นท่ีความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 0.28 ความเสี่ยงระดับสูงคิด
เป็นร้อยละ 12.12 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 83.33 ความเสี่ยงระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ 4.27 ของพื้นที่ตำบลทุ่งยาว
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 280.8 ตารางกิโลเมตร ตำบลแม่นาเติงมีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 8.57 ความเสี่ยงระดับสงูคิด
เป็นร้อยละ 88.57 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 2.86 ของพื้นที่ตำบลแม่นาเติงซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 35 ตารางกิโลเมตร 
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อำเภอปางมะผ้า ประกอบไปด้วย 3 ตำบลได้แก่ ตำบลสบป่องมีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 2.91 ความเสี่ยง
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 57.56 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 39.53 ของพื้นที่ตำบลสบป่องซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 172 ตาราง
กิโลเมตร ตำบลปางมะผ้ามีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 8.91 ความเสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 84.16 ความเสี่ยง
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 6.93 ของพื้นที่ตำบลปางมะผ้าซึ่งมีขนาดพื้นที่ 101 ตารางกิโลเมตร ตำบลถ้ำลอดมีพื้นที่ความเสี่ยง
ระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 13.51 ความเสี่ยงระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 76.76 ความเสี่ยงระดับปานกลางคิดเป็นร้อนละ 9.73 ของ
พื้นที่ตำบลถ้ำลอดซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 185 ตารางกิโลเมตร 

 
ภาพที่ 6 แผ่นที่พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมฉับพลันบริเวณลุ่มน้ำปายตอนล่าง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงภัย 
ระดับความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน พ้ืนที่(ตร.กม) 

มากที่สุด 67 (2.87%) 
มาก 948 (40.51%) 

ปานกลาง 1254 (53.59%) 
น้อย 71 (3.03%) 
รวม 2340  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน 

ตำบล ความเสี่ยงสูงมาก (ตร.กม) ความเสี่ยงสูง 
 (ตร.กม) 

ความเสี่ยงปานกลาง (ตร.กม) ความเสี่ยงต่ำ 
(ตร.กม) 

ห้วยผา 7  142  130  - 
ถ้ำลอด 25  142  18  - 
จองคำ - 2  2  - 
ผาบ่อง -  54  186  6  
ห้วยปูลิง - 2  72  15  
เมืองแป่ง 0.1  34  243  28  
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ตำบล ความเสี่ยงสูงมาก (ตร.กม) ความเสี่ยงสูง 
 (ตร.กม) 

ความเสี่ยงปานกลาง (ตร.กม) ความเสี่ยงต่ำ 
(ตร.กม) 

ทุ่งยาว 0.8  34  234  12  
ปางหมู 10  196  226  10  
สบปอง 5  99  68  - 

หมอกจำแป ่ 6  126  66  - 
แม่นาเติง 3  31  1  - 
ปางมะผ้า 9  85  7  - 

สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันบริเวณลุม่น้ำปายตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยปจัจัยขอ้มูลความสูง, ข้อมูล
ความลาดชัน, ระยะห่างจากของแม่น้ำ, ข้อมูลปริมาณน้ำฝน และขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำท่วม
ฉับพลนัมากท่ีสดุ ได้แก่ ปริมาณนำ้ฝน จากการประเมินพื้นทีลุ่่มน้ำปายตอนล่างด้วยดัชนีปัจจัยร่วม แบ่งระดับความเสีย่งภัยการเกิด
น้ำท่วมฉับพลันออกเป็น 4 ระดับได้แก่ เสี่ยงภัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูงมาก เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันสูง เสีย่งภัยน้ำท่วมฉับพลัน
ปานกลาง เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันต่ำ คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ได้ดังนี ้2.87, 40.51, 53.59 และ 3.03 ตามลำดับ ลุม่น้ำปายตอนบน
มีพื้นท่ีเสี่ยงภัยนำ้ท่วมฉับพลันระดับปานกลางมากท่ีสุดและมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสูงมากมีพื้นที่น้อยท่ีสุด จากการนำ
ข้อมูลไปเทียบกับแผนท่ีขอบเขตการปกครอง พบว่าพ้ืนท่ีตำบลถ้ำลอดมีพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉบัพลนัระดับสูงมากคิดเป็นพื้นที่ร้อย
ละ 13.51 ของพื้นที ่185 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เสีย่งภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสูงมากไม่พบความเสี่ยงในระดับสูงมากได้แก่ตำบลจอง
คำ ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยปลูิงและพบว่าเป็นพืน้ท่ีที่ไม่พบความเสีย่งภัยน้ำท่วมฉับพลันระดบัต่ำได้แก่ ตำบลห้วยผา ตำบลถ้ำลอด 
ตำบลจองคำ ตำบลสบปอง ตำบลหมอกจำแป ่ตำบลแม่นาเติง ตำบลปางมะผ้า  
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
Factors Impact on Stock Index Pricing of Energy and Utilities Sector 

 
นายกีรติ เฮงสกลุ* 

Keerati Hengsakul 
หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมการเงิน คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย  

*ผูป้ระสานงานหลกั อีเมล : Keerati.hen@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารรูปโภคในครั้งนี้ ปัจจัยที่สนใจ 

ได้แก่ ราคาถ่านหิน (COAL), ราคาน้ำมันดิบเบรนท์(BRENT),  สัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD),  ดัชนีความผันผวน(VIX), 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII), S&P500 Index(SPX) และอัตราแลกเปลี่ยนUSD/THB Spot Rate(EX) โดยการเก็บข้อมูลแบบ
รายวัน ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ตุลาคม 2563 เป็นจำนวน 2,131 วัน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ผ่านเครื่องมือทางเศรษฐมิติ โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) เพื่อให้นักลงทุนทราบ
ถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ส่งผลกระทบและสามารถคาดการณ์แนวโน้มผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี ได้แก่ ราคาถ่าน
หิน (COAL), ราคาน้ำมันดิบเบรนท์(BRENT) และสัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ส่วน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้แก่ ดัชนีความผันผวน(VIX) เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด ในขณะที่ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน(PII)และอัตราแลกเปลี่ยนUSD/THB Spot Rate(EX) ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่าตัวแปรดังกล่าวนั้น
จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ มากสุด คืออัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot 
Rate(EX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห,ุ ดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารรูปโภค 
 
Abstract 

Elements that affect to the stock index pricing on Energy and Utilities Sector have been studied.  The 
following factors: coal pricing, Brent crude oil pricing, COMEX (gold) price, volatility index (VIX), private 
investment index (PII), S&P500  Index (SPX) and the exchange rate USD/THB Spot Rate (EX) have been studied. 
The stock market returns data have been collected daily for 2,131 days over the period January 2015 to October 
2020. Multiple Regression Analysis have been used. Factors studied that impact on the stock index pricing are   
99% significant statistically; where the stock index pricing follows the same trend of the coal pricing, Brent crude 
oil pricing, and COMEX (gold) price according to our assumption. The stock index pricing responded negatively 
to volatility index (VIX) according to our assumption; where the stock index pricing responded negatively to the 
private investment index (PII), and the exchange rate USD/THB Spot Rate (EX) not follow our assumption. The 
exchange rate USD/THB Spot Rate (EX) has the most significantly impact on the stock index pricing of the Energy 
and Utilities Sector where they responded negatively.  
Keywords: Multiple Regression Analysis, Price of Stock; Energy and Utilities Sector 
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บทนำ 
 ปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจจะมีตลาดเป็นสื่อกลางที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ 
หรือทรัพยากรอื่นๆระหว่างกัน โดยตลาดที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ตลาดปัจจัยการผลิต( factor 
markets) ซึ่งเป็นตลาดที่ทำหน้าที่จ ัดสรรปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน สินค้าประเภททุนและความเชี ่ยวชาญเข้าสู่
กระบวนการผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าจ้าง ค่าแรง และเงินเดือนที่ได้รับจากหน่วยผลิต โดยทั่ วไป ได้แก่ ธุรกิจ และรัฐบาล 
ผู้บริโภคซึ่งได้รับรายได้จากปัจจัยการผลิต จะซื้อสินค้าหรือบริการจาก ตลาดสินค้า(product markets) เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย 
โทรทัศน์ และรถยนต์ จากหน่วยธุรกิจ ทำให้หน่วยธุรกิจมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการต่างๆเหล่านั้น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้
จ่ายในการผลิตได้อีก หลังจากการจับจ่ายใช้สอยแล้ว ผู้บริโภคบางรายอาจจะมีเงินเหลือเก็บ เรียกว่าเงินออม ซึ่งตลาดการเงิน
(financial markets) จะทำหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยเป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมจากผู้มีเงินเหลือใช้ไปให้ผู้ที่มี
ความต้องการใช้เงินแต่ขาดแคลนเงินทุน ซึ่งอาจจะได้แก่ ธุรกิจ รัฐบาล หรือบุคคลทั่วไป ทำให้ธุรกิจมีเงินไปลงทุนขขยายการผลิต 
รัฐบาลมีเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆและบุคคลทั่วไปมีเงินไปใช้ในการซื้อบ้าน ที่ดิน อาหาร โทรทัศน์ และ
รถยนต์ ซึ่งจะมีผลทำให้ธุรกิจขยายตัว เกิดการเพิ่มผลผลิต การจ้างงานสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น อันเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดยในตลาดเงินผู้ที่ต้องการใช้เงินและขาดแคลนเงินทุนไม่ว่าจะเป็น บุคคล 
ธุรกิจหรือรัฐบาล จะออกสินทรัพย์ทางการเงิน(financial asset)หรือตราสารทางการเงินเพื่อขายให้กับผู้ที่มีเงินออมเพื่อระดมทุน 
โดยผู้ซื ้อจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆตามลักษณะของตราสารที่ลงทุน(การลงทุนในตราสารทุน—กรุงเทพฯ:ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2556) 

การลงทุนในตราสารทุน (equity investment) เช่นหุ้นสามัญ ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหน่ึงของ
ตลาดการเงิน โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของตลาด ทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ซื้อและผู้ขายในเรื่องการจัดหาสถานท่ีหรือระบบซื้อขายรวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

หุ้นสามัญ(common stock) เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกตราสารและมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิใน
ทรัพย์สินและรายได้ของธุรกิจนั้น ถ้าธุรกิจที่ออกหุ้นสามัญมีผลการดำเนินงานดีก็จะได้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลในจำนวนสูง 
ในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจมีผลการดำเนินงานไม่ดีก็จะได้ผลตอบแทนน้อยหรือไม่ได้เลย ฉนั้นการลงทุนในหุ้นสามัญจึงถือได้ว่าเป็น
การลงทุนที่มีความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอน 

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่าการลงทุนในตลาดทุนหรือหุ้นสามัญถือเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ 
โดยการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจในดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ที่มีสัดส่วนมากท่ีสุดใน SET Index ของ
ตลาดหุ้นไทย ถึง 22% โดยกล่าวได้ว่ามีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด 

 
ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นสัดส่วนของดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจต่อดัชนี SET ด้วยมูลค่าตลาด ณ 30 พ.ย. 63 
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ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ PTT GULF PTTEP GPSC EA BGRIM EGCO TOP RATCHและ 
IRPC โดยบริษัทส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ถ่านหิน เป็นต้น เพื่อการผลิต จำหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญผ่านช่องทาง NVDR (Non-Voting Depository Receipt) ที่
เป็นช่องทางที่นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้นสามัญได้โดยที่ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ (Foreign Limit) ซึ่งผู้
ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น เพียงแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่
ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) พบว่าดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลในช่วงมกราคม ถึง พฤศจิกายน 2563 มีมูลค่ารวมการซื้อและขายสูงที่สุดในทุกหมวดธุรกิจ
ที่ 1,295,290 ล้านบาท 

 

 
ภาพที่ 2 มูลค่าการซื้อขาย NVDR ของแต่ละหมวดธรุกิจตั้งแตเ่ดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 

และหากพิจารณาในด้านของราคาหุ้นพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและSET 
Index มีการเคลื่อนไหวค่อยข้างไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อคำนวณเชิงปริมาณพบว่าดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค Outperform มากกว่าดัชนี SET หรือสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้มากกว่าที่ 20.9% ขณะที่ดัชนี SET อยู่ที่   
-5.1% 

 

 
ภาพที่ 3 การเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานฯและSET Index,ปรับฐาน มกราคม 2015 เท่ากับ 100 
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จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค โดยมีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในดัชนีท่ีผู้ศึกษาสนใจได้แก่ ราคาถ่านหิน (COAL), สัญญาทองคำ
ตลาด COMEX(GOLD),  ราคาน้ำมันดิบเบรนท์(BRENT), ดัชนีความผันผวน (VIX), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI), ดัชนีราคา
ผู้บริโภค(CPI) , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII), S&P 500 Index(SPX) และอัตราแลกเปลี่ยนUSD/THB Spot Rate(EX)  โดยใช้
แบบจำลองทางสถิติอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วย
วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square หรือ OLS)  เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจและตดิตาม
เพื่อหาแนวโน้มในการลงทุนได้ 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 สำหรับการศึกษาเพื่อหาปจัจัยที่มผีลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค(ENERG) อย่างมี
นัยสำคญัในครั้งน้ี จะใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) ที่มีตัวแปร
ต้นหรือตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร โดยสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ (อ้างอิงหนังสือเศรษฐมิติเบือ้งต้น 2556, ภูมิฐาน รังคกูล
นุวัฒน์) 
 

𝑌𝑖 = 𝑏1 + 𝑏2𝑋2𝑖+. . . +𝑏𝑖𝑋𝑛𝑖 + 𝑒𝑖 (1) 
โดยที ่

 𝑌𝑖  คือ ตัวแปรตาม,  𝑋2, . . . , 𝑋𝑛คือ ตัวแปรอิสระ, 𝑏1, . . . , 𝑏𝑛 คือ ตัวประมาณค่าพารามเิตอร์ 
ส่วน 𝑒𝑖 คือค่าความผิดพลาด ( error term หรือ residual term )  โดยแบบจำลองดังกล่าวจะสามารถประมาณค่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องไม่พบปัญหาเหล่านี้ 

ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) แบบจำลองที่มีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวนั้น ตัว
แปรอิสระเหล่านั้นจะต้องไม่มีความสมัพันธ์เชิงเส้นกันอย่างสมบูรณ ์(No perfect multicollinearity) เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสที่
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์จะคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริงสูง โดยสาเหตุของการเกิดความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันของตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity)  

ความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Heteroscedasticity) จากข้อสมมติของ CLRM กล่าว

ว่า “ ณ ค่าตัวแปรอิสระค่าหนึ่ง ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน i  จะต้องมีค่าคงที่ค่าหนึ่ง(Homoscedasticity)” 
ดังสมการ 𝑉𝑎𝑟(𝜇𝑖|𝑋𝑖) = 𝜎2 มิฉะนั้นจะทำให้ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดจะให้ผลเหมือนกับ
กรณีที่ความแปรปรวนของ 𝜇𝑖  มีค่าคงท่ี ดังนั้นตัวประมาณค่ายังคงมีคุณสมบัติไม่เอนเอียง(Unbiased)นั่นเอง แต่ความแปรปรวน
ของประมาณค่าพบว่าจะมีค่าไม่เหมือนกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเต อร์ได้ สำหรับวิธีการ
ตรวจสอบและแก้ปัญหาHeteroscedasticity ด้วยวิธีการของ White Test  

ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ข้อสมมติเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มคาดเคลื่อน (𝜇𝑖) 

ณ ค่าตัวแปรอิสระ ix  และ jx  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน i  และ j  โดยที่ i j  นั่นหมายความว่า   

i และ j  ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง(No autocorrelation) ซึ ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า 𝐶𝑜𝑣(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) = 0  โดยวิธีที ่ใช้

ตรวจสอบว่าตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองลำดับที่หนึ่งหรือไม่นั้น คือ วิธีการทดสอบของ Durbin Watson  
หากในการศึกษาพบว่าแบบจำลองมีทั ้งปัญหาตัวแปรสุ่มคลาดเคลื ่อนมีความสัมพันธ์กั นเองและมีความแปรปรวนไม่คงที่
(Autocorrelation และ Heteroscedasticity) จะใช้วิธี Newey-West standard error ตามแนวคิดของ Whitney Newey และ
Ken West เพื่อบรรเทาปัญหาและหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์และรายงานผลการศึกษา โดยการศึกษาจะ
ดำเนินข้ันตอนตา่งๆผ่านโปรแกรม EViews 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือหาปัจจยัทีส่่งกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นราคาหุน้ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค(ENERG) 
อย่างมีนัยสำคญั ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผ่านเครื่องมือทางเศรษฐมิต ิโดยวิธีกำลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square หรือ OLS) ที่มีประสทิธิภาพ สำหรบัการศึกษาครั้งนี้จะใช้โปรแกรม EVIEWS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

ENERG=42,631.23+59.56COAL+0.84GOLD+100.40BREN-49.75VIX-121.39PII-950.46EX  (2) 
ตารางที่ 1 ผลการประมาณการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.   
COAL ราคาถ่านหิน   59.560   1.380   43.169  0.0000*** 
GOLD สัญญาทองคำตลาด COMEX  0.836   0.206   4.048  0.0001*** 
BRENT ราคาน้ำมันดิบเบรนท์   100.397   3.580   28.041  0.0000*** 

VIX ดัชนีความผันผวน VIX Index   (49.754)  3.356   (14.826) 0.0000*** 
PII ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน   (121.386)  6.958   (17.445) 0.0000*** 
EX อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate   (950.456)  24.839   (38.265) 0.0000*** 
C ค่าคงที ่  42,631.230   1,180.415   36.115  0.0000*** 

หมายเหตุ * ระดับนยัสําคญัทางสถิติ 90%, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95%, *** ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 99% 
R-squared   = 0.927 
Adjusted R-squared   = 0.927 
Durbin-Watson stat   = 0.079 
Number of Observations   = 2,131  
 

หลังจากประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธกำลังสองน้อยที่สุด สามารถสรุปได้ว่า 
- หากตัวแปรอิสระราคาถ่านหิน ปรับเพิ่มขึ้น /  ลดลง  1 ดอลลารส์หรัฐต่อตัน จะทำให้ค่าเฉลี่ยของดชันีราคาหุ้นในหมวด

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น / ลดลง ในทิศทางเดียวกัน 59.560 จุด เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที ่
- หากตัวแปรอิสระสัญญาทองคำตลาด COMEX ปรบัเพิ่มขึ้น /  ลดลง  1 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทำให้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคา

หุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้น /  ลดลง ในทิศทางเดียวกัน  0.836 จุด เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอสิระ
อื่นๆ คงที ่

- หากตวัแปรอิสระราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับเพิ่มขึ้น /  ลดลง  1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้คา่เฉลี่ยของดัชนีราคา
หุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้น /  ลดลง ในทิศทางเดียวกัน  100.397 จุด เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอสิระ
อื่นๆคงท่ี 

- หากตัวแปรอิสระดัชนีความผันผวน VIX ปรับเพิ่มขึ้น  /ลดลง  1 จุด จะทำให้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกจิ
พลังงานและสาธารณูปโภคลดลง  / เพิ่มขึ้น ในทิศทางตรงข้ามกัน 49.754จุด เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงท่ี 

- หากตัวแปรอิสระดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ปรับเพิ่มขึ้น /  ลดลง  1 จุด จะทำให้ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกจิ
พลังงานและสาธารณูปโภคลดลง / เพิ่มขึ้น ในทิศทางตรงข้ามกัน 121.386 จุด เมื่อกำหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที ่

- หากตัวแปรอิสระอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate ปรับเพิม่ขึ้น / ลดลง 1 บาทต่อดอลลารส์หรัฐ จะทำให้ค่าเฉลีย่
ของดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกจิพลังงานและสาธารณูปโภค ปรบัลดลง /  เพิม่ขึ้น ในทิศทางตรงข้ามกนั  950.456 จุด เมือ่
กำหนดให้ตัวแปรอสิระอื่นๆคงท่ี 
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 ขณะที่การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าคงที่เท่ากับ 42,631.230  จุด และแบบจำลองสมการถอดถอยที่ 2 นี้ 
สามารถอธิบายตัวแปรตามดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคได้สูงถึง 92.7% อย่างไรก็ตามเพื่อให้แบบจำลอง
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องไม่พบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน หรือ Heteroscedasticity 
และปัญหาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน หรือ Autocorrelation และจากการตรวจสอบพบว่าแบบจำลองมีทั้ง
ปัญหาตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเองและมีความแปรปรวนไม่คงที่(AutocorrelationและHeteroscedasticity) 
ดังนั ้นในการแก้ไขปัญหาจะใช้วิธี Newey-West standard error ตามแนวคิดของ Whitney Newey และKen West ในการ
บรรเทาทั้งสองปัญหาในครั้งเดียว ซึ่งวิธีนี้จะแก้ไขเฉพาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวประมาณ โดยพบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ค่า t-statistic มีค่าลดลง ซึ่งจะไม่ส่งผลให้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองแตกต่างไป
จากเดิมก่อนทำการแก้ไข 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่ 99% โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารรูปโภค ได้แก่ ราคาถ่านหิน (COAL), ราคาน้ำมันดิบเบรนท์(BRENT) (สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วศิน โตตระกูลพิทักษ์(2552)และอรัญรัตน์  เศวตประสาธน์ (2555)) และสัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้แก่ ดัชนีความผันผวน(VIX) เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กำหนด ในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII)และอัตราแลกเปลี่ยนUSD/THB Spot Rate(EX) ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่าตัวแปรดังกล่าวนั้นจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีฯ  
 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา
หุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณปูโภคนั้น อาจกล่าวได้ว่าอุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวขึ้นโดยวัดด้วยค่า PII ที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นส่วน
ใหญ่จากการลงทุนในภาคอุสาหกรรมการผลิต จึงทำให้สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์โดยรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
คมนาคมด้วยพลังงานเชื้อเพลิงได้ไม่มาก   

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มากสุด คืออัตราแลกเปลี่ยน 
USD/THB Spot Rate(EX) ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน อาจกล่าวได้ว่า ในแง่ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่
ค่าเงินบาทเทียบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเงินบาทอ่อนค่า ที่เกิดจากการไหลออกของเงินทุนหรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้หุ้นและดัชนีหุ้นในประเทศไทยปรับตัวลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
ดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่ปรับตัวลดลงในช่วงดังกล่าว  

 

 
ภาพที่ 4 การเคลื่อนไหวของดชันรีาคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและอัตราแลกเปลีย่น USD/THB Spot 

Rate(EX) 

26

28

30

32

34

36

38

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

Ja
n-

15

Ap
r-

15

Ju
l-1

5

O
ct

-1
5

Fe
b-

16

M
ay

-1
6

Au
g-

16

D
ec

-1
6

M
ar

-1
7

Ju
n-

17

Se
p-

17

Ja
n-

18

Ap
r-

18

Ju
l-1

8

N
ov

-1
8

Fe
b-

19

M
ay

-1
9

Au
g-

19

D
ec

-1
9

M
ar

-2
0

Ju
n-

20

O
ct

-2
0

ENERG EXPts THB/USD



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

233 

 

ขณะที ่ตัวแปรอิสระสัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) ส่งผลกระทบดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคน้อยที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่กำหนดไว้  จากผลข้างต้นหากพิจารณาการ
เคลื่อนไหวดังรูปภาพท่ี 5.2 พบว่ามีหลายช่วงเวลาที่สัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) และดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภคเคลื ่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 1)ช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2559  สัญญาทองคำตลาด 
COMEX(GOLD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังเศรษฐกิจอ่อนแอ ขณะที่ดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังกระแสเงินไหลเข้าตลาดทุนในประเทศและราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 2)ช่วงเดือนมีนาคม 
- มิถุนายน 2563 ตลาดหุ้นฟื้นตัวหลังปรับตัวลดลงอย่างมาก หลังเช้ือไวรัสโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย ขณะที่สัญญา
ทองคำตลาด COMEX(GOLD) ยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนที่มองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย(Safe Haven) ในช่วง
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง และช่วงเวลาถัดมาเกิดการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันจากการขายทำกำไรหลังปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสัญญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจึงทำให้มีปัจจัยที่กระทบต่อราคา
ทองคำค่อยข้างกว้าง เช่น การเกิดสงครามทางการเมือง การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศสำคัญของโลกเป็นต้น 

 
ภาพที ่ 5 การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคและสญัญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) 

 
เนื่องจากช่วงเวลาของข้อมูลที่นำมาศึกษาครั้งนี้ ได้รวมการเกิดวิกฤติการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย ทำให้ข้อมูลใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีความผันผวน จงึได้ทำการศึกษาเพิ่มเตมิโดยการตดัชุดข้อมูลของช่วงเวลาดังกล่าวออกไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึง ตุลาคม 2563 
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ภาพที่ 6 การเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค, อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate(EX)
และสญัญาทองคำตลาด COMEX(GOLD) 
พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมรีะดับนยัสำคญัทางสถิติที่ 99% หรือร้อยละ 0.01 โดยที่ ราคาถ่านหิน สัญญาทองคำตลาด COMEX และ
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ยกเว้น ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนและ อตัราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate ทีเ่คลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่ดัชนีความผันผวน    VIX
เพียงตัวแปรเดียวท่ีเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างไมม่ีนัยสำคญักับดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกจิพลังงานและสาธารณูปโภค 
ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาในครั้งแรกก่อนตัดช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ออก ที่พบว่า ดัชนีความผันผวน VIX
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีฯ ณ ระดับนัยสำคญั 99% กล่าวได้วิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 มีอิทธิผลต่อการ
ลงทุนในตลาดทุน 
ตารางที่ 2 ผลการประมาณการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) หลังตดัช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ออก 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.   
COAL ราคาถ่านหิน  55.363  1.380   43.169  0.0000*** 
GOLD สัญญาทองคำตลาด COMEX 6.959  0.206   4.048  0.0000*** 
BRENT ราคาน้ำมันดิบเบรนท์  116.430  3.580   28.041  0.0000*** 
VIX ดัชนคีวามผันผวน VIX Index  0.083  3.356   (14.826) 0.9855 
PII ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  (21.244)  6.958   (17.445) 0.0067*** 
EX อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate  (693.243)  24.839   (38.265) 0.0000*** 
C ค่าคงท่ี 24,888.660  1,180.415   36.115  0.0000*** 

หมายเหตุ * ระดับนยัสําคญัทางสถิติ 90%, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95%, *** ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 99% 
R-squared   = 0.951 
Adjusted R-squared   = 0.951 
Durbin-Watson stat   = 0.085 
Number of Observations   = 1,826  

ในแบบจำลองที่ตัดช่วงเวลาเกดิวกิฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ออกไป ยังพบว่ามีปัญหาทั้งตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันเองและมีความแปรปรวนไม่คงท่ี(Autocorrelationและ Heteroscedasticity) เชน่กันและได้ทำการแกไ้ขปัญหา
ด้วยวิธี Newey-West standard error ตามแนวคิดของ Whitney Newey และKen West 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประมาณการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ก่อนและหลังตัดช่วงวิกฤติการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ออก 

Variable 

รวมช่วงวิกฤติการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19  

ไม่รวมช่วงวิกฤติการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19  

Coefficient  
ระดับ

นัยสําคญั   Coefficient  
ระดับ

นัยสําคญั   
COAL ราคาถ่านหิน           59.560  ***          55.363  *** 
GOLD สัญญาทองคำตลาด COMEX           0.836  ***           6.959  *** 
BRENT ราคาน้ำมันดิบเบรนท์         100.397  ***        116.430  *** 

VIX ดัชนีความผันผวน VIX Index         (49.754) ***           0.083  ไม่ม ี
PII ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน        (121.386) ***        (21.244) *** 
EX อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate        (950.456) ***       (693.243) *** 
C ค่าคงท่ี    42,631.230  ***    24,888.660  *** 

หมายเหตุ * ระดับนยัสําคญัทางสถิติ 90%, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95%, *** ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 99% 
จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาสองช่วงทั้งก่อนและหลังตัดช่วงวิกฤติการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ออก พบว่าข้อมูลเป็นไป
ในทางเดียวกัน คือ อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB Spot Rate ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค มากทีสุ่ดและเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกัน ส่วนตัวแปรทีส่่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อดัชนีฯคือสัญญาทองคำ
ตลาด COMEX(GOLD) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องนีส้ำเรจ็รลุ่วงได้ด้วยความกรณุาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ปั่นโภชา ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ การ
ตรวจทานเนื้อหาและ ให้แนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนสำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี รวมถึงคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ประศาสตร์
วิชาความรู้ตลอดหลักสูตรปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เอกสารอ้างอิง  

1. ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์ 2556    สำนักพิมพ์แห่ง1  รกิจ  พิมพ์ครั้งที่การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุ
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย 

2. ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์. 2558    (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาล  4เศรษฐมิติเบื้องต้น  พิมพ์ครั้งท่ี  
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การใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่ปลูกในดินหลังการขังน้ำ 

Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Increasing Growth and Yield of 
Field Corn Planting in Soil after Water Logging 

 
ขวัญภิชา สังข์สำราญ, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์  และ พักตร์เพญ็ ภูมิพันธ์*  

Khwanpicha Sungsamran, Ornprapa Thapsilvisul and Phakpen Poomipan*  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: phakpen@staff.tu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 
 ดินที่มีการขังน้ำมีผลเสียต่อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและธาตุอาหารในดินเป็นเหตุให้พืชที่ปลูกหลังการขังน้ำมผีลผลิต
ต่ำ ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการใช้ราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินหลังการขังน้ำ โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD จำนวน 5 ซ้ำ ประกอบด้วย 
2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 คือ สภาพของดินก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ดินปลูกพืช และดินขังน้ำ ปัจจัยที่ 2 คือ การไม่
ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการทดลองพบว่า ดินขังน้ำมีจำนวนสปอร์ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซาในดินลดลงประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณอินทรียวัตถุรวมทั้งปริมาณธาตุอาหารในดินลดลงกว่าดินปลูกพืช จึงพบว่า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินขังน้ำมีการเจริญเติบโตและผลผลติต่ำกว่าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช อย่างไรก็ตาม การใส่
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกภายหลังจากขังน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
คำสำคัญ: ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา, ดินขังน้ำ, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 
Abstract 
 Water logging in soil has a negative effect on arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and plant nutrients in 
soil. Low yield was often found after waterlogged. Therefore, this study was aimed to evaluate the effect of 
AM application on growth and yield of field corn planting after water logging. An experimental design was 2x2 
factorial in CRD with 5 replications. Factor 1 was soil before corn plantation; planted soil and water logging soil. 
Factor 2 was AM inoculation (without/with). The results had found that water logging reduced AM in soil by 
60 %, approximately. Lower organic matter and plant nutrients were found in soil after water logging. Therefore, 
water logging is resulted in low growth and yield of corn. However, applied AM fungi to corn planting after water 
logging can significantly increase corn growth and yield by 25 % approximately. Therefore, these results had 
indicated that application of AM fungi can significantly increase growth and yield of corn planting in water 
logging soil. 
Keywords: arbuscular mycorrhizal fungi, water logging soil, field corn 
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บทนำ 
ในปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศปรากฏให้เห็นทั่วโลกที่เกิดจากธรรมชาติและกระทำของ

มนุษย์ เช่น  ฝนตกหนักจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรง อากาศแปรปรวน  น้ำทะเล
หนุน แผ่นดินไหว การพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ การตัดไม้ทำลายป่า และการขยายเขตเมืองลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ลุ่ม
ต่ำ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศต่าง ๆ โดยประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง ตัวอย่างเช่นในปี พ .ศ. 2554 ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยที่รุนแรงที่สุด สร้างความ
เสียหายในหลาย ๆ ด้าน ต้องใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นจำนวนมาก (1) ถัดมาในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ปี 
พ.ศ. 2563 ปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ
หลายปีทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทำการเกษตรเกิดน้ำท่วมขังจนได้รับความเสียหายในหลายพื้นท่ี(2) ทั้งนี้เป็น
ผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน และสภาพภูมิประเทศที่มีข้อจำกัด ทำให้การระบาย
น้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นท่ี(3)  

ดินที่มีการขังน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของพืช ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อดินอ่ิมตัวด้วยน้ำ
จะทำให้ดินขาดอากาศ  โครงสร้างของดินถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่น หน้าดินจะถูกพัดไปกับกระแสน้ำทำให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ โดยทั่วไปดินที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง และธาตุอาหารต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมจะลดลงเช่นกัน นอกจากน้ี ยังมีผลทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินลดลง(4, 5) อีกทั้งความมีชีวิตของ
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินที่เคยถูกน้ำท่วมขังทนอยู่ไม้ได้จนสูญหายไป เช่น ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาตามธรรมชาติจะมีจำนวน
สปอร์ลดลง(6)  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกับพืช โดยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
จะเข้าอาศัยอยู่ในรากพืชและแตกแขนงเส้นใยราภายนอกรากเพื่อทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน ทำให้พืชได้รับธาตุอาหาร
เพิ่มขึ้น เจริญเติบโตดีขึ้น และได้ผลผลิตมากขึ้น(7) ดังนั้นการนำราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามาใช้ในการฟื้นฟูดินหลังการขังน้ำ จึง
อาจช่วยทำให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นได้ โดยการศึกษาทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินหลังการขังน้ำ  

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การวางแผนการทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in Completely Randomized Design 
(CRD) จำนวน 5 ซ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 คือ สภาพของดินก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ดินปลูกพืช 
และ ดินขังน้ำ และปัจจัยที่ 2 คือ การไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2. การเตรียมวัสดุการทดลอง 
2.1 ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพิ่มปริมาณราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp. โดยใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น

พืชอาศัย เป็นเวลา 60 วัน จากนั้นนำดินที่ใช้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาใช้เป็น soil inoculums  
2.2 ตัวอย่างดิน เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จากนั้นนำดินมาพึ่งให้แห้งในที่ร่ม แยกเศษพืช

ออก เตรียมดินให้มีขนาดสม่ำเสมอ คลุกเคล้าให้เข้ากันดี บรรจุใส่กระถางขนาด 15 นิ้ว กระถางละ 10 กิโลกรัม จำนวน 20 
กระถาง  

2.3 ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างดินในข้อ 2.2 มาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร พบว่า เป็นดินเหนียว
มีสีน้ำตาล มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง และปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก จึงใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 
อัตรา 16 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูก และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 6 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อ
อายุ 21 วันหลังปลูก 
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3. การเตรียมหน่วยทดลอง นำตัวอย่างดินที่เตรียมไว้ในข้อ 2.2 มาขังน้ำเพื่อให้ดินอยู่ในสภาพเปียกตลอดเวลา จำนวน 
10 กระถาง และ นำมาปลูกพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) จำนวน 10 กระถาง โดยใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงนำกระถางที่
ผ่านการขังน้ำแล้วมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (soil inoculums 100 กรัม/
กระถาง) อย่างละ 5 กระถาง และนำกระถางที่ผ่านการปลูกพืชแล้วมาปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์รว่มกับการไม่ใส่และใสร่าอาร์บัสคลูาร์
ไมคอร์ไรซา (soil inoculums 100 กรัม/กระถาง) อย่างละ 5 กระถาง เช่นเดียวกัน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต้น/กระถาง จนถึง
ระยะเก็บเกี่ยว ให้น้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต กำจัดแมลงและวัชพืชโดยวิธีกล 

4. การเก็บบันทึกผลการทดลอง ได้แก่ ข้อมูลดินหลังการปลูกพืชและการขังน้ำ ได้แก่ จำนวนสปอร์ราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซา ด้วยวิธี wet sieving and decanting (8) และ sugar centrifugation method (9) และวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (10) ข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น 
ความสูงต้นเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 30 45 และ 60 วันหลังปลูก วันออกเกสรตัวผู้ 50 เปอร์เซ็นต์ วันออกไหม น้ำหนักแห้งส่วน
เหนือดิน น้ำหนักแห้งราก และข้อมูลผลผลิตของข้างโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น น้ำหนักผลผลิตต่อไร่ และดัชนีการเก็บเกี่ยว 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. จำนวนสปอร์ของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินหลังการปลูกพืชและการขังน้ำ พบว่า ดินปลูกพืชและดินขังน้ำมี
จำนวนสปอร์ของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่า สปอร์ของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซาในดินปลูกพืชมีจำนวนมากกว่าในดินขังน้ำ โดยมีจำนวนสปอร์เท่ากับ 763.2±72.6 และ 330.4±51.9 สปอร์/ดิน 100 กรัม 
ตามลำดับ (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 จำนวนสปอร์ราอาร์บสัคลูารไ์มคอรไ์รซาในดินปลูกพืชและดินขังน้ำ 

 
 2. สมบัติทางเคมีของดินหลังการปลูกพืชและการขังน้ำ พบว่า ดินขังน้ำมีความเป็นกรดมากกว่าดินปลูกพืช โดยดินขัง
น้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.5 ส่วนดินปลูกพืชมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.0 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินขังน้ำต่ำกว่าในดินปลูกพืช 
โดยดินขังน้ำมีปริมาณอินทรียวัตถุ 2.23 เปอร์เซ็นต์ และดินปลูกพืชมีปริมาณอินทรียวัตถุ 2.71 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในดินขังน้ำต่ำกว่าในดินปลูกพืช โดยดินขังน้ำมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.19 เปอร์เซ็นต์ และดินปลูกพืชมีปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด 0.23 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินขังน้ำต่ำกว่าในดินปลูกพืช โดยดินขังน้ำมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 27.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินปลูกพืชมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 32.96 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ในดินขังน้ำต่ำกว่าในดินปลูกพืช โดยดินขังน้ำมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ 220.87 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินปลูกพืชมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ 245.32 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าดินขังน้ำจะมีความ
เป็นกรดเพิ่มขึ้น มีปริมาณอินทรียวัตถุลดลง และมีปริมาณธาตุอาหารลดลง (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินหลังการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการขังน้ำ 
รายการวิเคราะห์ดิน ดินปลูกพืช ดินขังน้ำ 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน 1 7.0 6.5 
ปริมาณอินทรียวัตถุ 2 (เปอร์เซ็นต์) 2.71 2.23 
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด 3 (เปอร์เซ็นต์) 0.23 0.19 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 32.96 27.33 
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ 5 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 245.32 220.87 

11:1, soil:H2O, 2 Walkley-Black titration method, 3 คำนวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน, 4 Bray II, 5 1M NH4OAc, pH7.0 extraction 

3. การเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
    เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 30 วัน พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินปลูกพืชมีผลทำให้
ความสูงมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 30.8±0.7 และ 29.7±0.9 
เซนติเมตร ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการใส่ราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีผลทำให้ความสงู
มากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 18.4±0.8 และ 16.5±0.7 เซนตเิมตร 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลียงสัตว์ท่ีปลูกในดินหลังการขังน้ำมีความสูงน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกต่อเนื่องกันท้ัง 2 ฤดู
การเพาะปลูก (ภาพที่ 2-A) 

เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 45 วัน พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชมีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 62.0±3.7 และ 57.7±3.2 เซนติเมตร 
ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินขังน้ำมีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกวา่การไม่ใส่
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีความสูงเท่ากับ 36.2±2.0 และ 30.5±0.9 เซนติเมตร ตามลำดับ 
อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลียงสัตว์ท่ีปลูกในดินขังน้ำมีความสูงน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช (ภาพที่ 2-B) 

เมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 60 วัน พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชไม่มีผลต่อความสูงของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีความสูงเท่ากับ 160.6±3.7 และ 162.9±6.6 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ในดินขังน้ำมีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมี
ความสูงเท่ากับ 89.4±5.3 และ 67.1±4.7 เซนติเมตร ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลียงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีความสูงน้อย
กว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช (ภาพที่ 2-C) 
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ภาพที่ 2 ผลของการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื ่ออายุ 30 (A), 45 (B) และ 60 (C) วัน        
ที่ปลูกในดินปลูกพืชและในดินขังน้ำ 

จำนวนวันที่เกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชไม่มีผลต่อจำนวน
วันที่เกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีจำนวนวันที่เกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับ 57.2±0.8 และ 57.0±0.7 วัน ตามลำดับ เช่นเดียวกับในดินขังน้ำ พบว่าการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลตอ่จำนวน
วันที่เกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีจำนวนวันที่เกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับ 64.0±1.6 และ 63.4±0.9 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีจำนวนวันท่ีเกสรตัวผู้บาน 50 
เปอร์เซ็นต์มากกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช  (ภาพที่ 3-A)  

จำนวนวันออกไหม พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชไม่มีผลต่อจำนวนออกไหม โดยการไม่ใส่
และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีจำนวนวันออกไหม เท่ากับ 58.0±1.0 และ 57.4±0.9 วัน ตามลำดับ เช่นเดียวกับในดินขังน้ำ 
พบว่าการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อจำนวนวันออกไหม โดยการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีจำนวนวัน
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ออกไหม เท่ากับ 66.4±1.7 และ 65.6±0.5 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลียงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีจำนวนวันออกไหม
มากกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช (ภาพที3่-B)  

 
 

ภาพที่ 3 ผลของการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อวันท่ีเกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ (A) และวันออกไหม (B) ของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ที่ปลูกในดินปลูกพืชและในดินขังน้ำ 

 

น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชมีผลทำให้
น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยมีน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน
เท่ากับ 52.8±0.8 และ 49.2±1.5 กรัมต่อต้น ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินขังน้ำมีผลทำให้
น้ำหนักแห้งส่วนเหนอืดินของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยมีน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน
เท่ากับ 37.4±0.8 และ 31.7±1.1 กรัมต่อต้น ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีน้ำหนักแห้งส่วนเหนือ
ดินน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืช (ภาพที่ 4-A) 

น้ำหนักแห้งรากของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชมีผลทำให้น้ำหนักแห้ง
รากของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยมี น้ำหนักแห้งรากเท่ากับ 17.6±0.8 และ 
14.1±0.6 กรัมต่อต้น ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินขังน้ำมีผลทำให้น้ำหนักแห้งรากของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยมีน้ำหนักแห้งรากเท่ากับ 13.3±1.0 และ 12.0±0.5 กรัม
ต่อต้น ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในดินขังน้ำมีน้ำหนักแห้งรากน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ที่ปลูกในดินปลูกพชื 
(ภาพที่ 4-B) 
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ภาพที่ 4 ผลของการใส่ราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซาต่อน้ำหนักแห้งสว่นเหนือดิน (A) และน้ำหนักแห้งส่วนราก (B) ของข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ที่ปลูกในดินปลูกพืชและในดนิขังน้ำ 
 

4. ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
น้ำหนักผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกพืชไมม่ีผลตอ่น้ำหนักผลผลติ

ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามนี้ำหนักผลผลิต เท่ากับ 813±36 และ 833±34 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามลำดับ แต่การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินขังน้ำมีผลทำให้น้ำหนักผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าการไม่ใส่ราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีน้ำหนักผลผลติ เท่ากับ 505±35 และ 404±67 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ อย่างไร
ก็ตามข้าวโพดเลียงสัตว์ที่ปลูกในดินหลังการขังน้ำมีผลผลิตน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกต่อเนื่องกันทั้ง 2 ฤดูการเพาะปลูก 
(ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที่ 5 ผลของการใส่ราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซาต่อผลผลติของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืชและในดินขังน้ำ 
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5. ดัชนีการเก็บเกี่ยว (Harvesting index) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ดัชนีการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซาในดินปลูกพืชไมม่ีผลต่อดชันีการเกบ็

เกี่ยวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการไม่ใส่และใส่ราอารบ์ัสคูลารไ์มคอร์ไรซามดีัชนีการเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.45±0.01 และ 0.47±0.02 
ตามลำดับ แต่การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินขังน้ำมีผลทำให้ดัชนีการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าการไม่ใส่รา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีดัชนีการเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.43±0.02 ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกใน
ดินขังน้ำโดยไม่มีการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีดัชนีการเก็บเกี่ยวน้อยท่ีสุด 0.37±0.03 (ภาพที่ 6) 

 
ภาพที ่6 การใส่ราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อดัชนีการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีปลูกในดินปลูกพืชและในดินขังน้ำ 

 
จากผลการทดลองจะเห็นว่าการขังน้ำมีผลทำให้จำนวนสปอร์ของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากรา

อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นจุลนิทรีย์ที่ตอ้งใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต (11) เมื่อมีการขังน้ำจะมีผลทำให้ดินขาดออกซิเจน ซึ่งส่งผล
ต่อความมีชีวิตของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดิน สอดคล้องกับการศึกษาของ Solaiman and Hirata (6) เกี่ยวกับการใส่ราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อข้าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ พบว่า มีจำนวนสปอร์และการเข้าอยู่อาศัยของราอารบ์ัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาน้อยมาก 
นอกจากน้ีการขังน้ำยังมีผลทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เนื่องจากธาตุอาหารพืชถูกชะล้างออกไป ทำให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ และเมื่อมีการขังน้ำนานมากขึ้นยิ่งเป็นผลทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง (4) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงพบว่า ข้าวโพด
ที่ปลูกในดินขังน้ำมีการเจริญเติบโตและผลผลิตต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ปลูกในดินขังน้ำมีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตรวมถึงดัชนีการเก็บเกี่ยวมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Poomipan et al. (12) ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ต่อการเจริญเติบโตและการดูดธาตุอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และได้รับธาตุอาหารมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ทั้งนี้
เนื่องจากราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีการแตกเส้นใยราออกมายังภายนอกราก ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน เพื่อ
ลำเลียงธาตุอาหารให้แก่พืชที่มีราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอาศัยมากกว่าพืชที่ไม่มีราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอาศัย ทำให้พืช
ได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น เจริญเติบโตดีขึ้น และได้ผลผลิตมากข้ึน (7) ดังนั้นการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งผลให้เพิ่มการดูดธาตุ
อาหารหลายชนิดจากดินเข้าสู่พืช โดยเฉพาะฟอสฟอรัส (13, 14) รายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นผลของการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์ร
ซาที่ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ ้น ยกตัวอย่า งเช่น การศึกษาวิจัยของ Mohammadi et al. (15) เกี ่ยวกับ
ประโยชน์ของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของพืช พบว่า ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
การดูดธาตุอาหารและเพิ่มน้ำหนักแห้งส่วนต่าง ๆ ของพืชหลายชนิดที่ปลูกในดินท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสต่ำ  

อย่างไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มผีลตอ่การเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูก
ในดินปลูกพืช โดยพบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกับ
การไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เนื่องจากอาจเป็นเพราะดินปลูกพืชมีราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาตามธรรมชาติจำนวนมาก ทำ
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ให้การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่คัดเลือกแล้วในรูปของ soil inoculum ไม่ได้ผล เพราะไม่สามารถแข่งขันเพื่อเข้าอยู่อาศัยใน
รากพืชได้ (6) ซึ่งสอดคล้องกับจากการศึกษาวิจัยของ Oruru et al. (16) เกี่ยวกับผลของถั่วฝักยาวต่อการใส่ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไร
ซาในดินที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อและไม่ผ่านการอบฆ่าเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาตามธรรมชาติ พบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาในดินอบฆ่าเชื้อช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่าการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินไม่อบฆ่าเช้ือ 
สรุปผลการวิจัย 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีการเจริญเติบโต ผลผลิต และดัชนีการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ที่ปลูกในดินปลูกพืช อย่างไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในดินขังน้ำมีผลทำให้การ
เจริญเติบโต ผลผลิต และดัชนีการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เอกสารอ้างอิง  
1. Open Development Thailand. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 22 ม.ค. 2564]. 

เข้าถึงได้จาก https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/climate-change/ 
2. ข่าวสารมิตรชาวไร่. ลานีญา La Nina ปรากฎการณ์ระดับโลก 2563-2564 ในประเทศไทย. [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึง

เมื่อ 22 ม.ค. 2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.mitrpholmodernfarm.com 
3. สุมาลี สุวรรณกร. ทำไม? ปีนี้น้ำทว่มเมืองอบุลราชธานี. [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 22 ม.ค. 2564]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847483 
4. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน. การจัดการดินหลังน้ำท่วมพื้นที่ปลูกยางพารา [อินเทอร์เน็ต]. 2550 

[เข้าถึงเมื่อ 22 ม.ค. 2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.ldd.go.th/www/files/78070.pdf 
5. นฤเทพ ศิลป์ประเสริฐ. การศึกษาระบบเติมอากาศพืชน้ำท่วม . โครงงานวิศวกรรมชลประทาน. ภาควิชาวิศวกรรม

ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; 2544.  
6. Solaiman MZ, Hirata H. Glomus-wetland rice mycorrhizas influenced by nursery inoculation techniques 

under high fertility soil conditions. Biological Fertilization Soils. 1998; 27:92-96. 
7. ธงชัย มาลา. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ: เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546. 
8. Danial BA., Skipper HD. Methods for the recovery and quantitive estimation of propagules from soil. In: 

Schenck, NC. editors. Method and principle of mycorrhizal research. American phytopathology society 
press, St.Paul, Minnesota; 1982. p. 29-36. 

9. Gerdemann JW, Nicloson, TH. Spore of mycorrhizal endogone species extract from soil by wet sieving 
and decanting. Br Mycol Soc. 1963; 46:235-244. 

10. กรมพัฒนาท่ีดิน. คู่มือปฏบัติงาน กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคม.ี กรุงเทพฯ; 2553. เลขท่ีรายงาน: OSD-03. 
กรมพัฒนาท่ีดิน. 

11. Wang Y, Li T, Li Y, Björn LO, Rosendahl S, Olsson PA, Fu X. Community dynamics of arbuscular 
mycorrhizal fungi in high-input and intensively irrigated rice cultivation systems. Journal of Apply 
Environment Microbiology 2015; 81:2958-2965. 

12. Poomipan P, Suwanarit A, Suwanarit P, Nopamonbodi O, Dell B. Reintroduction of a native Glomus to 
a tropical Ultisol promoted grain yield in maize after fallow and restored the density of arbuscular 
mycorrhizal fungal spores. Journal of Soil Science Plant Nutrition. 2011; 174:257-268. 

13. Veresoglou SD, Chen B, Rillig MC. Arbuscular mycorrhiza and soil nitrogen cycling. Soil Biological 
Biochemistry. 2012; 46:53-62. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

245 

 

14. Hodge A, Fitter AH. Substantial nitrogen acquisition by arbuscular mycorrhizal fungi from organic 
material has implications for N cycling. PNAS. 2010; 107:13754-9. 

15. Mohammadi K, Khalesro S, Sohrabi Y, Heidari G. A review: beneficial effects of the mycorrhizal fungi for 
plant growth. Jounal of Apply Environment Biological Science. 2011; 1:310-9. 

16. Oruru MB, Njeru EM, Pasquet R, Runo S. Response of a wild-type and modern cowpea cultivars to 
arbuscular mycorrhizal inoculation in sterilized and non-sterilized soil. Journal of Plant Nutrition. 2018; 
41:90-101. 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

246 

 

  ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกท่ีปลูกในชุดดินบางเลน 
Effect of Organic Fertilizer on Growth and Yield of Asiatic Pennyworth                                 

Growing in Bang Len Soil Series         
     

รชต เลิศวงหัตถ์ และ พักตรเ์พ็ญ ภูมิพันธ์*      
Rachata Lerdvonghutt* and Phakpen Poomipan 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: phakpen@staff.tu.ac.th 

 

บทคัดยอ่ 
บัวบก (Centella asiatica L.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูง ซึ่งการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณ

และคุณภาพผลผลิตได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
บัวบกที่ปลูกในชุดดินบางเลน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลอง ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมี
ตามความต้องการของบัวบก ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 100 และ 200 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 
100 และ 200 กิโลกรัม/ไร่ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เป็นปุ๋ยหมักกากถ่ัวเหลืองผสมหินฟอสเฟตและมูลไก่ ปลูกบัวบกในแปลงเกษตรกร
ในโครงการเกษตรแปลงใหญ่บัวบก อ.บางเลน จ.นครปฐม เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการทดลองพบว่า บัวบกมีการเจริญเติบโตและผลผลิตมากท่ีสุดเมื่อมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวในอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยมีจำนวนใบต่อต้น พื้นที่ใบ จำนวนไหลต่อต้น ความยาวไหล จำนวนต้นต่อไหล น้ำหนักสดต่อต้น และผลผลิตสดมากกว่าสิ่ง
ทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และให้ผลผลิตสด 1,815 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี 25 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ  

คำสำคัญ: บัวบก ปุ๋ยอินทรีย์ ชุดดินบางเลน  
 
Abstract 

Asiatic pennyworth (Centella asiatica L.) is a herb with high value herbal pharmaceutical properties. 
Fertilization which is importance factor for its growth and yield quality. Therefore, this research was aimed to 
study the effect of organic fertilization on growth and productivity of asiatic pennyworth growing in Bang Len 
soil series.  The plot experiment was undertaken in CRD with 3 replications. The treatments were; No 
fertilization, chemical fertilizer based on plant requirement, integrated application with organic and chemical 
fertilizer and organic fertilization alone. The compost of soybean meal, rock phosphate and chicken manure 
was used as organic fertilizer. There was set up in the farmer s' plots in collaborative farm project, Bang Len 
District, Nakhon Pathom Province. The results showed that organic fertilization alone at the rate of 200 kg/rai 
gave the highest growth and yield of asiatic pennyworth. Its leaf area, stolen length, plant number per stolen, total 
fresh weight and yield were higher than other treatments. The 1,815 kg/rai of fresh yield was found in the 
organic fertilizer application at the rate of 200 kg/rai which is higher than the chemical fertilizer application by 
25 %, approximately.  
Keywords: Asiatic pennyworth, Bang Len soil series, Organic fertilizer 
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บทนำ 
 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการ
ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพื่อช่วยกระจายโอกาส 
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -
2564 และกำหนดยุทธศาสตร์สมุนไพร products Champions ในด้านมิติศักยภาพ 5 ชนิด คือ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน กระชาย
ดำ มะขามป้อม และ บัวบก ทำให้มีความต้องการสมุนไพรเพิ่มขึ้น (1) ซึ่งสมุนไพรบัวบก (asiatic pennywort; Centella asiatica 
(L.) Urb.) เป็นสมุนไพรที่มีศักษภาพสูง โดยมีสรรพคุณช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของเยื่อบุผิว รักษาแผลให้หายเร็ว รักษา
แผลเป็น รักษาแผลเปื่อยในปาก ฆ่าเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา(2) บัวบกมีสารสำคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีน (triterpenes) ได้แก่ asiatic 
acid, asiaticcoside, madecassic acid และ madecassoside ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ(3)  มีผลในการควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือด(4) มีผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้และความจำดีขึ้น (5) และมีผลในการต้านการแบ่งเซลล์มะเร็ง (6) 
นอกจากนี้ บัวบกยังได้รับความนิยมนำมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวหนังเนื่องจากมีฤทธิ์เป็น
คอลลาเจน (collagen type I) และไฟโปรเนคติน (fibronectin)(7) ดังนั ้น บัวบกจึงเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถสร้างมูลค่าได้
หลากหลายรูปแบบท้ังผลผลิตสด แปรรูปเป็นสินค้า เพื่อบำรุงสุขภาพ ยารักษาโรค และเครื่องประทินผิวและความงาม จึงคาดว่าใน
อนาคต อุตสาหกรรมสารสกัดบัวบกมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของบัวบกที่เกษตรกรสามารถผลิตได้
นั ้น ไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี และได้ผลผลิตต่ำ ดังนั ้น การผลิตใบบัวบกให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ จำเป็นต้องมีการให้
ความสำคัญในด้านการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ถือเป็นทางเลือกในการใช้ปุ๋ยที่ น่าสนใจ 
เนื ่องจากมีธาตุอาหารครบถ้วน และมีคุณสมบัติในการปรับปรุงบำรุงสมบัติของดิน (8) ดังนั ้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ
ประเมินผลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของใบบัวบกที่ปลูกในชุดดินบางเลน ภายในพื้นที่ของโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่บัวบก อ.บางเลน จ.นครปฐม  

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. พ้ืนที่ทดลอง แปลงปลูกบัวบกของกลุ่มเกษตรในโครงการแปลงใหญ่บัวบกนิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งดินใน
พื้นที่ดังกล่าวจัดอยู่ในชุดดินบางเลน (Bang Len soil series; Vertic Endoaquolls) โดยมีค่าวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สมบัติของดินแปลงปลกูบัวบก ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 
สมบัติของดิน ค่าวิเคราะห์ การแปลผลวิเคราะห ์
เนื้อดิน /1 Clay  
ความหนาแน่นรวม (g/cm-3) 1.21  
ความเป็นกรด-ด่างของดิน /2  6.5 กรดเล็กน้อย 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน /3 (%) 3.09 สูง 
ปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ /4 (mg/kg) 329 สูงมาก 
ปริมาณโพแทสเซียมทีส่กัดได้ /5 (mg/kg) 435 สูงมาก 
1 hydrometer method, 2 1:1,soil:H2O, 3 Walkley-Black titration method, 4 Bray II, 5 1M NH4OAc, pH7.0 extraction 
 2. แผนการทดลอง วางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบดว้ย 6 สิ่งทดลอง ได้แก ่ 
สิ่งทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (control) 
สิ่งทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก 16-8-8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O /ไร่ (NPK100%) อ้างอิง Das (2013) (9) 
สิ่งทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ (NPK50%+100org) 
สิ่งทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ (NPK50%+200org) 
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สิ่งทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ (100org) 
สิ่งทดลองที่ 6 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ (200org) 
 
 3. การเตรียมวัสดุการทดลอง 

3.1 พันธุ์บัวบก ใช้พันธุ์ท่ีมีลักษณะ คือ ใบมีขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตร ขอบใบหยักตื้น โคนใบโค้งเล็กน้อย สี 
ก้านใบและไหลเป็นสีเขียวปนม่วง คัดเลือกไหลบัวบกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปักชำลงถุงปลูกที่ใช้วัสดุเพาะชำ ดินร่วน:แกลบเผา:
ทรายหยาบ อัตราส่วน 1:1:1 โดยปริมาตร รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อไหลปักชำมีอายุ 2 สัปดาห์ จึงจะย้ายปลูกลงแปลง  
    3.2 ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เป็นปุ๋ยหมักกากถั่วเหลืองผสมหินฟอสเฟตและมูลไก่ ซึ่งมีสมบัติทางเคมีดังตารางที่ 2 โดย
เป็นการแสดงค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าวเิคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ. 2557) 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรยี์  

รายการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ค่าวิเคราะห์ ค่าวิเคราะห์ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์                 
กรมวิชาการเกษตร 

ปริมาณอินทรียวัตถุ  (%) 39.26 20 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 7.07:1 < 20:1 
EC (dS/m) 5.37 < 10 
pH  6.7 5.5-8.5 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  (%) 3.22 > 1 
ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด  (%) 9.06 > 0.5 
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (%) 1.96 > 0.5 
 
 4. การจัดการหน่วยทดลองและปฏิบัติดูแลหน่วยทดลอง กำหนดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 18 แปลง แต่ละแปลงมี 
ขนาด 2x3 เมตร เตรียมดินโดยไถพรวนดินลึก 15 เซนติเมตร ติดตั้งระบบให้น้ำแบบพ่นฝอย ระยะปลูกบัวบก 10x10 เซนติเมตร 
ใส่ปุ๋ยตามแผนการเมื่อบัวบกมีอายุ 15 และ 30 หลังย้ายปลูก โดยแบ่งใส่ในปริมาณที่เท่ากัน ให้น้ำทุกวัน ควบคุมแมลงและโรคพืช
ด้วยสารเคมีควบคู่กับสกัดจากธรรมชาติตามความจำเป็นและเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 
 5. การเก็บผลการทดลอง เมื่อบัวบกมีอายุ 84 วัน เก็บบัวบกในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ดังนี้ (1) จำนวนใบต่อต้น (2) 
พื้นที่ใบเฉลี่ยต่อต้น (3) จำนวนไหลต่อต้น (4) ความยาวไหล (5) จำนวนต้นต่อไหล (6) น้ำหนักสดทั้งหมดต่อต้น (7) น้ำหนักแห้ง
ทั้งหมดต่อต้น และ (8) ผลผลิตสด โดยตัดส่วนเหนือดินทั้งหมด   
  6. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้จำนวนใบบัวบกต่อต้นมากที่สุด เท่ากับ 5.0±0.3 ใบ/ต้น แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์  100 กิโลกรัมต่อไร่ และ การใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก ซึ่งมี
จำนวนใบต่อต้นเท่ากับ 4.6±0.3 และ 4.8±0.4 ใบ/ต้น ตามลำดับ (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 จำนวนใบต่อต้นของบัวบกท่ีได้รับปุย๋แตกต่างกัน 

  
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อพื้นที่ใบ (ต้นแม่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีผลทำให้บัวบกมีพื้นท่ีใบมากที่สุด 3.98±0.08 ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบก
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก และ
การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่  น้อยที่สุดคือการไม่ใส่ปุ๋ย       
(ภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พื้นที่ใบของบัวบกที่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกัน 
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อจำนวนไหลต่อต้นของบัวบกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 
กิโลกรัมต่อไร่ และ การใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก มีผลทำให้จำนวนไหลมากที่สุด เท่ากับ 2.3±0.3 และ 2.1±0.4 ไหล/
ต้น ตามลำดับ รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกบัการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และการไม่ใส่ปุ๋ยมีผลทำให้จำนวนไหลน้อยที่สุด เท่ากับ 0.7±0.3 ไหล/ต้น 
(ภาพที่ 3) 
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ภาพที ่3 จำนวนไหลตอ่ต้นของบวับกที่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกัน 

 
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อความยาวไหลของบัวบกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของ
ความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้ความยาวไหลมากที่สุด เท่ากับ 40.3±4.1 
เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิตเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่ง
อัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ การใส่
ปุ๋ยเคมีตามความตอ้งการของบัวบก ตามลำดับ (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4 ความยาวไหลของบัวบกที่ได้รับปุย๋แตกต่างกัน 

 
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อจำนวนต้นต่อไหลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความ
ต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้จำนวนต้นต่อไหลมากท่ีสุด เท่ากับ 3.4±0.4 ต้น แต่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิตเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ และ การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของ
บัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ การใส่ปุ๋ยเคมีตามความ
ต้องการของบัวบก ตามลำดับ และการไม่ใส่ปุ๋ย มีผลทำให้มีจำนวนต้นต่อไหลน้อยที่สุด (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5 จำนวนต้นต่อไหลของบวับกที่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกัน 

 
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อน้ำหนักสดทั้งหมดของบัวบกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 
กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้บัวบกมีน้ำหนักสดทั้งหมดมากที่สุด 9.36±0.55 กรัม/ต้น ซึ ่งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก โดยมีผลทำให้บัวบกมีน้ำหนักสดทั้งหมด เท่ากับ 8.56±0.26 กรัม/ต้น 
อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่ง
อัตราของความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อ
น้ำหนักสดทั้งหมดของบัวบกไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าการไม่ใส่ปุ๋ย มีผลทำให้น้ำหนักสดทั้งหมดน้อยที่สุด 3.61 กรัม/ต้น 
(ภาพที่ 6) 

              
ภาพที่ 6 น้ำหนักสดต่อต้นของบัวบกที่ได้รับปุย๋แตกต่างกัน 

 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อน้ำหนักแห้งของบัวบกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P =0.003) โดยพบว่า สิ่งทดลองที่ใส่ปุ๋ยมีผลทำให้
บัวบกมีน้ำหนักแห้งทั้งหมดมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7 น้ำหนักแห้งต่อต้นของบัวบกที่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกัน 

 
 การใส่ปุ๋ยมีผลต่อผลผลิตสดของบัวบกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.001) โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีผลทำให้บัวบกมีผลผลิตสดมากที่สุด 1,815±75 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีผลผลิตสด 1,694±123 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของความต้องการของ
บัวบกร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของบัวบก และการใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของ
ความต้องการของบัวบกร่วมกับการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ ่งมีผลผลิตสดเท่ากับ 1,597±88, 1,476±76 และ 
1,394±108 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และพบว่า การไม่ใส่ปุ ๋ย  มีผลทำให้บัวบกมีผลผลิตน้อยที่สุด 914±58 กิโลกรัมต่อไร่      
(ภาพที่ 8) 
 

                  
ภาพที่ 8 ผลผลติสดของบัวบกที่ได้รับปุ๋ยแตกต่างกัน 

 
 จากผลการทดลองเห็นได้ว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้บัวบกมีการเจริญเติบโตและผลผลิต
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมากจาก ปุ๋ยอินทรีย์มีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นครบถ้วนตามความต้องการของพืช (9)  อีกทั้งปุ๋ย
อินทรีย์ที่นำมาใช้ทดลองนี้ยังมีธาตุหลักสูง ทำให้บัวบกได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ จึงมีการเจริญเติบโตและผลผลิตมากที่สุด 
นอกจากนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสมบัติของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยให้ดินร่วมซุยมากขึ้น เนื่องจากทำให้เกิดการ
เกาะตัวกันของอนุภาคดิน จึงทำให้ดินมีช่องว่างเพิ่มขึ้น ระบายอากาศดีขึน้ ช่วยให้ดินมีการดูดซับธาตุอาหารได้ดี โดยอินทรียวัตถุมี
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ผลในการเพิ่มค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน และช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในดิน เป็นต้น (10) ปุ๋ยอินทรีย์จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ ดังจะเห็นได้จากการ
ศึกษาวิจัยของ ผลการศึกษาของ บุษบา และ รักเกียรติ (2560) พบว่า การให้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยมูลไก่ผสมแกลบ) ก่อนปลูกย้ายปลูก
และหลังย้ายปลูก 1 เดือน ในอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตของบัวบกเพิ่มขึ้นสูง(11) และการศึกษา
วิจัยของ อนันต์ และคณะ (2552) พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ(12)  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Davkota and Jha (2013) พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับต้นบัวบกเพียงอย่างเดียวมีผลทำให้
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีจำนวนใบ พื้นที่ใบ จำนวนไหล ความยาวไหล ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี (13) นอกจากน้ี การศึกษาของ Trisilawati et al. (2019) พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับหินฟอสเฟต
และแกลบดำ ส่งผลทำให้บัวบกมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านใบ ความหนาใบ ความยาวราก และ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (14) ดังนั้น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีผลทำให้บัวบกมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการปลูกบัวบกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้บัวบกมีการเจริญเติบโตและผลผลิตมากที่สุด โดยเพิ่มผลผลิตได้
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การทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสโดยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
Replacement of Phosphorus Fertilizer by Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Infertile Soil 
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บทคัดย่อ 

ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นจุลินทรีย์ดินที่ช่วยเพิ่มการดูดซับฟอสฟอรัสให้กับพืช ดังนั ้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอรไ์รซา Glomus sp. ในการทดแทนปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสที่ใช้ในดินอุดมสมบูรณต์ำ่ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วย 5 สิ่งทดลอง ได้แก่ ใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส 100% การใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส 75, 
50 และ 25% ร่วมกับใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และ ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว ผลการทดลองพบว่า การ
ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว และการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับการลดอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสเป็น 75, 50 
และ 25% มีผลทำให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดต่ำกว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% อยา่งไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซาร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัส 75% มีผลทำให้การดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 
100% ดังนั้นผลการทดลองนี้จึงสรุปได้ว่า ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp. สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสได้ในดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้เพียงบางส่วน  
คำสำคัญ: ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา, ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
 
Abstract 
 Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are a symbiosis soil microorganism. Root plant colonized by AM fungi 
can uptake more nutrients, especially phosphorus (P). Therefore, an objective of this study was to evaluate an 
effect of AM application on replacement of P chemical fertilizer in infertile soil (Mabbon soil series). The 
experimental design was undertaken in CRD with 4 replications. There were 5 treatments; 100% P chemical 
fertilizer at rate of maximum growth, 75, 50 and 25% P chemical fertilizer applied with AM fungi and AM 
application alone. The results revealed that the corn that received 75, 50 and 25% P chemical fertilizer applied 
with AM fungi and AM application alone were significantly lower in growth than 100% P chemical fertilizer. 
However, P uptake in corn that received 75% P chemical fertilizer with AM fungi had no significantly different 
with 100% P chemical fertilizer. Therefore, application of AM fungi, Glomus sp., can be partly replaced by P 
chemical fertilizer in the infertile soil.    
Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Infertile soil, P fertilizer 
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บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช แต่การใช้ที่ดินเป็นเวลานานโดยไม่มีการเขตกรรมและการจัดการที่ดีจะทำให้เกิดปัญหาดิน
เสื่อมโทรมและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น
ตามความต้องการของตลาดเกษตรกรจึงจำเป็นท่ีจำตอ้งใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มปรมิาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งเกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะเลอืกใช้
ปุ๋ยเคมี เพราะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและให้ผลผลิตสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แม้ว่าปุ๋ยเคมีจะมีราคาแพงก็ตาม จาก
ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า การนำเข้าปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสูตรปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบมีการนำเข้าในปริมาณมาก โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส สูตร 18-46-0 เพิ่มขึ้น ประมาณ 
50% คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 6,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยต้องสูญเสยีเงินจำนวนมากใน
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (1) ดังนั้นการหาวิธีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเกษตรกรรม
ในปัจจุบัน  

ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นราที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยและเอื ้อประโยชน์ซึ ่งกัน       
และกัน (2) โดยที่ราได้รับสารอาหารจากพืช และพืชได้รับน้ำและธาตุอาหารจากรา โดยเส้นใยราที่อยู่นอกรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใน
การดูดธาตุอาหารในดินแก่พืช ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช แต่มักอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์พืช เพราะเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบต่าง ๆ ในดินได้ง่าย ดังนั้นพืชที่มีรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากจะได้รับธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากขึ้นด้วยการดูดซับธาตุอาหารของเส้นใยรานอกราก
พืช (3) จากประโยชน์ของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในแง่การเพิ่มการดูดซับธาตุฟอสฟอรัสให้กับพืชดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะนำราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามาใช้ในการปลูกพืช เพื่อลดอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส ดังนั ้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp. ในดินที่มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำอันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1) การหาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ทำให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
ทดลองใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราต่าง ๆ โดยเริ่มจากไม่ใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัส และใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 10 , 20, 30, … และ 80 

กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ให้กับข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินมาบบอน โดยมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ใน
อัตราที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ทั้งนี้เนื่องจากในชุดดินมาบบอนมีธาตุดังกล่าวอยู่ในปริมาณน้อย จึงจำเป็นตอ้งใส่
เพิ่มเติมลงไปในดินเพื่อไม่ให้เป็นปัจจัยจำกัดการเจริญเติบโต ซึ่งผลการทดลองพบว่า เมื่อไม่มีการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส จะมีผลทำให้
น้ำหนักแห้งของข้าวโพดต่ำที่สุด และมีอาการขาดฟอสฟอรัส คือ ใบล่างเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง แสดงให้เห็นว่าชุดดินมาบบอน
มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพด และเมื่อมีการเพิ่มอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสให้เป็น 10, 20 
และ 30 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ พบว่า น้ำหนักแห้งของข้าวโพดเพิ่มขึ้นตามอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อมีการเพิ่ม
อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสเป็น 40 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ พบว่ามีผลทำให้ข้าวโพดมีน้ำหนักแห้งทั้งหมดสูงที่สุด ซึ ่งไม่แตกต่างเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 50 , 60, 70 และ 80 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ภาพที่ 1) ดังนั้นปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 40 
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ จึงเป็นอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ำที่สุดที่ทำให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด (100%P) และอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส
ที่ลดลงเป็น 75, 50 และ 25% ของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ำที่สุดที่ทำให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด จึงเท่ากับ 30, 20 และ 10 
กิโลกรัม  P2O5 ต่อไร่ ตามลำดับ (ภาพที่ 1) 

จากข้อมูลข้างต้น จึงได้วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 4 ซ้ำ และกำหนดอัตราปุ๋ยเป็น 5 กลุ่มทดลอง ได้แก่  ใส่
ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพียงอย่างเดียวในอัตรา 40 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ในกลุ่มทดลองที่ 1 (100%P), ใส่ปุ๋ย 30, 20 และ 10 กิโลกรัม 
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P2O5 ต่อไร่ ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AM) สำหรับกลุ่มทดลองที่ 2-4 (75%P+AM, 50%P+AM และ 25%P+AM 
ตามลำดับ) และ กลุ่มทดลองที่ 5 ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว (0%P+AM)   

 

  
ภาพที่ 1 น้ำหนักแห้งทั้งหมดของข้าวโพดที่ไดร้ับปุ๋ยเคมีฟอสฟอรสัในอัตราต่าง ๆ 

(P0 = ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรสั, P1, P2, …, P8 = ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 10, 20, …, 80 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ตามลำดับ) 
 

2) การเก็บเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp.  
   เชื้อที่นำมาใช้ในการทดลองนี้ได้มาจากการคัดแยกราจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดในชุดดินปากช่อง (ดินเหนียว pH 7.1 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray II) 11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซึ่งเป็นราที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ข้าวโพดได้ดี (4, 5)  

เก็บตัวอย่างชุดดินมาบบอนจากสถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย pH 5.5 (1:1, soil:H2O) มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินต่ำ (<1 เปอร์เซ็นต์, Walkley-Black method) และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ (5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม, Bray II) เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร เตรียมดินและอบดินในหม้อนุ่งความดัน เพื่อกำจัดราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาในดินตามธรรมชาติ จากนั้นบรรจุดินลงในกระถางเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 จำนวน 1 
ต้นต่อกระถาง ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในกลุ่มทดลองที่ 2 -5 (75%P+AM, 50%P+AM, 25%P+AM และ 0%P+AM)  
จำนวน 500 กรัมต่อกระถาง กลุ่มทดลองละ 4 ซ้ำ ซ้ำละ 1 ต้น เมื่อข้าวโพดอายุ 14 วัน ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปทริปเปิ้ลซูเปอร์
ฟอสเฟต (0-46-0) ตามแผนการทดลอง และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ปุ๋ยโพแทสเซียม อัตรา 30 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ ปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียม อัตรา 5 กิโลกรัม Ca, Mg ต่อไร่ ในทุกกระถาง  ให้น้ำทุกวัน และรักษาระดับความชื้นให้คงที่
ตลอดการทดลองด้วยการช่ังน้ำหนัก  

เก็บผลการทดลองความสูงของข้าวโพดที่อายุ 60 วัน และเมื่อข้าวโพดเข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีระ (120 วัน) ได้เก็บผลการ
ทดลองน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพด ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของข้าวโพดโดยวิธี Vanado-molybdate 
yellow color (6) และประเมินการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพดโดยวิธีของ ตามวิธีของ McGonigle 
et al. (7) และคำนวณเปอร์เซ็นต์การอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก ตามวิธีการของ Trouvelet et al. (8) นำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่กลุ่มทดลอง ด้วยวิธี Duncan’s multiple range test 
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพิ่มสถานที่ทดลอง และระยะเวลาการทดลอง 
 ทดลองปลูกพืชภายใต้สภาพเรือนปลูกพืชทดลอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การลดอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสลงเป็น 75, 50 และ 25% ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่ราอาร์บัสคู

ลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว มีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดต่ำกว่าการใส่ฟอสฟอรัส 100% (P< 0.05) โดยที่ข้าวโพดที่ได้รับ 
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 75, 50 และ 25% ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และการใส่ราอาร์บัส
คูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียวมีผลทำให้ข้าวโพดมีความสูงต่ำที่สุด แต่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100 % มีผลทำให้ข้าวโพดมีความสูง
มากที่สุด (ภาพที่ 2, A) เช่นเดียวกับน้ำหนักแห้งของข้าวโพด ผลการทดลองพบว่า การลดอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสลงเป็น 75 , 50 และ 
25% ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว มีผลทำให้น้ำหนักแห้งของ
ข้าวโพดต่ำกว่าการใส่ฟอสฟอรัส 100% (P< 0.05)  (ภาพท่ี 2, B)  
 อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 75 % ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสใน
ข้าวโพดไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% (P< 0.05)  โดยผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 
75 % ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในข้าวโพด 0.09±0.01 กรัมต่อต้น ซึ่งไม่แตกต่างกับปริมาณ
ฟอสฟอรัสในข้าวโพดที่ได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% (0.11±0.01 กรัมต่อต้น) แต่เมื่อลดปุ๋ยฟอสฟอรัสลงเป็น 50 และ 25% ร่วมกับ
การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว มีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสในข้าวโพด
ต่ำกว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% (ภาพท่ี 2, C) 

การเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพดมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเข้าอยู่อาศัยของรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพดที่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 75 และ 50% ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีค่าน้อยกว่า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพดท่ีใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 25 
ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว (P< 0.05)  (ภาพท่ี 2, D) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มการดูดซับฟอสฟอรัสให้กับข้าวโพดที่ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีเส้นใยรานอกรากพืช ที่ทำหน้าท่ีในการดูดซับธาตุอาหารจากดิน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่
ช่วยทำให้พืชได้รับฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น เพราะเส้นใยในส่วนน้ีมีขนาดเล็ก แพร่กระจายอย่างหนาแน่นและไกลกว่าบริเวณเขตรากพืช 
จึงสามารถดูดซับธาตุฟอสฟอรัสจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากรายงานการวิจัยต่าง ๆ พบว่า เส้นใยรานอกรากพืชของรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 2-20 ไมโครเมตร จึงทำให้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไร
ซามีพื้นท่ีผิวในการดูดซับธาตุอาหารจากดินได้มากกว่ารากพืช และมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารในระยะทางไกลกว่า 25 
เซนติเมตรจากรากพืช (9, 10) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Li et al. (11) ได้รายงานผลของความหนาแน่นของเส้นใยราและความหนาแนน่
ของรากพืชในดินแห้งหนึ่งกรัม พบว่า เส้นใยรานอกราพืชมีความหนาแน่นของความยาวเส้นใย 2.6 เมตร ในขณะที่รากของข้าวสาลี
มีความหนาแน่นของความยาวราก 0.04 เมตร ซึ่งจากท่ีกล่าวมาในข้างต้นนี้ ทำให้เห็นได้ว่า การแพร่กระจายของเส้นใยรานอกราก
พืช ยังทำให้เกิดโครงข่ายการดูดซับฟอสฟอรัสในดินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลทำให้พืชได้รับฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นจากการดูดซับของเส้นใย
รานอกรากพืช (12-14)  จึงส่งผลทำให้พืชที่มีราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากได้รับฟอสฟอรัสเพิ่มขึ ้นและมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วย (15) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชุดดิมมาบบอนที่นำมาใช้ในการทดลองนี้ เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
จึงมีปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ  น้อย รวมทั้งปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและปรมิาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่ำด้วย จึงเป็นข้อจำกัด
ของการนำราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารให้กับข้าวโพด ดังนั้น ในการทดลองนี้จึงพบว่าราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มการดูดซับฟอสฟอรัสได้เพียงบางส่วน โดยพบว่า การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 75% มีผลทำให้การดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส100% แต่เมื่อลด
อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสลงเป็น 50, 25 และ 0% พบว่า ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไมส่ามารถเพิ่มการดูดซบัฟอสฟอรัสได้เท่ากับการใส่
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% ได้  จึงแสดงให้เห็นว่า ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มการดดูซับฟอสฟอรัสให้กับข้าวโพดที่ปลูกในดินอดุม
สมบูรณ์ต่ำได้เพียงบางส่วน 
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ภาพที่ 2 ความสูง (A), น้ำหนักแห้ง (B), ปริมาณฟอสฟอรัสในพืช (C) และการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซา (D) ของ

ข้าวโพดที่ได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราต่าง ๆ ร่วมกับการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัส 75% มีผลทำให้การดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดไม่แตกต่างเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100% แต่เมื่อลดอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสลงเป็น 50, 25 และ 0% พบวา่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซาไม่สามารถเพิ่มการดูดซับฟอสฟอรัสได้เท่ากับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส  100% ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
Glomus sp. สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสได้ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้เพียงบางส่วน  
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บทคัดย่อ 
การตรึงโพแทสเซียมในดินเหนียวอาจทำให้พืชได้รับโพแทสเซียมไม่เพียงพอและทำให้การใส่ปุ๋ยทางดินมีประสิทธิภาพ

ลดลงได้ ดังนั้นจึงศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเหนียวตรึงโพแทสเซียมสูง โดยวาง
แผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 4 ซ้ำ มีปัจจัยศึกษา ได้แก่ (1) ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม (2) ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราแนะนำ (3) ใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราแนะนำ ปลูกข้าวโพดหวานในกระถางภายใต้สภาพโรงเรือนทดลองจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว เก็บ
ผลการทดลองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต ผลการทดลองพบว่า ข้าวโพดหวานแสดงอาการขาดโพแทสเซียมเมื่อไม่ใส่และใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราแนะนำ แต่ไม่พบอาการขาดโพแทสเซียมเมื่อมีใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราแนะนำ ข้าวโพดหวานที่ไม่
ใส่และใส่ปุ ๋ยโพแทสเซียมอัตราแนะนำมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าข้าวโพดหวานที่ใส่ปุ ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราแนะนำ  

นอกจากนี้ ข้าวโพดหวานที่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราแนะนำมีผลทำให้ปริมาณผลผลิตฝักสดเพิ่มขึ้นกว่าการไม่ใส่และใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราแนะนำ ร้อยละ 42 และ 15 โดยประมาณ ตามลำดับ รวมทั้งมีความหวานมากที่สุด 14.0 องศาบริกซ์ ดังนั้น 
ผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม  2 เท่าของอัตราแนะนำในดินเหนียวที่มีการตรึงโพแทสเซียมสูง มีผลทำให้
การเจริญเติบโตเป็นปกติ มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
คำสำคัญ: การตรึงโพแทสเซียม, ข้าวโพดหวาน, ปุ๋ยโพแทสเซียม 

 
Abstract 

Potassium (K) fixation in clay soil may cause inadequate K in plant and reduce an efficiency of soil K 
application. A study on effect of soil K fertilizer on the production of sweet corn growing in clay soil with high 
K fixation capacity was conducted in CRD with 4 replications .The study consisted of 3 treatments; (1) no K (2) 
100 % K - K fertilizer at the recommended rate according to soil analysis and (3) 200 % K – 2 times of K fertilizer 
at the recommended rate.  The sweet corn was planted in pot until harvesting period under greenhouse 
condition. Growth and yield were collected. The results revealed that the sweet corn fertilized with no K and 
100 % K fertilizer had K deficiency symptoms but 200 % K fertilizer did not.  The growth of sweet corn fertilized 
with no K and 100 % K fertilizer was lower than those in 200 % K treatment. Moreover, the yield of sweet corn 
with 200 % K fertilizer was higher than those in no K and 100 % K fertilizer treatment by approximately 42 and 
15 %, respectively. There was highest sweetness in sweet corn fertilized with 200 % K fertilizer, 14.0 brix. 
Therefore, these results were indicated that 200 % K fertilizer for clay soil with high K fixation had resulted in 
adequate K and significant increased quantity and quality of sweet corn yield. 
Keywords: potassium fertilizer, potassium fixation, sweet corn 
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บทนำ 

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L. Var Saccharata จัดอยู่ในตระกูล Gramineae เป็นพืชล้มลุกใบ
เลี้ยงเดี่ยว อายุสั้น นิยมนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆ เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมา
ปรุงเป็นอาหาร ของหวาน หรือแปรรูปได้หลากหลาย รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้ มหรือ ย่าง 
นอกจากนี้ ข้าวโพดหวานยังเป็นที่นิยมปลูกทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮังการี แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ ไทย (1) ซึ่งใน
การผลิตข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยโพแทสเซียมเป็นธาตุที่จำเป็นธาตุ
หนึ่งที่มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การเคลื่อนย้ายน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตในพืช การกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ การ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายสารละลายผ่านเข้าไปในเซลล์ และการเปิดปิดของปากใบ (2) เมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม จะมีผลทำให้
โพแทสเซียมไอออนในสารละลายดินเพิ่มขึ้น แต่พืชไม่สามารถดูดซับโพแทสเซียมได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในดินเหนียว ซึ่งมีศักยภาพ
ในการตรึงโพแทสเซียมไว้ระหว่างซอกหลืบของโครงสร้างแร่ดนิเหนียว โดยจะมีการตรึงโพแทสเซียมสูงมากในแร่ดนิเหนียวชนิด 2:1 

type clay mineral(3)  ดังนั้น ถึงแม้ว่าในดินเหนียวจะมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง แต่ก็มีความสามารถในการตรึงโพแทสเซียมให้
อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากเช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ Nilawonk et al. พบว่าดินเหนียวที่มีแร่ดินเหนียวสเมกไทต์
เป็นองค์ประกอบหลัก ยกตัวอย่างเช่น ชุดดินตาคลี ชุดดินลพบุรี ชุดดินชัยบาดาล และชุดดินลำนารายณ์(4) จะมีศักยภาพในการ
ตรึงโพแทสเซียมได้สูงกว่าดินเหนียวที่มีแร่ดินเหนียวชนิดอื่นเป็นองค์ประกอบ (5) จึงอาจจะมีผลทำให้พืชได้รับโพแทสเซียมไม่
เพียงพอได้ 

ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาปริมาณใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินระดับต่าง ๆ ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ใส่ปุ๋ยโพแทสเซยีมใน
อัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่า ของอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้าวโพดหวานท่ีปลูกในดินเหนียวท่ีมีการตรึงโพแทสเซียมสูง  

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์จำนวน 4 ซ้ำ โดยมีปัจจยัศึกษา 3 ปจัจัย ได้แก ่

ทรีตเมนต์ที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม  (No K) 

ทรีตเมนต์ที่ 2 ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตามอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน (100 %K)  
ทรีตเมนต์ทื่ 3 ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน (200 % K) 

2. การเตรียมดิน  เก็บชุดดินตาคลี (Entic Haplustolls) ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จากนั้นเตรียมดินใส่กระถาง 
และสุม่ตัวอย่างเพื่อวิเคราะหส์มบตัิดิน พบว่า เป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.5, ดิน:น้ำ=1:1) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินระดับปานกลาง (1.52 เปอร์เซ็นต์, Walkley and Black method) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระดับสงู 
(35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั, Bray II) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ระดับสูงมาก (155 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรัม, NH4OAc) ความจุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกระดับสูง (29.2 เซนติโมลต่อกิโลกรัม)  

3. การเตรียมปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของโปรแกรมปุ๋ยสั่งตดั โดยต้องใส่ไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรมัต่อไร่ โดยใช้ในรูปปุ๋ย
ยูเรีย โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่อข้าวโพดมีอายุ 7 และ 28 วันหลังปลูก, ฟอสฟอรสัอัตรา 3 กิโลกรมั (P2O5) ต่อไร่ ในรูป triple 
superphosphate ใส่พร้อมปลูก และโพแทสเซียมอัตรา 4.5 กิโลกรมั (K2O) ต่อไร่ ในรูปโพแทสเซียมคลอไรด์ ใส่พร้อมปลูก โดยใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในทุกกระถาง แต่ปุ๋ยโพแทสเซียมจะใสต่ามแผนการทดลอง 

4. การเก็บผลการทดลอง ดังนี้ การเจรญิเติบโต ได้แก่ ความสูง เมือ่ข้าวโพดมีอายุ 30, 45 และ 60 วันหลังปลูก จำนวน
วันเกสรตัวผู้บาน 50 เปอรเ์ซ็นต์ จำนวนวันออกไหม และ น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินและราก และ ผลผลิต ได้แก่ น้ำหนักสดของฝกั
รวมเปลือก และ ปรมิาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้  

นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s  multiple range 
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม SAS 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ความสูง การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อความสูงของข้าวโพดหวาน เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลกูอย่างมีนัยสำคญั
ทางสถิติ โดยพบว่าเมื่อข้าวโพดอายุ 30 วัน ได้รับปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน มผีลทำให้
ความสูงของข้าวโพดหวานมากทีส่ดุ เท่ากับ 22.6±2.0 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน
และการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินตามอัตราที่แนะนำ โดยมผีลทำใหค้วามสูงของข้าวโพดหวาน เท่ากับ 18.0±0.7  และ 19.9±0.5 
เซนติเมตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 1-A) และเมื่ออายุ 45 วันหลังปลูก โดยพบว่า เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ
ตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ปุย๋โพแทสเซียมทางดินตามอตัราแนะนำ มีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดหวานมากท่ีสุด เท่ากับ 
77.75±4.7 และ76.25±2.8 เซนติเมตร ตามลำดับ และการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน มีผลทำให้ความสูงของข้าวโพดหวานน้อย
ที่สุด เท่ากับ 64.5±1.0  เซนติเมตร (ภาพที่ 1-B) อย่างไรกต็าม การใสปุ่๋ยโพแทสเซยีมไม่มผีลต่อความสูงของข้าวโพดหวาน เมื่ออายุ 
60 วันหลังปลูก โดยมีความสูงอยูร่ะหว่าง 157-162 เซนติเมตร (ภาพท่ี 1-C) 

 

                    
 

ภาพที่ 1 ความสูงของข้าวโพดหวานท่ีได้รับปุย๋โพแทสเซียมอตัราต่าง ๆ 
 

2. จำนวนวันที่ดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ และ จำนวนวันออกไหม การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมไม่มีผลต่อจำนวนวันที่
เกสรดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีจำนวนวันท่ีดอกเกสรตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง 54-56 วัน (ภาพท่ี 2-A) แต่มีผลต่อ
จำนวนวันออกไหมของข้าวโพดหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า เมื่อไม่ ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน มีผลทำให้จำนวนวัน
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ออกไหมของข้าวโพดหวานช้าที่สุด เท่ากับ 63±1.0 วัน ซึ่งแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดนิตาม
อัตราที่แนะนำและการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มีผลทำให้จำนวนวันออกไหมเร็วกว่า เท่ากับ 60±1.0  
และ 60±1.0 วัน ตามลำดับ (ภาพท่ี 2-B) 

 

                   
 

ภาพที่ 2 จำนวนวันท่ีดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์และวันออกไหมของข้าวโพดหวานท่ีได้รับปุย๋โพแทสเซียมอัตราต่าง ๆ 
 

3. น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินและราก การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพดหวานอย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติ โดยพบว่า เมือ่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มีผลทำใหน้้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของ
ข้าวโพดหวานมากทีสุ่ด เท่ากับ 69.13±2.3 กรัมต่อต้น ซึ่งแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินตาม
อัตราที่แนะนำ มีค่าเท่ากับ 63.14±1.6 กรัมต่อต้น และการไม่ใสปุ่๋ยโพแทสเซยีมทางดิน มผีลทำให้น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของ
ข้าวโพดหวานน้อยที่สดุ เท่ากับ  56.37±2.1 กรัมต่อต้น (ภาพท่ี 3-A) เช่นเดียวกับน้ำหนักแห้งรากของข้าวโพดหวาน โดยพบว่า เมื่อ
ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มผีลทำให้น้ำหนักแห้งรากของข้าวโพดหวานมากท่ีสุด เท่ากับ 9.66±0.3 กรัม
ต่อต้น แต่ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินตามอัตราที่แนะนำ มีค่าเท่ากับ 8.56±1.8 
กรัมต่อต้น อย่างไรก็ตาม การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน มีผลทำให้น้ำหนักแห้งรากของข้าวโพดหวานน้อยที่สุด เท่ากับ 6.49±1.8 
กรัมต่อต้น (ภาพท่ี 3-B) 
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ภาพที่ 3 น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดนิ (A) และ ราก (B) ของข้าวโพดหวานท่ีได้รับปุย๋โพแทสเซียมอตัราตา่ง ๆ 

 

4. ปริมาณผลผลิต การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าวโพดหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า 
เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มีผลทำให้น้ำหนักสดของฝักรวมเปลือกของข้าวโพดหวานมากที่สุด เท่ากับ 
65.65±1.3 กรัมต่อต้น ซึ่งแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินตามอัตราที่แนะนำ ซึ่งมีน้ำหนักสด
ของฝักรวมเปลือกเท่ากับ 57.26±3.6 กรัมต่อต้น และการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน มีผลทำให้น้ำหนักสดของฝักรวมเปลือกน้อย
ที่สุด เท่ากับ   45.96±2.9กรัมต่อต้น (ภาพที่ 4) 
 

                               
 

ภาพที่ 4 ผลผลิตของข้าวโพดหวานท่ีได้รับปุย๋โพแทสเซียมอัตราตา่ง ๆ 
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 5. คุณภาพผลผลิต การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (ความหวาน) ของข้าวโพดหวาน อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติ โดยพบว่า เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มีผลทำให้ปรมิาณของแข็งที่ละลายได้ (ความ
หวาน) ของข้าวโพดหวานสูงที่สุด เท่ากับ 14.0 ±0.4 บริกซ์ แต่ไมม่ีความแตกต่างทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซยีม
ทางดินตามอัตราที่แนะนำ (12.48±1.3 บริกซ์)  อย่างไรก็ตาม การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน มีผลทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ (ความหวาน) ของข้าวโพดหวานน้อยที่สุด เท่ากับ 11.38±1.0 บริกซ์  (ภาพที่ 5) 

 

                          
 

ภาพที่ 5 ความหวานของข้าวโพดหวานท่ีได้รับปุ๋ยโพแทสเซียมอตัราต่าง ๆ 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราที่แนะนำในดินเหนียวที่มีการตรึงโพแทสเซียมสูง  มีผลทำให้

ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตน้ำหนักฝักสด และความหวานมากที่สุด ในขณะที่ข้าวโพดหวานที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมและใส่โพแทสเซียมตามอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน แสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ได้รับ
โพแทสเซียมไม่เพียงพอ เนื่องจากชุดดินตาคลี เป็นดินเหนียวที่มีการตรึงโพแทสเซียมสูง (4) โดยโพแทสเซียมจะอยู่ในรูป non 

exchangeable ในโครงสร้างของแร่ดินเหนียว และมักจะพบการตรึงโพแทสเซียมมากในแร่ดินเหนียวในกลุ่ม 2 :1 type clay mineral 

(5) จึงทำให้โพแทสเซียมในสารละลายดิน (exchangeable K) ทั้งที่มีอยู่เดิมและใส่เพิ่มเติมในรูปของปุ๋ยเคมีโพแทสเซียม ได้ถูก
เปลี่ยนไปอยู่ในรูป non exchangeable K เป็นผลให้ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินลดลง (3) ดังนั้น จึงพบว่าข้าวโพด
หวานมีอาการขาดธาตุโพแทสเซียมเมื่อไม่มีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและใส่โพแทสเซียมตามอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน 
อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 2 เท่าของอัตราที่แนะนำ มีผลทำให้ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตน้ำหนัก
ฝักสด และความหวานมากกว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดินตามอัตราที่แนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากข้าวโพดหวานได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอ จึงทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ และให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี (2) 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Mubarak et al. พบว่า อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต 
และคุณภาพความหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (6) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Xiong et al. พบว่า โพแทสเซียมมีส่วนสำคัญต่อ
การให้ผลผลิตของข้าวโพดหวาน (7) รวมทั้งงานวิจัยของ ประภัสสร และ ชูชาติ พบว่า การให้ปุ๋ยโพแทสเซียมอย่างเพียงพอจะมีผล
ทำให้ข้าวโพดหวานมีการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ  
สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทางดิน 2 เท่าของอัตราที่แนะนำในดินเหนียวท่ีมีการตรึงโพแทสเซียมสูง  มีผลทำให้ข้าวโพดหวาน
มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ และมีปริมาณผลผลิตน้ำหนักฝักสด รวมทั้งความหวานมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาสำคัญในระดับนานาชาติที่หลายประเทศกำลังเผชิญเนื่องจากแหลง่กำเนิดทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ รวมถึงสภาพอากาศที่ทำให้เกิดการสะสมทำให้มีระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ฝุ่นละอองยิ่งมีขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น งานวิจัยนึ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้น
ฝุ่นละอองระหว่างบริเวณหน้า กลาง และหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อัตโนมัติกรมควบคุมมลพิษ (สถานี 20T) ฝุ ่นละอองขนาดเล็กที่ทำการศึกษา คือ ฝุ ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  
2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองรวม (TSP) โดยทำการตรวจวัดด้วยเครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบปริมาตรสูงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า บริเวณ

หน้ามหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง PM2.5 65.2±12.1 μg/m3 PM10 115.5±11.1 μg/m3 และTSP 190.3±19.4 g/m3  
สูงกว่าบริเวณกลางและหลังมหาวิทยาลัย ซึ่ง PM2.5 มีค่าสูงเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนท่ีอยู่ในบริเวณ
นั้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเข้มข้น PM2.5 ในมหาวิทยาลัยกับสถานี 
20T พบว่า ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 
 
คำสำคัญ: คุณภาพอากาศ, สถานศึกษา, PM2.5, PM10, TSP 
 
Abstract 

Fine particulate matter (PM) is a major international problem facing in many countries. The problem 
could be originated from domestic and international sources, and depended on meteorological conditions that 
caused higher concentrations and affect public health. The smaller particles can enter deep into the respiratory 
system and cause more health problems, especially the sensitive groups such as children, elderly, and people 
with diseases related to the respiratory system. Therefore, the objective of this research is to compare the 
concentration of particulate matter among at the front, middle, and back of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University. under The Royal Patronage with the ambient air quality monitoring station of Pollution Control 
Department (Station 20T). The measurement was conducted in January to February 2020. The research included 
fine particulate matter not over 2.5 microns in diameter (PM2.5), not over 10 microns (PM10), and total particulate 
matter (TSP). The measurements were carried out for 24 hours in three areas. The results presented the highest 
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average concentration at the front of the university with PM2.5 65.2±12.1 μg/m3, PM10 115.5±11.1 μg/m3, and 

TSP 190.3±19.4 g/m3 when compare with at the middle and the back of the university. Only PM2.5 
concentration was over the ambient air quality standard, which can cause health problem, especially in people 
with respiratory disease. When comparing the average concentration of PM2.5 in this research with Station 20T, 
it was found that trends of the measurement results were in the same direction. 
 
Keywords:  Air quality, educational institute, PM2.5, PM10, TSP 
 
บทนำ 
 มลพิษทางอากาศมีความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นในหลายพื้นที่ทั ่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและ
ปริมณฑลโดยรอบ เนื ่องจากมีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดที ่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม  
การคมนาคมขนส่ง โรงไฟฟ้า พื้นที่การเกษตร การก่อสร้างอาคาร ซึ่งมลพิษทางอากาศที่ปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปแบบของก๊าซ
และฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ ฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจมีโอกาสเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจหากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กในประมาณมากเป็นระยะเวลานาน สาเหตุ
หลักที่สำคัญเนื่องจากแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ เช่น ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง (การเผาวัสดุทางการ
เกษตร การเกิดไฟป่า การเผาขยะ ใบไม้ กิ่งไม้) โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น (1) และเกิดจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาโดยในปลาย
ฤดูหนาวประเทศไทยมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้ามาแต่มีกำลังอ่อนลงเป็นบางช่วง เมื่อมีมวลอากาศจากความ 
กดอากาศต่ำทางตอนใต้แผ่เข้ามาทำให้เกิดสภาวะอากาศนิ่ง เกิดการผกผันกลับของอุณหภูมิในระดับล่างทำให้ระดับเพดานการ
ลอยตัวของอากาศอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียนของอากาศไม่ดี จึงเกิดการสะสมของฝุ่นละอองทำให้มีประมาณความเข้มข้นใน
ระดับสูงจนอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยปัญหามลพิษฝุ่นละอองในประเทศไทยมีระดับความรุนแรงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดอืน
เมษายนของทุกปี โดยมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย (2, 3) มีการสึกษาวิจัยโดยทำการตรวจวัดค่า
ความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอินเดียซึ่งมีสภาพอากาศเขตร้อนช้ืนเช่นเดียวกับประเทศไทยทำ
การตรวจวัดในบริเวณที่อยู่ริมถนนของสถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เตียงกับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
เล็กในสถานศึกษามีการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 งานวิจัยตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กในสถานศึกษา 

Location Site PM10 (g/m3) PM2.5 (g/m3) TSP (g/m3) Source 

Agra, India Roadside 240.96 75.14 - (4) 
Pune, India Roadside 263.90 135.80 - (5) 
Agra, India Resident 235.51 71.95 - (4) 
Shenyang, China Library - 265.80 - (6) 
Al Samha, UAE Roadside 110 46 245 (7) 
ริมทางหลวงถนนบาง
นา-ตราด 

Roadside - - 76.3 (8) 

 
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดมีช่วงผลการตรวจวัดที่ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากสภาพอากาศ ในประเทศอินเดีย มีค่าความ

เข้มข้นโดยเฉลี่ย PM2.5  94.30  g/m3 และ PM10 246.79 g/m3 (4,5) ในประเทศจีนทำการตรวจวัดในสภาพอากาศที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ วันที่อากาศดี วันที่มีหมอกจาง วันที่มีหมอกหนา และวันที่มีหมอกหนามากในบริเวณห้องสมุดของวิทยาลัย พบค่าเฉลี่ย
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ความเข้มข้น PM2.5 มีค่า 72.60, 141.0, 300.3, และ 549.3 g/m3  ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้น PM2.5 รายวันในสภาพ

อากาศทั้งสี่แบบเท่ากับ 265.80 g/m3  (6) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้ง
เนื่องจากมีทะเลทรายซึ่งจุดที่ทำการตรวจวัดอยู่ในย่านอุตสาหกรรมใกล้ถนนและทะเล มคี่าการตรวจวัดความเข้มข้น PM2.5, PM10 

และ TSP เท่ากับ 46, 110, และ 245 g/m3 ตามลำดับ โดยแหล่งกำเนิดของฝุ่นที่มีอิทธิพลต่อการตรวจวัด ได้แก่ ทะเลทราย 
โรงไฟฟ้า โรงงานหลอมอลูมิเนียม สิ่งก่อสร้าง และการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ (7) ในประเทศไทยมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้น
ฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในบางวันมีความเข้มข้นฝุ่น
ละอองเกินมาตรฐานโดยขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดและสภาพอากาศ (9)  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาค่าที่วัดได้ มีค่าที่เกินมาตรฐาน แสดงถึ งความจำเป็นในการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองใน
สถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของเด็ก เนื่องจากบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ติด
ก ับถนนสายหลักของประเทศ ค ือ ถนนพหลโยธ ิน ซ ึ ่ งเป ็นเส ้นทางการจราจรจากภาคกลางส ู ่ภาคเหน ือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีการเดินทางเพื่อโดยสารและขนส่งสินค้า ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เช้ือเพลิงน้ำมัน
ดีเซลก่อให้เกิดเขม่าควันเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายแห่งซึ่งในกระบวนการ
ผลิตมีการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้และกระบวนการต่างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งสามารถพัดพาไปยังที่ต่างๆ โดยกระแส
ลม ดังนั้น สภาพอากาศมีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและการลอยตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
อยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรมไมถ่ึง 2 กิโลเมตร นอกจากน้ี ในจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่การเกษตร 0.333 ล้านไร่ หรือ 532.8 ล้าน
ตารางเมตร (ร้อยละ 34.93 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) (10) ที่เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองจากกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องทำ
การตรวจวัดฝุ่นละออง ดั้งนั้น ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองระหว่างบริเวณหน้า กลาง 
และหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุม
มลพิษในพื้นที่เขตปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองระหว่างบริเวณหน้า กลาง และหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1) พื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ทำการศึกษาเพื่อตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย กลางมหาวิทยาลัย และหลังมหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีพิกัดในการตรวจวัดดังตารางที่ 2 โดยแต่ละจุดที่ทำการตรวจวัดมีแหล่งกำเนิดที่มี
อิทธิพลต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองแตกต่างกัน ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลจากการจราจรบน
ถนนสายหลักของประเทศ คือ ถนนพหลโยธินทางทิศตะวันออก จุดตรวจวัดเป็นบริเวณที่มีรถผ่านเข้าออกเพื่อเดิน
ทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย จุดที่ 2 บริเวณกลางมหาวิทยาลัย คือ บนดาดฟ้าของอาคารสถานพยาบาลขนาด 2 ช้ัน เนื่องจาก
ในบริเวณโดยรอบมีต้นไม้และอาคารทีม่ีอิทธิพลต่อการปั่นป่วนของลมจึงต้องทำการติดตั้งในบริเวณดังกล่าว ในบริเวณนี้
เป็นอาคารสถานที่ทำการเรียนการสอน และกิจกรรมส่วนใหญ่ของคนภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น คุณภาพอากศใน
บริเวณนี้จึงมีความสำคัญต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จุดที่ 3 คือ บริเวณหลังมหาวิทยาลัย ทำการติดตั้ง
บนอัฒจันทร์บริเวณสนามกีฬา เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นพื้นที่พักอาศัยของบุคลากรและ
นักศึกษา ซึ ่งพื ้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยติดกับโรงงานอุตสาหกรรมทางทิศตะวันตกและทิศใต้  แผนที่แสดงจุดเก็บ
ตัวอย่างและบริเวณโดยรอบดังภาพที่ 1 
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ตารางที ่2 ข้อมูลพิกัดของพื้นที่ศึกษาท่ีทำการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

พ้ืนที่ศึกษา บริเวณที่ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละออง ละติจูด ลองจิจูด 
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
(University, Roadside) 

บริเวณลานหน้าป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ใกล้ถนนพหลโยธินและมีถนนทางเข้าภายในมหาวิทยาลัย 

14.1334 
 

100.6179 
 

บริเวณกลางมหาวิทยาลัย 
(University, buildings) 

บริเวณดาดฟ้าของอาคารสถานพยาบาลในฝั่งทิศตะวันตก บริเวณ
โดยรอบพื้นที่บริเวณนี้มีลานจอดรถ และอาคารอยู่โดยรอบ 

14.1339 
 

100.6140 
 

บริเวณหลังมหาวิทยาลัย 
(University, stadium) 

บริเวณสนามมกีฬาบนอัฒจันทร์ชัน้บนสุดในฝั่งทิศเหนือ 14.1335 100.6065 

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและบรเิวณโดยรอบ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google map 
 

2) การตรวจวดัฝุ่นละออง 
พาราม ิ เตอร ์ที่ ทำการตรวจว ัด  ได ้แก ่  ต ั วอย ่ างฝ ุ ่ นละออง  PM2.5  PM10 และ  TSP ในระหว ่ าง เด ือนมกราคมถึ ง 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในวันราชการจันทร์ถึงศุกร์ โดยทำการตรวจวัดทีละจุดในจุดเดียวกัน
ซ้ำ 3 ครั้ง ในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ถ้าหากมีอุปสรรค เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง หรือเครื่องขัดข้อง จะทำการเก็บตัวอย่างซ้ำเพิ่มเติมในวัน
พฤหัสบดีถึงวันศุกร์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในงานวิจัยนี้ คือ เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบ
ปริมาตรสูง (High volume air sampler) โดยทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในงานวิจัยนี้ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองใน 3 พื้นที่ พื้นที่ละ 3 วัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ณ พื้นที่
ตรวจวัด เพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองทั้ง 3 ขนาด  ด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ PM2.5 ทำการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ยี่ห้อ BGI รุ่น PQ200 
(บริษัท Mesa Lab, USA, USEPA No. RFPS-0498-116) PM10 ทำการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ย ี ่ห ้อ  Thermo Andersen 
(USEPA RFPS-0699-130 40) ส ่วน TSPทำการเก็บตัวอย่างโดยอุปกรณ์ยี ่ห ้อ  Thermo Andersen (USEPA CFR Part 50, 
Appendix B) (บริษัท Thermo Fisher Scientific Inc., USA) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ในระหว่าง
การตรวจวัดฝุ่นละอองทุกขนาดมีการตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ เพื่อทำการตรวจสอบความสม่ำเสมอและคำนวณปริมาตร
อากาศที่แท้จริงโดยทำการปรับเทียบค่าปริมาตรอากาศจากอุณหภูมิและความดันอากาศที่ตรวจวัดเป็นสภาวะมาตรฐานที่  
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25 องศาเซียลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีความระมัดระวังในการใช้กระดาษกรองโดยใส่ถุงมือกันการปนเปื้อนและใช้ที่
คีบในการจับกระดาษกรองเสมอโดยไม่สัมผัสกระดาษกรองทำกรองทำการชั่งน้ำหนักกระดาษกรองก่อนและหลังเก็บตัวอย่างฝุ่น

ละอองโดยการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบละเอียดจำนวน 6 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Micro Balances (บริษัท Prima Scientific Co.,ltd) 

หลังจากกำจัดความชื้นโดยใช้เครื่องดูดความชื้น ยี่ห้อ AS ONE (บริษัท Japan OH-35) โดยกระดาษกรองแต่ละแผ่นได้ทำการช่ัง
น้ำหนักซ้ำจนได้ค่าน้ำหนักของฝุ่นละอองที่แน่นอน ซึ่งกระดาษกรองจะถูกบรรจุในจานเพาะเชื ้อมีฝาปิดวางในตู้ดูดความช้ืน
ตลอดเวลา 

3) วิธีการคำนวณความเข้มข้นฝุ่นละอองของเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)  
3.1) อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน (Qstd) 

ในการคำนวณความเข้มข้นฝุ่นละอองต้องปรับแก้ค่าอัตราการไหลของอากาศที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Qa(sampler))ให้เป็นอัตรา
การไหลของอากาศมาตรฐาน (Qstd) ที่สภาวะมาตรฐาน ดังสมการ 

 

Qstd= Qa(sampler)×
Pa

Pstd
×

Tstd

Ta
   (1) 

 
โดย Qstd คือ อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน (ความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 298 องศาเคล

วิล) มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรตอ่นาที Qa(sampler) คือ อัตราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร
ต่อนาที Pa คือ ความกดของอากาศในบรรยากาศ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท Pstd คือ ความกดของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (760 
มิลลเิมตรปรอท) Tstd คือ อุณหภมูิในบรรยากาศ มีหน่วยเป็น องศาเคลวิล Ta คือ อุณหภูมิทีส่ภาวะมาตรฐาน (298 องศาเคลวิล)  

3.2) ปริมาตรอากาศทั้งหมดในการเก็บตัวอย่าง (Vstd) 
จากนัน้ทำการคำนวณหาปรมิาตรอากาศทั้งหมดในการเก็บตัวอย่าง (Vstd) 

     Vstd=Qstd×t     (2) 
 

เมื่อ Vstd คือ ปรมิาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร Qstd คือ อัตราการไหลของอากาศมาตรฐานมีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาที t คือ เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็นนาที  

3.3) การคำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง 
ทำการคำนวณหาความเขม้ข้นของฝุ่นละอองโดย 
 

ความเข้มข้น (
mg

m3) = 
Wf-Wi

Vstd
×103    (3) 

 
โดย Wf คือ น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็น กรัม Wi คือ น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง  

มีหน่วยเป็น Vstd คือ ปรมิาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็นลูกบาศกเ์มตร 103 เป็นการแปลงหน่วยจากกรัมเป็นมลิลิกรัม (11) 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองบริเวณภายในมหาวทิยาลัย บริเวณหนา้ กลาง และหลังมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิจัยค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเวลา 24 ช่ัวโมง PM2.5 PM10 และ TSP ที่สภาวะมาตรฐานในระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ้ืนที่ศึกษา PM10 (g/m3) PM2.5 (g/m3) TSP (g/m3) 
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
(University, Roadside) 

115.48±11.07 65.16±12.14 190.29±19.43 

บริเวณกลางมหาวิทยาลัย 
(University, buildings) 

55.92±35.77 
 

40.50±18.23 
 

127.89±28.40 
 

บริเวณหลังมหาวิทยาลัย 
(University, stadium) 

116.31±23.90 47.31±17.50 164.12±39.19 

 
 จากผลการศึกษา พบว่า บริเวณที่ตรวจพบค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองสูงสุด คือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย  มีค่าความ

เข้มข้น PM2.5 เท่ากับ 65.16±12.14 g/m3 ซี่งแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากการคมนาคมบนถนนทางหลวงพหลโยธินที่
เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงดีเซล ในยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถทัวร์ และรถกระบะ ทำให้มีความเข้มข้นฝุ่นละอองที่ตรวจวัด

ได้ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (มากกว่า 50 (g/m3) โดยค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดในประเทศอนิเดีย ดังตารางที่ 
1 สำหรับ PM10 มีค่าสูงที่เกินมาตรฐานแต่ค่าเฉลี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในประเทศอื่นผล
การศึกษานี้มีค่าน้อยกว่า และ TSP มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐาน  
 บริเวณที่มีปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองน้อยที่สุด คือ บริเวณกลางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นทุก
ขนาดต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ในบริเวณกลางมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมากเป็น
พื้นที่ที่มีความปลอดภัย เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวในการดักจับฝุ่นละออง และมีการวางผังอาคารที่มีการระบาย
อากาศที่ดีไม่มีความแออัดหรือเป็นจุดอับลม ทำให้การระบายอากาศดีความเข้มข้นฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 
 บริเวณหลังมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งมีกิจกรรมในการออกกำลังกายโดยเฉพาะในช่วงเย็น มีปริมาณ
ความเข้มข้นฝุ่นละอองโดยเฉลี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐานท่ีกำหนด แต่ค่าความเข้มข้นสูงสุดของ PM2.5 ยังคงไม่เกินมาตรฐาน ดังนั้น จึง
ควรติดตามสถานการณ์การรายงานค่าฝุ่นละออง เช่น Air4Thai เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในโทรศัพท์มือถือที่จัดทำขึ้นโดยกรม
ควบคุมมลพิษ เพือ่ป้องกันตนเองในวันท่ีฝุ่นละอองมีปริมาณสูงผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจควรงดการออกกำลังกาย
ในที่โล่งแจ้ง 
2. เปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคอน ระหว่างบริเวณหน้า กลาง หลังมหาวิทยาลัย  และสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ (20T) 
 เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด PM2.5 บริเวณหน้า กลาง และหลังมหาวิทยาลัยกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษที่อยู่ใกล้ที่สุด ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี (สถานี 20T) ที่ทำการตรวจวัดโดยวิธี 
Beta Attenuation Monitoring แสดงดังภาพท่ี 2  
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ภาพที ่ 2 เปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ ่นละออง PM2.5 บริเวณหน้า กลาง และหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (PM2.5VRU) กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ กรมควบคุมมลพิษ (PM2.5 PCD) ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 จากภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการตรวจวัดความเข้มข้น PM2.5 กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า การเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางสถิติ T-test โดยการเปรียบเทียบแบบจับคู่สิ่งทดลอง  
2 กลุ่ม ระหว่างผลการตรวจวัดของงานวิจัยนี้และผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ที่ช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 มีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริเวณที่ทำการตรวจวัดในงานวิจัยนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่และอยู่ใกล้แหล่งกำเนิ ดหลาย
ประเภท เช่น พื้นที่การเกษตรที่มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร พื้นที่เขตนิคมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นบริเวณพื้นท่ีโล่งที่ไม่มี
การดักจับฝุ่น ส่วนในพ้ืนท่ีบริเวณกลางมหาวิทยาลัยซึ่งมีความใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีทำการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปบริเวณภายในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละออง เช่น สภาพอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ 
ความกดอากาศ ปริมาณฝน ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ เช่น พื้นที่สีเขียว อาคาร พื้นที่ในเขตเมืองที่มีสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ ในเขต
ชนบทที่มีความโล่งโปร่ง รวมถึง ปัจจัยด้านแหล่งกำเนิด ถ้ามีแหล่งกำเนิดอยู่ใกล้บริเวณที่ทำการตรวจวัดจะทำให้สามารถตรวจวัด
ความเข้มข้นฝุ่นละอองได้ในปริมาณความเข้มข้นสูง เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ ่นละอองระห ว่างบริเวณหน้า กลาง และหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ
โดยทำการศึกษา PM2.5 PM10 และ TSP ในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย กลางมหาวิทยาลัย และหลังมหาวิทยาลัย พบว่า ปริมาณ
ความเข้มข้นฝุ่นละอองโดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยที่มี
แหล่งกำเนิดหลักจากการจราจร ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดของงานวิจัยนี้กับงานวิจัยอื่นในพ้ืนที่ริมถนน พบว่า ค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วงความเข้มข้นเดียวกัน โดยมีค่าเทียบเท่ากับใน
ประเทศอินเดีย โดยผลการตรวจวัดในงานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเมื่อทำการเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางสถิติ พบว่า  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และมีค่าใกล้เคียงกับการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณอิทธิพล พ่ออามาตย์เป็นอย่างสูงสำหรับความเอื้อเฟ้ือในการใช้อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการตรวจวัดมลพิษจาก
ยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ขอขอบคุณความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยด้วยมูลสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของมูลสัตว์ท่ีส่งเสริมการย่อยสลาย
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย โดยหาสภาวะที่ส่งเสริมการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยตลอดระยะเวลาการศึกษา 75 วัน ได้แก่ 0, 15, 30, 
45, 60 และ75 วัน จากผลการศึกษาการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple พบว่าเมื ่อระยะเวลาหมักมากขึ้น
อุณหภูมิของแต่ละชุดการทดลองจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าความช้ืนเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 75 วัน 
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยในมูลสุกรและมูลไกส่ลายเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อมูล ซึ่งแตกต่างกับบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยในมูลโคที่ยังคงขนาดอยู่ 
ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติที่ค่าความเช่ือมั่น 95% ท่ีอุณหภูมิใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วงระหว่าง 37-40°C และความช้ืนที่มากกว่า 30% 
คำสำคัญ: มูลสกุร, มูลโค, มูลไก่, การย่อยสลาย, บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย 

 
Abstract 
 The objective of this research was to study the types of manure affecting the degradation of bagasse 
packaging and to study the conditions that promote the degradation of bagasse packaging. The study was 
carried out by three factors: manure type, temperature and humidity, in a 75-day trial period at the ratio of 
manure to test material 150g: 50g. It was found that there was a change in the size of the Gracz Simple bagasse 
of pig manure, chicken manure and cow manure at temperatures of 39.60°C, 38.40 °C and 37.40 °C respectively, 
in moisture greater than 30%. Therefore, pig manure and chicken manure had good degradation rate for bagasse 
in Gracz Simple type while the packaging in cow manure remained unchanged. 
  

Keywords: Pig manure, Cow manure, Chicken manure, Digestion, Bagasse packaging 
 

บทนำ 
 ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น วัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองการใช้งาน จากสถานการณ์การผลิตและการใช้พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่
ทศวรรษ 1950 มีการผลิตพลาสติกมากกว่า 8.3 พันล้านตัน เฉลี่ยปีละ 300 ล้านตัน (1) ด้วยสมบัติของพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา มี
ความยืดหยุ่นสูงและราคาถูก ทำให้มีการใช้พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์  ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยพลาสติก
มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผลิตขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastics) ที่มีอายุการใช้งานสั้น และทำ
ให้เกิดการใช้พลาสติกมากเกินความจำเป็น ทั่วโลกจึงกำลังประสบปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีกำลงั
พัฒนาท่ีไม่มีระบบจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลาสตกิและโฟมเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2535 มีการใช้พลาสติก 1.12 ล้านตัน และ
เพิ่มเป็น 2.93 ล้านตัน ในปี พ.ศ.2544 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา และมีผลให้ปริมาณขยะมูล
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ฝอยประเภทพลาสติกและโฟมที่พบในสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2546 ประมาณร้อยละ 16 หรือ 2.3 ล้านตัน (2) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการกำจัดขยะชุมชนหลาย ๆ ในประเทศไทยได้มีการออกมาตรการ
ลดการใช้พลาสติก และสนับสนุนให้ประชาชนใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากขึ้น (3) ประเทศไทยซึ่งมีความพร้อม
ทางด้านวัตถุดิบและการเกษตรอยู่แล้ว ได้มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (4) 
 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ผลิตจากเยื่อชานอ้อย ผสมเยื่อไผ่ ซึ่งช่วยลดขยะจำพวกโฟมและพลาสติก เมื่อมีการนิยมใช้มากขึ้นปัญหาที่ตามคือภาระขยะที่มาก
ขึ้นด้วย จึงหาแนวทางโดยการนำมูลสัตว์มาช่วยในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์นี้ให้มีการหมุนเวียนกลับสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้การย่อย
สลายจะต้องเกิดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมนานเกินไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของมูลสัตว์ที่
มีผลต่อการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย และสภาวะที่ส่งเสริมการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  
 

วิธีดำเนินการวจิัย 
 การวิจัยเรื่อง การย่อยสลายบรรจภุัณฑ์ชานอ้อยด้วยมูลสัตว์ ผู้วิจัยได้ดำเนินดังนี้ 
 1.วิธีการดำเนินงาน  
  1.1 สำรวจชนิดบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยและทำการสัมภาษณ์แม่ค้าเรื่องปริมาณการขายอาหารใส่บรรจุภัณฑ์ชาน
อ้อยต่อ 1 วัน โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 7 ร้าน ภายในศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  1.2 ชนิดบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยที่ได้จากการสำรวจ คือ บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple ซึ่งผลิตจากเยื่อชาน
อ้อยผสมเยื่อไผ่ จากนั้นทำการเก็บจากจุดทิ้งขยะ ตามอาคารเรียนแล้วนำมาล้างทำความสะอาด และตัดให้มีขนาด 10x10 mm. 
  1.3 ชนิดของมูลสัตว์ ได้แก่ มูลสุกร มูลโค และมูลไก่ ที่ได้จากเกษตรกรชุมชนในท้องถิ่นคุ้งกระดังงา จังหวัด
อ่างทอง แล้วนำมาตากแห้ง 
  1.4 นำบรรจุภัณฑ์ชนิด Gracz Simple ใส่ภาชนะพลาสติกมีฝาปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
พร้อมปิดฝาทุกตัวอย่าง ตลอดระยะเวลาการทดลอง 75 วัน แบ่งตามระยะเวลา 0, 15, 30, 45, 60, 75 การทดลองนี้เป็นการศึกษา
ชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ จึงใช้อัตราส่วนมูลสัตว์มากกว่าวัสดุทดสอบ ในอัตราส่วน 3:1 ทุกตัวอย่างการ
ทดลอง แสดงดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนท่ีใช้ในการทดลอง 
 

อัตราส่วนที่ใช้ในการทดลอง (g:g) 
มูลสุกร: บรรจุภณัฑ์ชานอ้อย 

150: 50 
มูลโค: บรรจภุัณฑ์ชานอ้อย 

150: 50 
มูลไก:่ บรรจภุัณฑช์านอ้อย 

150: 50 
 
 2. การหาสภาวะที่ส่งเสริมในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ ์
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลาย 3 ปัจจัย คือ ชนดิของมูลสัตว์ อุณหภูมิ และความช้ืน(5)(6) ทำการทดลอง 5 
ซ้ำ ที่แปรผันชนิดของมูลสัตว์ ใช้เวลาทดลองต่อเนื่อง 75 วัน ภายใต้สภาวะปิด พร้อมสังเกตุการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา  
ได้แก่ 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 วัน  
 3. วิธีการวิเคราะห์ 
  3.1 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ ศึกษาโดยทำการวัดขนาดการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์โดยเวอร์เนียคา
ลิปเปอร์ แบบ MANUAL  
  3.2 ค่าอุณหภูมิ (Temperature) และค่าความชื้น (Moisture) (7) วัดค่าอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการ
ทดลองได้แก่ 0, 15, 30, 45, 60 และ 75 วัน ด้วยเครื่อง Soil Meter 
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 4. สถิติการแปลผลและการคำนวณ 
  4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

x ̅= 
∑ xi

n
 

  เมื่อ x ̅ =   ค่าเฉลี่ย 

       ∑ xi =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
        n =   จำนวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
   

4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

SD = 
√(xi-x)̅

2

n-1
 

  เมื่อ X =   ค่าข้อมูลแต่ละตัว 
        n =   จำนวนข้อมูลทัง้หมด 
   

4.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 

ร้อยละ (%) =  
x
n

×100 
  เมื่อ X =   ค่าเฉลี่ยหรือค่าข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
       n =   ผลรวมทั้งหมดหรือจำนวนข้อมูลทั้งหมด  
   

4.4 สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) 

CV =  
SD
x ̅

×100 

  เมื่อ x ̅ =   ค่าเฉลี่ย 
        SD =   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

  4.5 LSD (Least Significant Difference) 
  การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละชุด โดยมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่าง
ชุดข้อมูล โดยจะสามารถรู้ความแตกต่างของข้อมูลได้จากการำคนวณในโปรแกรม Statistics 26 มีสัญลักษณ์ดังนี ้
  ns (non-significant) คือ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
  * (significant: *) คือ แตกต่างกันทางสถิติที่ค่าความเช่ือมั่น 95% 
  ** (significant: **) คือ แตกต่างกันทางสถิติที่ค่าความเช่ือมั่น 99% 
  4.6 โปรแกรม Statistics 26 
   โปรแกรมสำหระบจัดทำข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ทำการทดลองมาประมวลผลด้วยตาราง สร้าง
กราฟ และวิเคราะห์สถิติที่หลากหลาย โดยการเขียนจะใช้ตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษ แล้วป้อนคำสั่งตามชุดข้อมูลการศึกษา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การสำรวจปริมาณการใช้บรรจุภัณฑช์านอ้อย ดังตาราง 2-4 
   ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใช้บรรจภุัณฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple ของร้านค้าศูนย์อาหาร 1  
 

ชื่อร้าน 
ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ชานออ้ยต่อสัปดาห ์(ใบ) 

จำนวน 
วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 

1. ร้านมันไก่ย่าง&หมูพริกเผา 15 14 20 18 19 15 15 116 
2. ร้านอาหารตามสั่ง 20 25 21 15 16 13 15 125 
3. ร้านป้ากลอยเจ้าเก่า 25 17 8 - - - - 50 
4. ร้านPork&Chicken 13 11 10 5 6 - - 45 
5. ร้านข้าวมันไก&่ข้าวยำไก่แซ่บ 10 5 6 8 10 - - 39 
6. ร้านเจ๊แตนข้าวแกงรสเดด็ - - 18 16 21 19 14 88 

รวม 83 72 83 62 72 47 44 463 
  

 ตารางที ่3 แสดงปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์ชานอ้อยชนิด Fest ของร้านค้าศูนย์อาหาร 1 
 

ชื่อร้าน 
ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ชานออ้ยต่อสัปดาห์ (ใบ) 

จำนวน 
วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 

1. ร้านสำรับกับข้าว 23 26 20 18 21 17 19 144 
2. ร้านครัวมสุลิม 10 7 9 7 11 - - 44 
3. ร้านป้ากลอยเจ้าเก่า - - 19 22 16 10 10 77 
4. ร้านเจ๊แตนข้าวแกงรสเดด็ 25 17 8 - - - - 50 

รวม 58 50 56 47 48 27 29 315 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการเปรยีบเทียบปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple และบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Fest 
 

ชนิดบรรจุภัณฑ ์
ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ชานออ้ยต่อสัปดาห์ (ใบ) 

รวม ร้อยละ 
วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 

Gracz Simple 83 72 83 62 72 47 44 463 59.51 
Fest 58 50 56 47 48 27 29 315 40.49 

รวม 141 122 139 109 120 74 73 778 100.00 

  จากการสำรวจปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยของร้านอาหาร ภายในโรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด 
Gracz Simple และบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Fest ซึ่งใน 1 สัปดาห์ มีการขายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple จำนวน 
463 ใบ คิดเป็นร้อยละ 59.51 และบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Fest จำนวน 315 ใบ คิดเป็นร้อยละ 40.49 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ชานอ้อยชนิด Gracz Simple ในการศึกษา เนื่องจากปริมาณการขายต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 59.51  
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2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิด Gracz Simple 
 มูลสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิด Gracz Simple ได้แก่ มูลสุกร มูลโค 
และมูลไก่ ในอัตราส่วนระหว่างมูลสัตว์ต่อบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 3:1 โดยน้ำหนัก ในระยะเวลาการทดลอง 75 วัน แสดงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงลักษณะทางกายภาพของบรรจุภณัฑ์ชนิด Gracz Simple  
 

Time (day) 
Treatment 

Pig manure Cow manure Chicken manure 

0 
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30 
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 จากตารางที่ 5 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชนิด Gracz Simple ในระยะเวลาการทดลอง
75 วัน จากการสังเกตลักษณะทั่วไปช่วงวันที่ 0-30 วัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แต่พบว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงวันท่ี 45 มีราขึ้นในตัวอย่างท้ัง 3 ชนิด แสดงในเห็นถึงการทำงานของจุลินทรีย์ทีเ่กิดขึ้นจากการหมักในภาชนะทดลองภายใต้
สภาวะแบบปิด ซึ่งราที่เกิดขึ้นน้ันเป็นราขาวชนิดที่ไม่ก่อโรค (8) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงวันท่ี 60 คือ จำนวนรา
เพิ่มขึ้นบริเวณวัสดุทดสอบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ในมูลสุกรมีราขึ้นลักษณะฟูกระจายทั่วในภาชนะเป็นจำนวนมาก 
และมีไอน้ำด้านบน การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ในมูลโคมีราขึ้นในภาชนะ และการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ในมูลไกร่าขึ้น
จับตัวเป็นผลึก ภายในภาขนะมีความชื้น และวันที่ 75 บรรจุภัณฑ์เกิดการย่อยสลาย ซึ่งการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ในมูลสุกร 
แผ่นวัสดุสลายเป็นเนื้อเดียวกันกับมูลสุกร การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ในมูลโค วัสดุทดสอบมีลักษณะคงเดิม แต่มีราขึ้นบริเวณ
แผ่นวสัดุ และการย่อยสลายของวัสดุทดสอบในมูลไก่ แผ่นวัสดุมีลักษณะเปียกช้ืน เมื่อสัมผัสจะละลายเป็นน้ำสีน้ำตาลรวมเป็นเนื้อ
เดียวกับมูลไก ่
ตารางที ่6 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทดสอบ 

Treatment 

(Mean ± SD) 
Time (day) 

Parameter 

Width (mm) high (mm) 

Pig manure 0 1.000 ± 0.000a 1.000 ± 0.000a 
 15 0.952 ± 0.109b 0.948 ± 0.005b 
 30 0.940 ± 0.187c 0.936 ± 0.005c 
 45 na na 
 60 na na 
 75 na na 

%CV 3.29 3.54 
LSD * * 

Cow manure 

0 1.000 ± 0.000a 1.000 ± 0.000a 

15 0.952 ± 0.010b 0.984 ± 0.005b 

30 0.946 ± 0.020c 0.944 ± 0.005c 

45 na na 
60 na na 
75 0.844 ± 0.089d 0.824 ± 0.230d 

%CV 7.01 8.48 
LSD * * 
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ตารางที ่6 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทดสอบ (ต่อ) 
Treatment 

(Mean ± SD) 
Time (day) 

Parameter 

Width (mm) high (mm) 

Chicken manure 

0 1.000 ± 0.000a 1.000 ± 0.000a 

15 0.952 ± 0.010b 0.940 ± 0.122b 

30 0.940 ± 0.187c 0.936 ± 0.005c 

45 na na 
60 na na 
75 na na 

%CV 3.06 3.74 
LSD * * 

 
หมายเหตุ : %CV    =   สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน     *      =   แตกต่างกันทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95% 
    LSD     =   การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละชุด 
    a, b, c  =  สัญลักษณ์บ่งบอกความแตกต่างของชุดข้อมูล  na    =   not applicable ไม่มีอยู่, นำมาใช้ไม่ได้ 

 

จากตาราง 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทดสอบในมูลสัตว์ต่างชนิดกัน พบว่าการวัดการเปลี่ยนแปลงของบรรจุ
ภัณฑ์ในมูลสุกร และมูลไก่ วัดได้ที่ระยะเวลา 0, 15 และ 30 วัน ซึ่งวัดความกว้างและความสูง ได้แก่ มูลสุกร (1.000 ± 0.000, 
1.000 ± 0.000), (0.952 ± 0.109, 0.948 ± 0.005) และ (0.940 ± 0.187, 0.936 ± 0.005) ตามลำดับ มูลไก่ (1.000 ± 0.000, 
1.000 ± 0.000), (0.952 ± 0.010, 0.940 ± 0.122) และ (0.940 ± 0.187, 0.936 ± 0.005) ตามลำดับ และมูลโคทำการวัดการ
เปลี่ยนแปลงที่ระยะเวลา 0, 15, 30 และ 75 วัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา คือ (1.000 ± 0.000, 1.000 ± 0.000), 
(0.952 ± 0.010, 0.984 ± 0.005), (0.946 ± 0.020, 0.944 ± 0.005) และ (0.844 ± 0.089, 0.824 ± 0.230) ตามลำดับ 
 

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย 
 จากการศึกษาปัจจัย 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดของมูลสัตว์ อุณหภูมิ และความชื้น ใช้เวลาการทดลอง 75 วัน แสดงดังตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์ทางกายภาพของชุดการทดลอง 

การตรวจวัด 

(Mean ± SD) 

Treatment 

Pig manure (n=30) Cow manure (n=30) Chicken manure (n=30) 

Temperature (°C) Humidity (%) Temperature (°C) Humidity (%) Temperature (°C) Humidity (%) 

0 Day 34.40 ± 0.547a 1.60 ± 0.547a 32.60 ± 0.547a 1.40 ± 0.547a 35.00 ± 0.000a 1.60 ± 0.547a

15 Day 36.00 ± 0.000b 2.00 ± 0.000b 33.60 ± 0.547b 2.00 ± 0.000a 35.60 ± 0.547b 2.00 ± 0.000b

30 Day 37.60 ± 0.547c 3.00 ± 0.000c 35.40 ± 0.547c 2.20 ± 0.447a 37.40 ± 0.547c 3.00 ± 0.000c

45 Day 38.00 ± 0.000c 5.00 ± 0.000d 37.00 ± 0.000d 3.40 ± 0.547b 37.40 ± 0.547c 4.00 ± 0.000d

60 Day 38.60 ± 0.547d 5.00 ± 0.000d 37.00 ± 0.000d 4.40 ± 0.547c 37.60 ± 0.547c 5.00 ± 0.000e

75 Day 39.60 ± 0.547e 5.00 ± 0.000d 37.40 ± 0.000d 4.60 ± 0.547c 38.40 ± 0.547d 5.00 ± 0.000e

%CV 5.03 NA 5.65 NA 3.54 NA 

LSD * * * * * * 

หมายเหตุ : %CV  =   สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน กำหนดค่า Humidity (%) เป็นช่วง ดังนี้ 
 LSD  =   การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละชุด 1  =  Dry+   ความหมาย   น้อยกว่า 5% 
* =   แตกต่างกันทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 95% 2  =  Dry     ความหมาย   5-10% 
 NA    =   Not applicable ไม่มีอยู่, นำมาใช้ไม่ได้ 3  =  Nor     ความหมาย   10-20% 
 a, b, c, d, e  =  สัญลักษณ์บ่งบอกความแตกต่างของชุดข้อมูล 4  =  Wet    ความหมาย   20-30% 

5  =  Wet+  ความหมาย   มากกว่า 30% 
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 จากตาราง 7 เปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์ทางกายภาพของการศึกษาอุณหภูมิ และความชื้น โดยทำการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 75 วัน ได้แก่ 0, 15, 30, 45 ,60 และ 75 วัน พบว่าตลอดระยะเวลา 75 วัน มูลสุกร มูลโค และมูลไก่มี
อุณหภูมิ (39.60 ± 0.547) ความชื้นมากกว่า 30%, (37.40 ± 0.000) ความชื้นมากกว่า 30% และ (38.40 ± 0.547) ความช้ืน
มากกว่า 30% ตามลำดับ ซึ่งอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการทดลอง 75 วัน และความชื้นที่ระยะเวลา 45 
วัน มูลสัตว์ทั้ง 3 ชนิดมีความช้ืนมากกว่า 30% ซึ่งไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ศึกษาชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด gracs simple จากการทดลอง
สำหรับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของมูลสัตว์ อุณหภูมิ และความชื้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการทดสอบเป็ น 0, 15, 30, 45, 60  
และ75 วัน พบว่าการเปลี ่ยนแปลงขนาดของวัสดุทดสอบในมูลสุกรและมูลไก่ที ่ระยะเวลา 45-75 วัน ไม่สามารถวัดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุทดสอบได้ ซึ่งวัสดุทดสอบในมูลสุกร บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยสลายเป็นเนื้อเดียวกันกับมูลสุกร และวัสดุ
ทดสอบในมูลไก่ บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยมีลักษณะเปียกชื้น เมื่อสัมผัสจะละลายเป็นน้ำสีน้ำตาลรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับมูลไก่ ขณะที่
มูลโคยังคงขนาดของวัสดุทดสอบที่ความกว้าง (0.844 ± 0.089) และความยาว (0.824 ± 0.230) และสภาวะที่ส่งเสริมการย่อย
สลายบรรจุภัณฑ์ พบว่ามูลสุกร มูลโค และมูลไก่มีอุณหภูมิ (39.60 ± 0.547) ความชื้นมากกว่า 30%, (37.40 ± 0.000) ความชื้น
มากกว่า 30% และ (38.40 ± 0.547) ความช้ืนมากกว่า 30% ตามลำดับ  
  การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยชนิด gracs simple ด้วยมูลสัตว์นั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากอุณหภูมิและความช้ืนเป็น
สิ่งที่มีผลทำให้เกิดเชื้อรา จากการวิจัย เชื้อราเริ่มมีการเจริญเติบโตในช่วงระยะเวลา 45 วัน ซึ่งความชื้นของมูลสัตว์ทั้ง 3 ชนิด มี
ความชื้นมากกว่า 30% ซึ่งเชื้อราที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเชื้อราขาวชนิดที่ไม่ก่อโรค (8) ช่วยในการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ทำให้วัสดุทดสอบ
ในมูลสุกร และมูลไก่ย่อยสลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับมูลสัตว์ชนิดนั้นๆ ท่ีอุณหภูมิ 39.60°C และ 38.40°C ตามลำดับ 
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การพัฒนาวิธีสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อใช้ร่วมกับเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ 

เพื่อการตรวจหาเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP ในกุ้ง 
Development of a Simple DNA Extraction to Use With LAMP-AuNP Assay 

for Detection of Shrimp Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)  
ณรงค์ อรัญรุตม์* เบญญทิพย์ ตนดี และ วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
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บทคัดย่อ 

เชื้อไมโครสปอริเดีย Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) เป็นปรสิตใหม่ท่ีเป็นสาเหตุทำให้กุ้งโตช้าและเป็นปัญหา

สำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง เทคนิคแลมป์เป็นเทคนิคในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ใช้อุณหภูมิคงที่ภายใต้อุณหภูมิเดียวที่มี
ประสิทธิภาพสูงและถูกนำมาใช้ทั้งในงานวิจัยและเชิงพาณิชย์ การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคแลมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์เพื่อตรวจเชื้อ EHP ได้ที่
ภาคสนาม ดังนัน้งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายและรวดเร็วให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคนิคแลมป์
นาโนโกลด์เพื่อตรวจเชื้อก่อโรคกุ้ง EHP โดยวิธีการสกัดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้เวลาเพียง 10 นาที  ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
ด้วยวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายและวิธีสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดสำเร็จรูปในท้องตลาดให้ค่าความถูกต้องเป็น 100% จากผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดด้วยวิธีสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายเหมาะสมใช้สำหรับเทคนิคแลมป์นาโน
โกลด์เพื่อตรวจเชื้อ EHP นอกจากน้ียังสามารถนำวธิีการดังกล่าวไปใช้ในการสกัดดีเอ็นเอเพื่อการตรวจเช้ือก่อโรคอื่นๆ ในกุ้งได้   
คำสำคัญ: แลมป์ ไมโครสปอริเดีย กุ้ง สกัดดีเอ็นเออย่างง่าย   

Abstract 
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) is a newly emerged microsporidian parasite that causes retarded 

shrimp growth in the shrimp aquaculture industry. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) has been 
identified as a powerful isothermal DNA amplification technique for research and commercial applications. The 
preparation step of extracted DNA is one of the most important for LAMP amplification, particularly for on-site 
detection of EHP by LAMP-AuNPs assay. Therefore, we aim to develop a simple and rapid approach for satiable 
for LAMP-AuNP assay for detection of the EHP. The developed of rapid DNA extraction process can be 
accomplished within 10 minutes. It has a 100% detection rate comparable to that of commonly commercial 
DNA extraction kits. Results showed that high quantity and quality of isolated DNA by this method is enough to 
do handles of LAMP-AuNPs assay for detection of the EHP. This method is not only suitable for on-site detection 
of EHP but also demonstrates great potential to be applied for another pathogen of shrimp. 
Keywords: LAMP, microsporidian, shrimp, simple DNA extraction 

บทนำ 
            ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่คุณภาพดี
ราคาย่อมเยา หากยังสามารถเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ตัวอย่างเช่นกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทั้งต่อการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งการส่งออก  อย่างไรตามอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งยังพบกับสถานการณ์ที่
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ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเหล่านั้นยังคงต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงที่ไม่สามารถควบคุมหรือลดลงกว่าเดิมได้ 
เพราะปัญหาเรื่องโรคระบาด ระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยง ลูกพันธุ์กุ้งที่มคีุณภาพและปลอดโรค โดยหนึ่งในโรคระบาดที่เป็นปัญหา
สำคัญในอุตสาหกรรมการเลีย้งกุ้งคือโรค EHP และในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดป้ระกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคระบาด
สัตว์ (1)  
            เชื้อไมโครสปอริเดีย Entercytozoon hepatopenaei (EHP) เป็นโปรโตซัว จัดอยู่ในกลุ่มจำพวกเชื้อราเป็นกลุ่มเชื้อที่
มักพบและก่อโรคในสัตว์ที ่มีภูมิคุ ้มกันบกพร่อง (2) ตัวเชื ้อ EHP มีการสร้างสปอร์ขนาดเล็กประมาณ 0.7-1.1 ไมโครเมตร 
ประกอบด้วยผนังหุ้มหนาที่มีสารกลุ่มไคตินเป็นองค์ประกอบหลัก (3) โดยจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และสารเคมีได้ดีจึงทำให้การกำจัดสปอร์ของเชื้อนี้ทำได้ยาก ลักษณะกุ้งท่ีติดเชื้อ EHP จะสังเกตเห็นว่าลำตัวใต้เปลือกมีสีขาวคล้าย
น้ำนมแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ ตามส่วนต่าง ๆ ทั้งลำตัว กุ้งที่ติดเชื้อมีลักษณะไม่โต ขนาดของกุ้ งไม่เท่ากัน 
ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย ลำตัวไม่แน่น เคลื่อนไหวช้า อ่อนแอและทยอยตายเรื่อย ๆ การติดเชื้อโรคดังกล่าวสามารถถ่ายทอด
จากพ่อแม่พันธุ์สู่รุ ่นลูกได้ การระบาดของโรคนี้พบทั่วไปในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย  อินเดียและ
เวียดนาม(4-6) 
            ในปัจจุบันวิธีการตรวจเชื้อ EHP นิยมใช้เทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ (nested PCR) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีความไวและ
ความจำเพาะในการตรวจเชื้อสูง ตัวอย่างเช่นทีมวิจัยโดย Jaroenlak และคณะ (2016) ได้พัฒนาเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ที่สามารถ
ตรวจเชื้อได้ที่ระดับ 20 สำเนา (copy number) (7) อย่างไรก็ตามเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ต้องใช้เครื่องพีซีอาร์  (PCR Thermal 
Cycler) ที่มีราคาแพงและการอ่านผลยังต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสที่โดยรวมแล้วใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
นานมากกว่า 2 ชั่วโมง จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยเราได้พัฒนาเทคนิคแลมป์ (Loop-mediated isothermal amplification; 
LAMP) ร่วมการอ่านด้วยตัวตรวจจับอนุภาคทองคำขนาดนาโนหรือนาโนโกลด์ (LAMP-AuNP assay) เพื่อตรวจตัวเช้ือ EHP ในกุ้ง
ได้เป็นผลสำเร็จ โดยสามารถตรวจพลาสมิดดีเอ็นเอได้ที่ระดับ 10 สำเนา และตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอรวมที่สกัดจากตัวอย่างกุ้งได้
ที่ระดับ 1 พิโคกรัม(8) โดยวิธีการตรวจดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพีซีอาร์ราคาแพง ใช้เพียงเครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง 
(heating block) หรืออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) อีกทั้งอ่านผลด้วยตาเปล่าได้เลยและใช้ระยะเวลาในการตรวจสัน้เพยีง 
50 นาที (ไม่รวมขั้นตอนสกัดดีเอ็นเอ) แสดงดังภาพที่ 1 ทั้งนี้การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอตามงานวิจัยนี้ยังใช้วิธีสกัดดีเอ็นเอด้วยชุด
สกัดสำเร็จรูปที่มีในท้องตลาด (commercial DNA extraction kits) ต้องสั่งซื้อชุดสกัดดีเอ็นเอจากต่างประเทศที่มีราคาแพงและ
ขั้นตอนยุ่งยากอีกทั้งใช้เวลานาน จึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ตรวจป้องกันการติดเชื้อ EHP ที่ภาคสนามหรือบ่อเลี้ยงกุ้ง 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการตรวจเชื้อก่อโรคกุ้ง EHP ด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ ประกอบด้วย 1. การสกัดดีเอ็นเอ (Sample 
preparation) 2. การเพิ ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคแลมป์ (Isothermal amplification) 3. การอ่านผลผลิตแลมป์ (Read 
result) ถ้าหากสารละลายสีแดงคือมีการติดเชื้อ EHP (Positive) และหากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเทาคือไม่มีการติดเชื้อ EHP 
(Negative)(8) 
            การสกัดดีเอ็นเอเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญลำดับแรกในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนคิแลมปแ์ละวิธีการสกัดดีเอ็นเอ
มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง 
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ปัจจุบันวิธีการที่นิยมใช้จะเป็นการใช้ชุดสกัดที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่มีราคาแพงอีกทั้งขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างที่ต้องใช้ทั้ง
เครื่องมือหลากหลายที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน จากข้อจำกัดหรือปัญหาดังกล่าวหากสามารถพัฒนาวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่าง
ง่าย (simple DNA extraction) ให้สามารถสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องการตรวจได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด ได้ดีเอ็นเอที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อส่งเสริมการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ให้มีความแม่นยำและถูกต้อง
มากขึ้น  
            เชื้อ EHP มีการเจริญเติบโตหลายระยะและมีช่วงที่สร้างเป็นสปอร์ผนังห่อหุ้มหนาด้วยสารกลุ่มไคตินเป็นองค์ประกอบ
หลักทำให้มีความทนทานตอ่สารเคมีบางชนิด  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโซเดียมเอธิลีนไดเอมีนเตตราอะซิเตท (Na2EDTA) 
เป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ในการสกัดดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูง ในการเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอของมนุษย์จากตัวอย่างเลือดและ
เซลล์เยื้อบุกระพุ้งแก้มเพื่อใช้ในการตรวจร่วมกับเทคนิคพีซีอาร์(9,10) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นและสภาวะที่
เหมาะสมในการประยุกต์ใช้สารดังกล่าวข้างต้นเป็นน้ำยาสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อใช้งานร่วมกับเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ในการ
ตรวจเชื้อก่อโรคกุ้ง EHP โดยการทดสอบเปรียบเทียบจะดำเนินการเทียบการสกัดตัวอย่างตับกุ้งด้วยวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย 
(simple DNA extraction) และวิธีสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดสำเร็จรูปท่ีมีในท้องตลาด (commercial DNA extraction kits) 
                 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาร NaOH และ Na2EDTA  
                  ในขั้นตอนการหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ NaOH และ Na2EDTA จะทำการเตรียมเป็นสารละลายปริมาตร 400 
ไมโครลติร ให้ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH เป็น 50 500 5000 มิลลิโมลาร์ และให้ความเข้มข้นของ Na2EDTA เป็น 1 10 
100 มิลลิโมลาร์ แล้วนำความเขม้ข้นแต่ละระดับมาผสมกันโดยทั้งหมดที่ทดสอบจะประกอบด้วย Triton X-100TM 0.5 % v/v 
จากนัน้นำสารละลายผสมแตล่ะความเข้มข้นปรมิาตร 5 ไมโครลติร ผสมกับพลาสมิดดเีอ็นเอท่ีความเข้มข้น 100 สำเนา เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบทดสอบด้วยเทคนิคแลมปน์าโนโกลด์และยืนยันผลด้วยเจลอเิล็กโทรโฟเรซิส โดยทุกอัตราส่วนของ NaOH และ Na2EDTA ที่
ทำการทดสอบดังกล่าวข้างต้นจะทำซ้ำรวม 3 รอบ 

2. การตรวจด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ในการตรวจเชื้อก่อโรคกุ้ง EHP 
                  การทดสอบด้วยเทคนิคเทคนิคแลมป์นาโนโกลดจ์ะปรับใช้ตามวิธีของ Arunrut และคณะ (2021)(8) โดยการบ่มที่
อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที แล้วอ่านผลด้วยตัวตรวจจับอนุภาคทองคำนาโนใช้เวลาอีก 5 นาที ถ้าสารทดสอบ
ยังคงสีแดงหรือชมพแูสดงว่ามีการติดเชื้อ EHP (ผลบวก) หากสารทดสอบเปลี่ยนสเีป็นเทาหรือม่วงแสดงว่าไม่พบการตดิเช้ือ EHP 
(ผลลบ) โดยการทดสอบนี้ใช้รีคอมบิแนนท์พลาสมดิที่มีช้ินส่วนของสารพันธุกรรมของเชื้อ EHP แทรกอยู่มาเป็นต้นแบบในการศึกษา 
และเตรียมสารละลายน้ำยาทดสอบแลมป์ ท่ีประกอบด้วย 

     - เอาท์เทอร์ไพรเมอร์ (F3 และ B3) อย่างละ 0.2 ไมโครโมลาร ์
     - อินเนอร์ไพรเมอร์ (FIP และ BIP) อยา่งละ 2 ไมโครโมลาร ์
     - ลูปไพรเมอร์ (LF และ LB) อย่างละ 2 ไมโครโมลาร ์
     - สารดีออกซีนิวคลีโอไทดไ์ตรฟอสเฟต 1.2 มิลลโิมลาร ์
     - สารละลายแมกนีเซยีมซลัเฟต 6 มิลลโิมลาร ์
     - สารเบตาอีน 0.4 โมลาร ์
     - บัฟเฟอร์ 1 เท่า  
     - เอนไซม์ บีเอสที ดีเอ็นเอพอลิเมอรเ์รส (Bst DNA polymerase) 8 หน่วย 

      - สารละลายรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ 100 สำเนา (copies) ปรมิาตร 2 ไมโครลิตร 
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            3.   วิธีสกัดตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยน้ำยาสกัดแบบง่าย 
                  วิธีการสกัดตัวอย่างเริ่มด้วยการนำตับกุ้งปริมาณ 0.05 กรัม แล้วเติมสารละลายน้ำยาสกัดอย่างง่ายทีเ่ตรยีมไวโ้ดยใช้
น้ำยาสกัดอยา่งง่ายปริมาตร 400 ไมโครลติร จากนั้นทำการบดตัวอย่างให้ละเอียดแล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที เมื่อ
ครบตามกำหนดเวลาแล้วดูดส่วนใสด้านบนปริมาตร 50 ไมโครลติร เพื่อนำไปวัดปริมาณดีเอ็นเอด้วยเครื่อง Nanodrop แล้วทำการ
เจือจางดีเอ็นเอลงทีล่ะ 10 เท่า และใช้เป็นต้นแบบดีเอ็นเพื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์และเทคนิค
เนสเต็ดพีซีอาร ์
             4.  วิธีสกัดตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยวิธีการสกัดมาตรฐาน 
                  การสกัดตัวอย่างดเีอ็นเอด้วยวิธีมาตรฐานจะใช้ตามการรายงานของ Arunrut และคณะ (2021)(8) โดยใช้ชุดสกัดดี
เอ็นเอสำเร็จรูป Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific™) เริม่จากการนำตัวอย่างตบักุ้งที่ติดเชื้อเติม Lysis buffer 
ปริมาตร 400 ไมโครลิตร บดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปเขย่าผสมด้วยเครื่องเขย่าผสมสาร (vortex mixer) เป็นเวลา 20 วินาที 
บ่มที่อุณหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วเติม Chloroform ปรมิาตร 200 ไมโครลิตร จากนั้นปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 
รอบต่อนาที (round per minute; rpm) เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นเลือกเก็บเฉพาะส่วนใสในหลอดใหม่ แล้วเติมสารละลาย 
1X precipitation ปริมาตร 800 ไมโครลิตร (เตรียมไดจ้าก เจือจาง 10X precipitation 80 ไมโครลิตร จากชุด kit ด้วยน้ำกลั่น 
720 ไมโครลติร) แล้วผสมโดยการกลับหลอดขึ้นลง 15 - 20 ครั้ง แล้วทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 2 นาที จากนั้นปั่นเหวี่ยงท่ีความเรว็ 
10,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที เทสารละลายทิ้งแล้วละลายตะกอนดีเอ็นเอใน 100 ไมโครลติร ของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 1.2 โม
ลาร์ (จากชุดสกดัสำเร็จรูป) เขย่าเบา ๆ จนตะกอนละลายหมด เตมิสารละลาย absolute ethanol ปริมาตร 300 ไมโครลติร 
จากนั้นแช่เย็นท่ี -20°C เป็นเวลา 10 นาที แล้วปั่นเหวีย่งท่ีความเร็ว 10,000 rpm เป็นเวลา 4 นาที จากนั้นเท absolute ethanol 
ทิ้ง แล้วล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วย 70% ethanol ที่เย็น แล้วปั่นเหวีย่งที่ความเร็ว 7,000 rpm เป็นเวลา 4 นาที ต่อจากนั้นเท 70% 
ethanol ออกแล้วละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วยน้ำกลั่นท่ีปราศจาก DNase และ RNase จากนั้นนำไปวดัความเข้มข้นของดีเอ็นเอด้วย
เครื่อง Nanodrop  
             5.  เทคนิคเนสเต็จพีซีอาร์เพ่ือการตรวจเชื้อก่อโรคกุ้ง EHP 
                  การตรวจการติดเชื้อ EHP ด้วยเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์จะปรับใช้ตามวิธีของ Jaroenlak และคณะ (2016)(7) โดยการ
ตรวจวัดเชื ้อ EHP มีลำดับดังนี ้ ขั ้นตอน First PCR  ใช้ forward primer 5’-TTGCAGAGTGTTGTTAAGGGTTT-3’, reverse 
primer 5’-CACGATGTGTCTTTGCAATTTTC-3’ สารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยา 25 ไมโครลิตร จะประกอบด้วย  0.2 mM dNTPs,  
3 mM MgCl2, 1XPCR buffer, 0.5 unit Taq DNA polymerase, forward และ reverse primer ความเข้มข้นเป็นอย่างล่ะ 0.2 
µM และใช้ต้นแบบดีเอ็นเอปริมาตร 2 ไมโครลิตร ทำปฏิกิริยาด้วยเครื่องพีซีอาร์โดยใช้สภาวะ initial denature ที่ 94°C 5 นาท,ี 
และตามด้วย 94°C 30 วินาที 58°C 30 วินาทีและ 68°C 30 วินาที จำนวน 30 รอบ ซึ่งมีผลผลิตเป็นขนาด DNA ที่ 514 bp และ
ใ น ข ั ้ น ต อ น  nested PCR ใ ช ้  forward primer 5 ’ - TTGGCGGCACAATTCTCAAACA-3 ’  แ ล ะ  reverse primer 5 ’ -
GCTGTTTGTCTCCAACTGTATTTGA-3’ สารเคมีที่ใช้ทำในปฏิกิริยา 25 ไมโครลิตร จะประกอบด้วย 0.2 mM dNTPs, 3 mM 
MgCl2, 1XPCR buffer, 0.5 unit Taq DNA polymerase, forward and reverse primer ความเข้มข้นเป็นอย่างล่ะ 0.2 µM 
และใช้ดีเอ็นเอที่ได้จากการทำ First PCR ปริมาตร 1 ไมโครลิตร เป็นต้นแบบ โดยสภาวะ PCR คือ initial denature ที่ 94°C 5 
นาที, และตามด้วย 94°C 30 วินาที 64°C 30 วินาทีและ 68°C 30 วินาที จำนวน 20 รอบ แล้วอ่านผลด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส
ซึ่งมีผลผลิตเป็นขนาดดีเอ็นเอท่ี 148 bp  
             6.  การทดสอบเปรียบเทียบด้วยวิธีสกัดดีเอ็นเอแบบง่ายและวิธีสกัดดีเอ็นเอแบบมาตรฐาน 
                  ในการทดสอบเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของชุดสกดัดีเอ็นเออย่างง่าย จะใช้ตัวอย่างกุ้งขาวเป็นจำนวนทั้งหมด 26 
ตัวอย่าง ที่ซื้อจากตลาดสดไอยรา ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้ซื้อในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 การทดสอบ
เปรียบเทยีบจะเริ่มด้วยการแบ่งตวัอย่างตับกุ้งทุกตัวออกเป็นสองส่วน ในปริมาณอย่างละ 0.05 กรัม นำส่วนท่ีหนึ่งไปสกัดดเีอ็นเอ
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ด้วยวิธีการสกดัอย่างง่ายที่มีรายละเอียดดังแสดงในขั้นตอนท่ี 3 และนำตัวอย่างตับกุ้งส่วนท่ีสองไปสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธสีกัดแบบ
มาตรฐานรายละเอยีดขั้นตอนการสกัดแสดงในข้ันตอนท่ี 4 เมื่อได้ดีเอ็นเอที่สกัดได้ของแต่ละส่วนแล้วนำไปทดสอบเปรียบเทยีบด้วย
เทคนิคแลมป์นาโนโกลด์และเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลทดสอบหาความเข้มขน้ที่เหมาะสมของสาร NaOH และ Na2EDTA  
       ผลการทดสอบหาอัตราส่วนความเข้มข้นของ NaOH และ Na2EDTA ที่เหมาะสม โดยทุกอัตราส่วนของความเข้มข้น
ที่ทำการทดสอบประกอบด้วยสารละลาย Triton X-100TM 0.5 % v/v โดยการทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์และยืนยันผล
การทดสอบด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสโดยใช้พลาสมิดดีเอ็นเอที่ 100 สำเนา เป็นต้นแบบโดยทำการทดสอบทุกการทดลองจำนวน 
3 ซ้ำ พบว่าเมื่อใช้สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 5000 มิลลิโมลาร์ ร่วมกับสารละลาย Na2EDTA ที่ระดับ 1-100 มิลลิโมลาร์ จะ
ให้ผลการทดสอบเป็นลบท้ังหมดเช่นเดียวกับเมื่อใช้สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 500 มิลลิโมลาร์ ร่วมกับสารละลาย Na2EDTA 
ที่ระดับ 100 มิลลิโมลาร์ จะให้ผลการทดสอบเป็นลบ ในขณะเมื่อใช้สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 500 มิลลิโมลาร์ ร่วมกับ
สารละลาย Na2EDTA ที่ระดับ 1-10 มิลลิโมลาร์ ให้ผลการทดสอบเป็นบวกเช่นเดียวกับการใช้สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 50 
มิลลิโมลาร์ ร่วมกับสารละลาย Na2EDTA ที่ระดับ 1-10 มิลลิโมลาร์ แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารละลาย NaOH และ 
Na2EDTA ที่ระดับ 5000 มิลลิโมลาร์ และ 100 มิลลิโมลาร์ จะส่งผลยับยั้งปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคแลมป์ทั้ง
การอ่านผลด้วยนาโนโกลด์และเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ทั้งนี้การนำไปใช้ในการสกัดดีเอ็นเอจาก
ตัวอย่างตับกุ้งจริงควรเลือกใช้ปริมาณความเข้มข้นที่สูงโดยที่ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ดังนั้นจึง
เลือกใช้ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH และ Na2EDTA ที่ระดับ 500 มิลลิโมลาร์ และ 10 มิลลิโมลาร์ ตามลำดับเป็นความ
เข้มข้นที่เหมาะสม โดยเป็นช่วงความเข้มขนของสารละลายที่ใกล้เคียงกับการใช้สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือดและเซลล์เยื้อบุ
กระพุ้งแก้ม(9,10) 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาอัตราส่วนความเข้มข้นของ NaOH และ Na2EDTA ที่เหมาะสมในการใช้เพื่อการสกัดดีเอ็นเอใช้
ตรวจด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลดแ์ละเทคนิคแลมป์อ่านผลด้วยเจลอิเล็กโทรโฟเรซสิในการตรวจเชื้อ EHP  

NaOH (mM)a Na2EDTA (mM)a LAMP-AuNPb LAMP-AGEb 
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                  LAMP-AuNP คือการตรวจด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด ์
                  LAMP-AGE คือเทคนิคแลมป์อ่านผลด้วยเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส 
                  + คือผลเป็นบวก, - คือผลเป็นลบ 
                  aอัตราส่วนความเขม้ข้น NaOH และ Na2EDTA ทั้งหมดที่ทดสอบประกอบด้วย Triton X-100TM 0.5 % v/v 
                  bn=3 (ทำการทดสอบจำนวน 3 ซ้ำ) 
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2. ผลทดสอบเปรียบเทียบความไวในการตรวจตัวอย่างท่ีสกัดด้วยวิธีสกัดแบบง่าย  
                  เมื่อนำตัวอย่างตับกุ้งที่ติดเชื้อ EHP มาทำการสกัดด้วยวิธีสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย (ตามรายละเอียดในวิธีดำเนินการ
วิจัย) แล้วทำการเจือจางตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้เป็นปริมาณ 100 นาโนกรัม, 10 นาโนกรัม, 1 นาโนกรัม, 100 พิโคกรัม, 10 พิโค
กรัม, 1 พิโคกรัม, 100 เฟมโตกรัม, 10 เฟมโตกรัม, 1 เฟมโตกรัมและ 100 อัตโตกรัม ตามลำดับ แล้วนำมาทดสอบด้วยเทคนิค
แลมป์นาโนโกลด์เปรียบเทียบกับเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ โดยเมื่อนำตัวอย่างดีเอ็นเอดังกล่าวข้างต้นไปทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์นา
โนโกลด์สามารถตรวจได้ที่ระดับ 100 พิโคกรัม โดยสารละลายนาโนโกลด์ยังคงเป็นสีแดง ดังแสดงในภาพที่ 2ก โดยให้ผลที่
สอดคล้องเมื่อนำผลผลิตแลมป์ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส ดังแสดงในภาพที่ 2ข และให้ผลการทดสอบความไวท่ี
ระดับเดียวกับการทดสอบด้วยเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ โดยตรวจได้ที่ระดับ 100 พิโคกรัม ดังแสดงในภาพที่ 2ค  แสดงว่าให้เห็นว่า
เทคนิคแลมป์นาโนโกลด์มีความไวในการตรวจเทียบเท่าเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ และนอกจากนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำยาสกัดอย่างง่ายที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ในการตรวจร่วมกับเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์เพื่อตรวจเช้ือ EHP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ภาพที่  2 แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบความไวตัวอย่างตับกุ้งที่สกัดด้วยวิธีการสกัดดีเอ็เออย่างง่ายและเจือจางลงทีละ 10 เท่า 
(ก) ทดสอบด้วยด้วยเทคนิคเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ และยืนยันผลด้วย (ข) เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส โดยเปรียบเทียบกับ (ค) 
เทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ (nested-PCR) (ตัวควบคุมบวก ในที่นี้ใช้เป็นรีคอมบิแนนท์พลาสมิดดีเอ็นเอ EHP 100 สำเนา และตัว
ควบคุมลบ ในท่ีนี้ใช้เป็นน้ำกลั่นที่บริสุทธ์ิ) 

3. ผลตรวจเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายและวิธีสกัดแบบมาตรฐาน 
                 ผลการทดสอบกับตัวอย่างตับกุ้งโดยทำการสกัดดีเอ็นเอเปรียบเทียบด้วยน้ำยาสกัดอย่างง่ายและวิธีสกัดดีเอ็นเอแบบ
มาตรฐาน โดยใช้ตัวอย่างตับกุ้งจำนวน 26 ตัวอย่าง ถึงแม้ค่าความบริสุทธิ์และความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของตัวอย่างดีเอ็นที่สกัดดว้ย
น้ำยาสกัดอย่างง่ายจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวิธีสกัดดีเอ็นเอแบบมาตรฐาน จากผลทดสอบการติดเชื้อ EHP ด้วยเทคนิคแลมป์นาโน
โกลด์เปรียบเทียบกับเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์  พบว่าวิธีการสกัดดีเอ็นเอทั้งด้วยการใช้น้ำยาสกัดอย่างง่ายและชุดสกัดดีเอ็นเอ
มาตรฐานให้ผลการทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์และเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ตรงกันทั้งหมด กล่าวคือให้ผลบวกจำนวน 17 
ตัวอย่าง และให้ผลลบจำนวน 9 ตัวอย่าง ตามตารางที่ 2 คิดเป็นค่าความถูกต้อง 100% ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของน้ำยาสกัดอยา่ง
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ง่ายตามการประดิษฐ์นี้มีประสทิธิภาพด ีสามารถนำไปสกัดดเีอ็นเอตัวอย่างท่ีติดเชื้อ EHP เพื่อใช้ได้ทั้งการทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์
นาโนโกลด์หรือเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ นอกจากน้ีจากผลการทดสอบข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่าเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์เพื่อตรวจเชื้อ
ก่อโรคกุ้ง EHP ตามการประดิษฐ์นี้มีประสิทธิภาพในการตรวจดีเทียบเท่าเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ เหมาะสมต่อการนำไปใช้ตรวจ
ป้องกันการระบาดของเชื้อ EHP ในกุ้งได้  
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจเปรียบเทียบวิธีสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการสกัดอย่างง่ายและชุดสกัดมาตรฐานจากตัวอย่างตับกุ้งจำนวน 
26 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบผลการตรวจทั้งเทคนิคแลมป์เทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ (LAMP-AuNP) และเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ 
(nested-PCR) 

No. 
วิธีการสกัดอยา่งง่าย ชุดสกัดมาตรฐาน 

Yield 
(ng/ul) 

OD 
(A260/A280) 

LAMP-AuNP nested-PCR 
Yield 

(ng/ul) 
OD 

(A260/A280) 
LAMP-AuNP nested-PCR 

1 1460 1.58 + + 2659 1.84 + + 
2 1150 1.55 + + 1161 2.05 + + 
3 1646 1.52 + + 3546 1.16 + + 
4 1267 1.57 + + 3559 1.39 + + 
5 1730 1.48 + + 4 1.74 + + 
6 1508 1.59 + + 1375 1.9 + + 
7 351 0.79 + + 56 1.67 + + 
8 171 0.77 + + 100 1.74 + + 
9 1037 1.57 + + 1058 1.98 + + 
10 1232 1.53 + + 3182 1.67 + + 
11 1130 1.61 + + 1318 1.96 + + 
12 956 1.45 + + 1144 1.96 + + 
13 394 0.89 + + 1170 1.96 + + 
14 1360 1.46 + + 460 1.74 + + 
15 1348 1.57 + + 1347 1.95 + + 
16 508 1.33 + + 1877 1.96 + + 
17 362 0.89 + + 9 1.33 + + 
18 198 0.82 - - 207 1.86 - - 
19 467 1.17 - - 9 1.8 - - 
20 183 0.77 - - 39 1.89 - - 
21 224 0.71 - - 23 1.85 - - 
22 419 1.04 - - 215 1.91 - - 
23 393 0.98 - - 5 0.98 - - 
24 437 1.14 - - 33 1.66 - - 
25 499 1.21 - - 14 1.51 - - 
26 446 1.06 - - 642 1.59 - - 

หมายเหตุ +  คือผลบวกที่ได้จากการทดสอบ (ตดิเช้ือ EHP) และ  –  คือผลลบท่ีได้จากการทดสอบ (ไม่พบการติดเชื้อ EHP) 
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            Yield คือความเข้มข้นของดีเอ็นเอ OD(A260/A280) คือค่าความบริสุทธิของดีเอ็นเอทีไ่ด้จากการวัดด้วยเครื่อง Nanodrop 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาน้ำยาและกรรมวิธีสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างกุ้งที ่ติดเชื้อ Entercytozoon hepatopenaei 
(EHP) และพัฒนากรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ EHP ด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ (LAMP-AuNP assay) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อการนำไปใช้ตรวจหาการติดเช้ือ EHP ในกุ้ง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือท่ีฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เพื่อความ
สะดวก รวดเร็วและราคาประหยัด อีกท้ังหลีกเลี่ยงการนำเข้าทั้งน้ำยาสกัดดีเอ็นเอและชุดตรวจโรคกุ้งจากต่างประเทศ ซึ่งสูตรน้ำยา
สกัดอย่างง่ายที่เหมาะสมตามงานวิจัยนี้ประกอบด้วย สารละลาย NaOH  สารละลาย Na2EDTA และ สารละลาย Triton X-100 
ในสัดส่วนความเข้มข้น 500 มิลลิโมลาร ์10 มิลลิโมลาร์ และ 0.5% v/v ตามลำดับ ผลการทดสอบเปรียบเทียบความไวในการตรวจ
ตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีสกัดอย่างง่ายที่เจือจางลงทีละ 10 เท่า ด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ และเทคนิคเนสเต็ดพีซีอาร์ พบว่าตรวจ
ความไวของตัวอย่างที่ติดเชื ้อ EHP ให้ผลเทียบเท่ากันคือที่ระดับ 100 พิโคกรัม และพบว่าวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายนี้มี
ความสามารถสกัดตัวอย่างจากตับกุ้งที่ติดเช้ือ EHP ได้ดีเทียบเท่าชุดสกัดดีเอ็นเอมาตรฐานโดยให้ผลตรงกัน 100% แสดงให้เห็นว่า
สามารถนำไปใช้งานร่วมกับทั้งเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ได้ อีกทั้งการสกัดด้วยวิธีการสกัดอย่างง่ายนี้ใช้เวลาสั้นไม่เกิน 10 นาที (ใช้
เวลารวมในการตรวจด้วย LAMP-AuNP เป็นเวลา 60 นาที) ในขณะที่ชุดสกัดมาตรฐานใช้เวลานานเป็น 45 นาที (ใช้เวลารวมใน
การตรวจด้วย LAMP-AuNP เป็นเวลา 95 นาที) และชุดสกัดอย่างง่ายนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือยุ่งยากและราคาถูกอีกด้วย โดยเมื่อ
เปรียบเทียบราคาชุดตรวจด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ที่ใช้น้ำยาสกัดแบบง่ายจะราคาเพียง 140 บาท/reaction ในขณะที่ราคาชุด
ตรวจด้วยเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ที่ใช้น้ำยาสกัดแบบมาตรฐานราคา 240 บาท/reaction (รายละเอียดตามตารางที่ 3) กรรมวิธี
การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายตามงานวิจัยนี้จึงมีความเหมาะสมสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคแลมป์นาโนโกลด์ทั้งในห้องปฏิบัติการขนาด
เล็กและในภาคสนามเพื่อใช้ในการตรวจพ่อแม่พันธุ์กุ้งหรือลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยงในบ่อเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเช้ือ EHP 
และเพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาจากโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบราคาและระยะเวลาในการดำเนินการทดสอบด้วยชุดตรวจแลมป์นาโนโกลด์ที่ใช้การสกดัด้วยวิธีการสกัด
อย่างง่ายและด้วยการใช้ชุดสกัดมาตรฐาน 
 ชุดตรวจ LAMP-AuNP เพื่อการตรวจเช้ือ EHP 

วิธีการสกัดอย่างง่าย วิธีการสกัดด้วยชุดมาตรฐาน 

ราคา 140 บาท/reaction 240 บาท/reaction 
เวลาในการเตรยีมตัวอย่าง 10 นาที 45 นาที 
เวลารวมในการตรวจด้วย LAMP-AuNP 60 นาที 95 นาที 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและสัดส่วนของวัสดุเพาะปลูกท่ีผสมถ่านชีวภาพต่อการงอกต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าเมล่อน โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วย ทรีตเมนต์
ที่ 1 พีทมอส, ทรีตเมนต์ที่ 2 ถ่านชีวภาพ, ทรีตเมนต์ที่ 3 ถ่านชีวภาพผสมพีทมอส อัตราส่วน (2:1), ทรีตเมนต์ที่ 4 ถ่านชีวภาพผสม
พีทมอส อัตราส่วน (1:1), ทรีตเมนต์ที่ 5 ถ่านชีวภาพผสมพีทมอส อัตราส่วน (1:2) จำนวนทรีตเมนต์ละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 25 เมล็ด ผล
การศึกษาพบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเมล่อน มีค่าเท่ากันทุกทรีตเมนต์ ยกเว้นทรีตเมนต์ที่ 2 (ถ่านชีวภาพ) มีการงอกแล้ว
ตายทั้งหมด จึงทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยที่สุด ด้านความเร็วในการงอกพบว่า เมล็ดที่เพาะด้วย ทรีตเมนต์ที่ 1 (พีทมอส) มี
ความเร็วในการงอกมากที่สุด รองลงมา คือทรีตเมนต์ที่ 5 ถ่านชีวภาพผสมพีทมอส อัตราส่วน (1:2), (1:1) และ (2:1) ตามลำดับ 
ด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้า พบว่า ทรีตเมนต์ที่ 1 พีทมอส มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นกล้า น้ำหนักสด และน้ำหนัก
แห้งของต้นกล้า มีค่าการเจริญเติบโตดีที่สดุ รองลงมา คือทรีตเมนต์ที่ 5 ถ่านชีวภาพผสมพีทมอส อัตราส่วน (1:2), (1:1) และ (2:1) 
ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ: ถ่านชีวภาพ วัสดุเพาะ ความงอก ต้นกล้าเมล่อน  

 
Abstract 

This research aimed to study, the proportion of planting material mixed with bio-charcoal on 
germination and the growth of melon seedlings. The experiment was planned for Completely Randomized 
Design (CRD). There were 5 treatments, 3 replications (25 seeds per replication) consisted of 1 peat moss, 2 
biochar, 3 biochar: peat moss (2:1), 4 biochar: peat moss (1:1), 5 biochar: peat moss (1:2). The results showed 
that the germination percentage of melon seed there is the same value for every treatment, except for the 
2nd treatment (biochar), The average plants germinated and died, resulting in the least percentage of 
germination. The speed of germination of melon seed in peat moss had the highest germination. And followed 
by biochar with peat moss (1:2), (1:1), and (2:1) respectively. And the growth of seedling peat moss treatment 
showed the highest seedling height, fresh weight of seedlings, and dry weight of seedlings. And followed biochar 
with peat moss (1:2), (1:1), and (2:1) respectively. 
Key words: biochar media germination melon seedlings. 
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บทนำ  
ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar) เป็นวัสดุสารอินทรีย์ผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และอากาศ 

เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” มีองค์ประกอบของคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
ซัลเฟอร์ และขี้เถ้า เมื่อนำมาใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมสามารถดูดซับ หรือจับธาตุอาหารที่เป็นประจุบวกได้ดี ช่วยทำให้ดินมีธาตุ
อาหารที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ถ่านชีวภาพยังมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือมีความพรุน มีพื้นที่ผิวภายในมาก โดยมีค่าประมาณ 10-
400 ตารางเมตรต่อกรัม มีความคงตัวสูงย่อยสลายได้ช้า จึงช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ยาวนาน และไม่ทำปฏิกิรยิากับสารใดๆ 
ด้วยลักษณะทางกายภาพ สามารถกักเก็บน้ำ และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นตัวสร้างสารอาหารในดินที่ทำให้ดินชุ่มช้ืน 
และอุดมสมบูรณ์ ยังสามารถดูดซับสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช ตรึงสารโลหะที่อยู่ในน้ำ และดินของพืชไว้ ทำให้ลดผลกระทบต่อพืชที่
เพาะปลูกจากสารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อน(3) 

ปัจจุบันผลสำเร็จในการเพาะต้นกล้ามีความสำคัญ เพราะเป็นการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรก ประกอบกับเมล็ดพันธุ์
มีราคาแพง เนื่องจากเป็นพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี มีอัตราการงอกสูง การเตรียมวัสดุเพาะกล้าก่อนการย้ายปลูกร่วมกับการดูแลรักษาที่ดี 
ช่วยลดความเสียหายของต้นกล้า ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังต้นกล้างอก และยังสามารถคัดเลือกต้นกล้าที่ดีมีความแข็งแรง
ไปใช้ปลูกต่อในแปลงได้(10) วัสดุที่นิยมใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ ฟองน้ำ เพอร์ไลท์ พีทมอสเป็นต้น โดยพีทมอสมักจะนิยมใช้กัน
มาก เพราะสามารถอุ้มน้ำได้ดี ร่วนโปร่ง ถ่ายเทอากาศได้ดี น้ำหนักเบา และมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อต้นพืช แต่ประเทศไทยต้อง
นำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะปลกู ซึ่งมีราคาที่แพง ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง และยังมีการขายพีทมอส
ปลอมด้วย(1) ดังนั้นหากมีวัสดุเพาะปลูกท่ีสามารถทดแทน หรือลดการใช้ปริมาณพีทมอสลงได้ จะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตวัสดุ
เพาะปลูกได้ วัสดุเพาะปลูกที่เหมาะสม ควรมีอัตราส่วนของน้ำ และอากาศประมาณ 50:50 ไม่มีการอัดตัวแน่นมากเกินไป หรือ
ยุบตัวเมื่อเปียกน้ำ ง่ายต่อการชอนไชของรากพืช รากพืชสามารถกระจายตัวได้ทั่ววัสดุเพาะปลูก ไม่มีสารพิษต่อพืช ไม่ทำปฏิกิริยา
กับสารละลายธาตุอาหาร และภาชนะที่เพาะปลูก ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรค และแมลง(12) 

สำหรับการเพาะต้นกล้าเมล่อนในปัจจุบันนั้น เกษตรกรยังนิยมใช้พีทมอสมาเป็นวัสดุหลักในการเพาะ เนื่องจากต้นพืช
สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทั้งนี้ จากรายงานข้างต้น เห็นได้ว่า พีทมอสยังคงมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น 
งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการในการเพาะกล้าต้นเมล่อนโดยการนำถ่านชีวภาพมาผสมกับพีทมอสในอัตราส่วน
ต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ประมาณพีทมอส และยังเป็นแนวทางใหเ้กษตรกร และผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปปรับใช้
หรือต่อยอดประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูกเมล่อนได้  
อุปกรณ์และวิธีการ 

ได้ทำการศึกษา และกำหนดสัดส่วนถ่านชีวภาพในวัสดุเพาะปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซส 
(Princess) โดยนำพีทมอส (Peat Moss) มาใช้เป็นวัสดุปลูกควบคุม และทำการเปรียบเทียบกับวัสดุเพาะปลูกที่ได้กำหนดสำหรับ
การทดลอง ดังนี้  

ทรีตเมนต์ที่ 1 พีทมอส  
ทรีตเมนต์ที ่2 ถ่านชีวภาพ  
ทรีตเมนต์ที่ 3 ถ่านชีวภาพ : พีทมอส (2:1)  
ทรีตเมนต์ที่ 4 ถ่านชีวภาพ : พีทมอส (1:1)  
ทรีตเมนต์ที่ 5 ถ่านชีวภาพ : พีทมอส (1:2) 
โดยเริ่มจากการบ่มเมล็ดเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซส โดย (1) นำเมล็ดแช่น้ำสะอาดนาน 4 ชั่วโมง (2) นำเมล็ดมาวางในผ้าขาว

บางที่ชุบน้ำหมาดๆ (3) ห่อผ้าขาวบางแล้วไปไว้ในกล่องโฟมที่ปิดสนิท อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง จากนั้นทำการเตรียมถ่านชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก โดย (4) นำถ่านชีวภาพมาตำ หรือบดให้ละเอียด แล้วร่อนผ่านตะแกรง
ขนาดตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เนื่องจากเมื่อผสมกันแล้วจะสามารถคลุกเคลา้เข้ากันได้ไม่ทำให้แยกช้ัน และผสมเป็นเนื้อเดียวกนั 
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(5) นำถ่านชีวภาพไปแช่น้ำแล้วตากก่อนใช้ เพื่อลดความเป็นด่าง (ค่า pH ประมาณ 7.5-9) (6) เตรียมถ่านกับพีทมอสที่จะใช้ในการ
ทดลองนำมาผสมกันตามอัตราส่วนที่กำหนดตามแผนการทดลองในแต่ละทรีตเมนต์ (7) กรอกสิ่งทดลองที่ผสมลงในถาดเพาะ (8) 
นำเมล็ดที่บ่มแล้วมาเพาะในถาดหลุมที่มีถ่านชีวภาพ และพีทมอสผสมกันตามอัตราส่วนเรียบร้อย (9) รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางใน
บริเวณที่จะใช้เพาะ ให้น้ำเช้า-เย็นปกติเหมือนกันทุกถาดเพาะ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้า
เมล่อน ดังนี้ 

2.1 การงอกของเมล็ด 
       2.1.1) บันทึกจำนวนต้นกล้าปกติที่งอกหลังเพาะเมล็ด เป็นเวลา 15 วัน แล้วนำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ความงอก 

ตามวิธีการของสเุทวี (2545) จากสูตร(6) 
 

เปอร์เซ็นต์การงอก =
จำนวนต้นกล้าปกติท่ีงอก

จำนวนเมล็ดท้ังหมด
x 100 

      
       2.1.2  ความเร็วในการงอก (ISTA, 1999) ประเมินความเร็วในการงอกทุกวันหลังการเพาะเมล็ด ตามวิธีของ ISTA 

(1999) จากสูตร(10) 

 

ความเร็วในกรงอก = 
จำนวนเมล็ดท่ีต้นโผล่พ้นผิวดิน

จำนวนวันท่ีตรวจนับ(1วันหลังเพาะ)
+…+

จำนวนเมล็ดท่ีต้นโผล่พ้นผิวดิน

จำนวนวันท่ีตรวจนับ(15วันหลังเพาะ)
 

 
2.2 การเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อน 
       2.2.1 วัดความสูงต้นกล้าเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซส เมื่อเพาะต้นกล้าเมล่อน อายุครบ 3 วัน ก็ทำการเก็บข้อมูลด้านอัตรา

การเจริญเติบโตในด้านความสูงของต้นกล้าเมล่อน ครั้งแรกเมื่อต้นกล้ามีอายุ 3 วัน หลังจากนั้นบันทึกทุก ๆ 3 วัน คือ อายุ 6 วัน 9 
วัน 12 วัน 15 วัน วัดความสูงของลำต้นตั้งแต่ระดับหน้าผิววัสดุบนถาดเพาะจนถึงปลายสุดยอดของลำต้นกล้าเมล่อน 

       2.2.2 ด้านน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง สุ่มตัด 5 ทรีตเมนต์ ซ้ำละ 10 ต้น ตัดต้นกล้าเมล่อนที่โคนต้นกล้าชิดวัสดุ
เพาะ จากนั้นเช็ดตรงส่วนที่เปื้อนให้สะอาด แล้วนำไปชั่งน้ำหนักสด จากนั้นนำไปอบในตู้อบความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง หรือ 3 วัน แล้วนำไปช่ังน้ำหนักแห้ง และบันทึกข้อมูลในด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อน 

 
สถิติที่ใช้ในการทดลอง 

วางแผนการทดลองในรูปแบบสุ่มแบบสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ 
ทรีตเมนต์ละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 25 เมล็ด  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วย Least Significantly Difference (LSD) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
 
ผลการทดลอง 

3.1 ผลของชนิดวัสดุเพาะต่อการงอกของเมล็ดเมล่อน  
       จากอัตราส่วนผสมที่ต่างกันท้ังหมดทรีทเมนต์ 5 ทรีตเมนต์ พบว่า มี 4 ทรีตเมนต์ ท่ีมีเปอร์เซ็นในการงอกในของต้น

กล้าเมล่อนในช่วง 15 วัน มีค่า 100 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่เมล็ดเมล่อนที่เพาะในวัสดุทรีตเมนต์ที่ 2 (ถ่านชีวภาพ) มี
การงอกเฉลี่ยเพียงแค่ 3 ต้น ทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตของต้นกล้าน้อยที่สุดเท่ากับ 9.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาความเร็ว
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ในการงอกของเมล็ด พบว่าวัสดุเพาะปลูกในทรีทเมนต์ที่ 1 (พีทมอส) มีความเร็วในการงอกมากท่ีสุดเท่ากับ 9.33 ส่วนทรีตเมนต์ที่ 
2 มีความเร็วในการงอกน้อยท่ีสุดเท่ากับ 0.48 (Table 1)  
 
Table 1 Effect of media on seedling germination percentage and speed of germination under greenhouse  

 condition. 

 Mean within the same column followed by the different according to LSD (p≤0.05). 
3.2 ผลของชนิดวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเมล่อน 
       หลังจากการเพาะเมล็ดเมล่อนในวัสดุเพาะชนิดต่าง ๆ เป็นเวลา 3 วัน พบว่า ต้นกล้าเมล่อนที่เพาะในพีทมอสเพียง

อย่างเดียว มีความสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 1.40 เซนติเมตร และเมื่อพิจารณาความสูงหลังจากการเพาะกล้าเป็นเวลา 15 วัน พบว่าต้น
กล้าที่เพาะในพีทมอสยังคงให้ความสูงมากที่สุดเท่ากับ 8.33 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับทรีตเมนท์อื่น และทรีตเมนต์ที ่2 (ถ่านชีวภาพ) มีต้นกล้าตายทั้งหมด (Table 2)  
Table 2 Effect of media on seedling height under greenhouse condition. 

Mean within the same column followed by the different according to LSD (p≤0.05). 
 
 
 

Media Germination (%) Speed of germination 

T1 Peat moss 100.0a 9.33a 

T2 Biochar 9.33b 0.48d 

T3 (Biochar : Peat moss) 2:1 100.0a 6.59bc 

T4 (Biochar : Peat moss) 1:1 100.0a 6.42c 

T5 (Biochar : Peat moss) 1:2 100.0a 7.21b 

LSD 1.87 0.69 

C.V. (%) 1.26 6.37 

 
Media 

seedling height (cm.) 

3 Day 6 Day 9 Day 12 Day 15 Day 

T1 Peat moss 1.40a 3.80a 5.14a 7.20a 8.33a 
T2 Biochar 0.00d 0.44d 0.58d 1.00c 0.00d 
T3 (Biochar : Peat moss) 2:1 0.55c 2.51c 3.58c 4.88b 5.26c 

T4 (Biochar : Peat moss) 1:1 0.67bc 2.88b 4.17b 5.58b 6.43b 
T5 (Biochar : Peat moss) 1:2 0.78b 3.05b 4.45b 5.78ab 6.90b 
LSD 0.19 0.24 0.56 1.46 0.48 
C.V.(%) 15.54 5.38 8.67 16.49 5.00 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

 

298 

 

3.3 ผลในการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง  
       เมื่อพิจารณาน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของต้นกล้าเมล่อนในวัสดุเพาะชนิดต่าง ๆ พบว่า น้ำหนักสดต้นกล้าทั้ง 5 

ทรีตเมนต์ มีความแตกต่างกัน โดยในทรีตเมนต์ที่ 1 (พีทมอส) มีน้ำหนกัต้นสดและแห้งมากท่ีสดุเท่ากับ 12.3 กรัม น้ำหนักต้นแห้งที่ 
1.58 กรัม แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนท์อื่น (Table 3) 
Table 3 Effect of media on fresh weight and dry weight of seedling under greenhouse condition. 

Mean within the same column followed by the different according to LSD (p≤0.05). 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการเพาะเมล็ดเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซสทั้งหมด 5 ทรีตเมนต์ ผลการทดลอง พบว่า ทั้ง 4 ทรีตเมนต์มีเปอร์เซ็นต์การงอก
ในแต่ละทรีตเมนท์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้นทรีทเมนต์ที่ใช้ถ่านเพียงอย่างเดียวท่ีมีเมล็ดเมล่อนงอกน้อยที่สุด และยังพบว่า 
เมล็ดเมล่อนที่เพาะในพีทมอส มีความเร็วในการงอกของเมล็ดที่ดีที่สุดที่ 9.33 ซึ่งผลการศึกษานี้ให้ผลเทียบเคียงกับเมล็ดเมล่อนที่
เพาะในวัสดุเพาะในทรีตเมนท์ที่ 5 คือส่วนผสมระหว่าง ถ่านชีวภาพกับพีทมอสในอัตราส่วน 1:2 ส่วนเมล็ดที่เพาะในถ่านชีวภาพ
เพียงอย่างเดียวมีความเร็วในการงอกน้อยสุด   

เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติที่มีความพรุนพื้นที่ผิวภายในมาก และไม่ทำปฏิกิริยากับสารใดๆในต้นพืช อีกทั้งยัง
สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้เมล็ดใช้ในการงอกได้(3) ประกอบกับพีทมอสที่มีคุณสมบัติ โปร่ง มีช่องว่างอากาศที่ดี มีความพรุน 85-95 
เปอร์เซ็นต์(8) ทำให้การงอกมีความใกล้เคียงกัน แต่ความเร็วในการงอกมีไม่เท่ากัน เนื่องจากการพัฒนาของต้นอ่อนในระยะแรกของ
การงอกจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับปัจจัยที่เหมาะสมกับการงอกครบถ้วน เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และออกซิเจน และแสงจึงจะเกิด
กระบวนการงอกต่างๆในเมล็ดได้(10) และวัสดุเพาะปลูกควรมีคุณสมบัติของอัตราส่วนของน้ำ และอากาศประมาณ 50:50 ไม่มีการ
อัดตัวแน่นมากเกินไป หรือยุบตัวเมื่อเปียกน้ำ ง่ายต่อการชอนไชของรากพืช(12) ซึ่งหมายความว่าในทรีตแต่ละเมนต์ที่มีความเร็วใน
การงอกไม่เท่ากันซึ่งอาจขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง หรือเมื่อผสมกันแล้วมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ยังไม่เหมาะสมจึงทำ
ใหค้วามเร็วการงอกเกิดขึ้นได้ช้าลง 

เมื่อพิจารณาความสูง น้ำหนักสดต้นกล้า และน้ำหนักแห้งทั้ง 5 ทรีตเมนต์ จากผลการทดลองพบว่า ในทรีตเมนต์ที่ 1 (พี
ทมอส) ต้นกล้าเมล่อนมีความสูงมากที่สุด ซึ่งความสูงของต้นกล้าเมล่อนส่งผลให้ถึงน้ำหนักต้นกล้าสด และน้ำหนักแห้ง ปรากฏว่า 
ทรีตเมนต์ที่มีน้ำหนักต้นกล้าสด และแห้งมากที่สุด คือ ทรีตเมนต์ที่ 1 มีน้ำหนักสด และแห้งเท่ากับ 12.3 และ 1.58 กรัม  ทรีต
เมนต์ที่มีน้ำหนักต้นกล้าสด และแห้งน้อยที่สุด คือ ทรีตเมนต์ที่ 3 ถ่านชีวภาพ : พีทมอส (1:1) และทรีตเมนต์ที่มีความใกล้เคียงทรตี
เมนต์ที่ 1 (พีทมอส) คือ ทรีตเมนต์ที่ 5 ถ่านชีวภาพ : พีทมอส (1:2) มีความน้ำหนักสด และแห้งเท่ากับ 9.82 และ 1.16 กรัม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุมาศ ถือธรรม และคณะ (2563) ที่มีถ่านชีวภาพเป็นส่วนผสมในการเพาะปลูก พบว่าการใช้ขุย
มะพร้าว : ถ่านชีวภาพ : ปุ๋ยคอก (2:1:1) ในการเพาะเมล็ดมะเขือเปราะ ต้นกล้าที่มีอัตราการงอกที่ดี ต้นกล้ามีความแข็งแรง และ

Media Fresh weight (g.) Dry weight (g.) 

T1 Peat moss 12.3a 1.58a 

T2 Biochar 0.00e 0.00e 

T3 (Biochar : Peat moss) 2:1 6.64d 0.66d 

T4 (Biochar : Peat moss) 1:1 7.87c 0.90c 

T5 (Biochar : Peat moss) 1:2 9.82b 1.16b 

LSD 0.99 0.12 

C.V.(%) 7.41 7.74 
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ให้ผลเหมือนกับการใช้พีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้า เช่นเดียวกับทรีตเมนต์ที่ 1 และทรีตเมนต์ที่ 5 แต่จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตใน
ด้านความสูงดีที่สุด คือทรีตเมนต์ที่ 1 (พีทมอส) น้ำหนักต้นกล้าสด และแห้ง ก็จะมีค่าที่มากเช่นเดียวกันกับทรีตเมนต์ที ่การ
เจริญเติบโตในด้านความสูงที่ต่ำ น้ำหนักต้นกล้าสด และแห้ง ก็จะมีค่าน้อยไปด้วย ส่วนในทรีตเมนต์ที่ 2 (ถ่านชีวภาพ) พบปัญหา
ทั้งในด้านการงอก และการเจริญเติบโต เนื่องจากถ่านชีวภาพบางชนิดอาจจะไม่เหมาะสม และมีผลในทางลบต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ และศักยภาพของการกักเก็บคาร์บอนในดิน(9) และจากการบดถ่านชีวภาพที่ละเอียดจนเกินไป เมื่อรดน้ำแล้ว ทำให้ถ่าน
ชีวภาพอัดตัวแน่น ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้นาน จึงทำให้เมล็ดเมล่อนมีการงอก 
ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ช้า และตายในที่สุดสอดคล้องกับในงานวิจัยของสุพัชชา อักษรพันธ์ (2557)(7) ทีก่ล่าวว่าการใช้วัสดุเพาะปลูก
เพียงอย่างเดียวในสภาพธรรมชาติ ซึ่งไม่มีวัสดุปลูกชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับพืชทุกชนิด จึงต้องมีการนำวัสดุเพาะปลูกหลาย
อย่างมาผสมกัน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้เป็นวัสดุเพาะปลูกที่ดี  และเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้ถ่าน
ชีวภาพเพียงอย่างเดียวยังคงไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร พีทมอสเป็นวัสดุเพาะปลูกที่ดีกว่าทรีตเมนต์อื่น เนื่องจากพีทมอสมีค่าความเป็น
กรดกว่าถ่านชีวภาพ (pH ประมาณ 5.69) มีธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งมีมากกว่าถ่านชีวภาพ
(5) นอกจากนี้ถ่านชีวภาพยังมีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณประโยชน์ที่มีความคล้ายคลึงกับแกลบดำ แตกต่างกันแค่วัตถุดิบที่
นำมาผลิต ซึ่งมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับพีทมอสมากที่สุดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา ศรีสุวรรณ (2562)(2) ที่
รายงกล่าวว่าการเจริญเติบโตในทรีตเมนตท์ี่ 5 ที่มวีัสดุเพาะ คือพีทมอส มีการเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเพาะปลูก
ที่มีส่วนผสมของแกลบดำอยู่ด้วย 
สรุปผลการทดลอง 

วัสดุเพาะปลูกทั้ง 4 ทรีตเมนต์ มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากันทุกทรีตเมนต์การทดลอง ยกเว้นทรีตเมนต์ที่ใช้ถ่านชีวภาพ
เพียงอย่างเดียวมีเปอร์เซ็นการงอก ความเร็วในการงอก และการเจริญเติบโตน้อยที่สุด พีทมอสมคีวามเร็วในการงอกของต้นกล้า มี
การเจริญเติบโตในด้านความสูง น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของต้นกล้าดีที่สุด ส่วนถ่านชีวภาพผสมพีทมอส อัตราส่วน 1:2 มี
ความเร็วในการงอก มีการเจริญเติบโตในด้านความสูง น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของต้นกล้าใกล้เคียงพีทมอสมากที่สุด และต้น
กล้าก็มีความแข็งแรงเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถลดปริมาณการใช้พีทมอสลงได้ ตามอัตราส่วนในการทดลอง แต่การ
เจริญเติบโตด้านความสูง น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของต้นกล้าก็จะลดลงตามการใช้ถ่านชีวภาพในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น หากใช้
ถ่านชีวภาพเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เหมาะในการนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะปลูก เนื่องจากการบดถ่านชีวภาพท่ีละเอียดเกินไปทำให้มี
สมบัติทางกายภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร และมีค่า pH ค่อนข้างเป็นด่าง (ค่า pH ประมาณ 7.5-9) ทำให้ต้นกล้างอก และเจริญเติบโตได้
ไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัสดุเพาะปลูกได้ 
หากในอนาคตพีทมอสมีราคาสูงขึ้น ก็สามารถนำถ่านชีวภาพมาผสมร่วมกับพีทมอสเพื่อลดปริมาณการใช้พีทมอส และลดต้นทุนค่า
พีทมอสลงได้ การนำถ่านชีวภาพไปใช้เป็นวัสดุเพาะปลูกควรผสมร่วมกับวัสดุเพาะปลูกอื่น ๆ ที่มีค่า pH เป็นกลาง หรือกรด
เล็กน้อย เพื่อทำให้มีคุณสมบัติ และประโยชน์เหมาะต่อพืชที่จะเพาะปลูกมากขึ้น เพราะถ่านชีวภาพมีค่า pH ค่อนข้างเป็นด่าง 
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าในระยะแรกได้ จึงควรนำไปผสมร่วมกับวัสดุเพาะปลูกชนิดอื่น ๆ  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ Cheaw 47 Farm ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ในการทำวิจัย และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แปรรูปมักกะโรน ี
จากข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย 

Sensory Evaluation and Cost Analysis of Processed Macaroni Products  
From Rice var. Rd31 Rd35 and Jekcheuy 
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บทคัดย่อ 
            งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) หาความสัมพนัธ์ของอะมิโลสและ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากแป้งข้าว และ 2) วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
มักกะโรนีจากแป้งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย โดยทำการกำหนดผู้เชี่ยวชาญการทดสอบการยอมรับ จำนวน 12 ราย ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยอะมิโลสจากการทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ได้แก่ แป้งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.63, 27.54, 27.19 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ได้แก่ กลิ่น สี  เนื้อ
สัมผัส ความเกาะตัว รสชาติ และการยอมรับ พบว่า แป้งข้าวพันธุ์เจ๊กเชยมีค่าการยอมรับปานกลาง เท่ากับ 3.08±0.51 และแป้ง
ข้าวพันธุ์ กข31 และกข35 มีค่าการยอมรับไม่ยอมรับเล็กน้อย เท่ากับ 2.50±0.52, 2.33±0.49 ตามลำดับ และพบว่าต้นทุนรวม ที่
ใช้ในการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ พบว่า ข้าวพันธุ์ กข31 ใช้ต้นทุน
รวมในการผลิตน้อยท่ีสุด 
คำสำคัญ: แปรรูปมักกะโรนี, แป้งข้าว, ต้นทุนรวม 
 
Abstract 
            The aims of this research ware 1) Determine the correlation of amylose and sensory evaluation of 
macaroni from rice flour. And 2) Analysis of the production cost of macaroni products from rice flour varieties. 
RD31 RD35 and Jekcheuy. By assigning 12 acceptance testing specialists. This study found that mean values of 
amylose via spectrophotometry technique from RD31 RD35 and Jekcheuy were 27.63, 27.54 and 27.19; 
respectively. While the sensory testings were composed of smell, color texture, adherence, taste and 
acceptance. It was found that Jae Choy rice flour had a medium acceptance of 3.08 ± 0.51 and rice flour of 
RD31 and RD 35 had a slight rejection value of 2.50 ± 0.52, 2.33 ± 0.49, respectively. And the total cost of rice 
varieties RD35 and Jekchoy rice Use the same total cost. It was found that the gross cost of RD31 rice was the 
least used in production. 
Keywords: Processed Macaroni, Rice Flour, Total Cost  
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บทนำ 
            การส่งออกข้าวไทย นับว่าเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้
จากการส่งออกข้าวนับแสนล้านบาทและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการผลิตราคา และการส่งออกโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตข้าวสภาพเพาะปลูกในพ้ืนท่ีนาน้ำฝนมากเป็น
กระทงนาผืนเล็กผืนน้อย เนื่องจากพื้นที่สูงต่ำต่างระดับทำให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงยาก แม้แต่ในพื้นที่ชลประทานสภาพพื้นที่นากย็ัง
ไม่ได้รับการปรับสภาพให้เหมาะสม ทำให้การใช้น้ำสิ้นเปลืองประกอบกับชลประทานมีจำกัดและสภาพความยากจนของชาวนาไทย
ทางด้านการตลาด แม้รัฐได้พัฒนาตลาดข้าวไทยให้มีระบบตลาดกลางของข้าวเปลือกแล้วแต่ก็ยังคงมีปัญหา ได้แก่ ปัญหาการ
กระจายข้าวเปลือกของเกษตรกรที่อยู่กระจัดกระจายห่างไกลจากแหล่งขายและไมส่ามารถแบกภาระค่าขนส่งได ้นอกจากนั้นก็ยังมี
ปัญหาการแปรรูปข้าวเปลือกในโรงสีสหกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอทำให้มีกำลังการผลิตน้อย นอกจากนี้ยังมีปัญหาราคาข้าวใน
ตลาดโลกที่มักมีการผันผวนมากบางครั้งผู้ส่งออกต้องซื้อข้าวในราคาสูงแต่ตอนขายกับขายได้ในราคาต่ำย่อมส่งผลกระทบต่อราคา
รับซื้อข้าวจากชาวนา(1) 
            ข้าว (rice) เป็นพืชกลุ่มธัญพืชที่เป็นอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลก หลังการเก็บเกี่ยวข้าวจะถูกนำมาลดความช้ืน
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และบางส่วนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการทำการเกษตรอุตสาหกรรมข้าวต้องเลือกชนิดข้าวให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพราะข้าวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ผลิตภัณฑ์จากข้าวดั้งเดิมที่มีมานานและเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไป คือ แป้งข้าว (Flour) ที่ทำมาจากข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว แต่หากแบ่งกลุ่มของข้าวตามปริมาณอะมิโลส สามารถแบ่งได้ 3 
กลุ่ม ได้แก่ ข้าวท่ีมีปริมาณอะมิโลสต่ำจะมีลักษณะเหนียวนุ่ม ข้าวที่มีอะมิโลสปานกลางจะมีลักษณะค่อนข้างร่วนไม่แข็ง และข้าวที่
มีอะโลสสูงจะมีลักษณะร่วนและแข็ง  ซึ่งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย เป็นประเภทร่วนและแข็งมีปริมาณอะมิโลสสูง ซึ่ง
สามารถพัฒนาไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากแป้งข้าวได้ 
            ดังนั้น การแปรรูปจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายข้าวเปลือกหรือข้าวสาร ซึ่งก็มี
หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในการแปรรูปข้าวให้แก่เกษตรกร ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมพันธุ์ขา้ว
และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อีกทั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานียังสร้างผลงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิด 
เช่น น้ำข้าวกล้องงอก ข้าวกึ่งสำเร็จรูป ขนมเรไร ขนมดอกจอก และมักกะโรนี เป็นต้น ซึ่งมักกะโรนีแปรรูปเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่
เกษตรกรสามารถนำมาแปรรปูผลติภัณฑ์ได้ รวมถึงค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายด้านแรงงานยังมีต้นทุนท่ีต่ำ สามารถช่วยยกระดับราคา
ข้าว ทำให้เกษตรกรหรือประชากรที่สนใจให้ผลิตภัณฑ์นำไปสร้างรายได้และยังเป็นตัวอย่างในการนำพันธุ์ข้าวมาปรับปรุงด้วย
รวมถึงวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข
31 กข35 และเจ๊กเชย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบและนำเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. แหล่งที่มาของข้าวพันธุ์ 
      แหล่งที่มาของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย คือ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 

2. การหาค่าปริมาณอะมิโลส (ได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี) 
2.1  บดเมล็ดข้าวขาวให้เป็นแป้ง ช่ังแป้งมา 0.1000 กรัม ใส่ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ท่ีแห้งสนิท 
2.2  เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ 
2.3  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร 
2.4  ใส่แท่งแม่เหล็กลงในขวดแก้ว ปั่นกวนตัวอย่างด้วยเครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็ก นาน 10 นาที ให้เป็นน้ำแป้ง 

จากนั้นนำแท่งแม่เหล็กออกจากขวดแก้ว แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน 
2.5  เตรียมขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ชุดใหม่ เติมน้ำกลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร เติมสารละลายกร

เกลเซียลอะซิติกปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลายไอโอดีนปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
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2.6  ดูดน้ำแป้ง (ที่ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นเป็น 100 มิลลิลิตร) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วปริมาตรที่เตรยีมไว้
ตาม (ชุดใหม่) ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นาที 

2.7  นำมาวัดความเข้มของสีด้วยเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร์ โดยอ่านค่าเป็น ค่าการดูดกลืนคลื่นแสง (absorbance) ท่ี
ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร หลังปรับเครื่องด้วย blank ให้ได้ค่า absorbance เท่ากับ 0 

3. วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนีแปรรูป  
3.1  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบดเนื้อ ราคา 3,500 บาท เครื่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปมักกะโรนีแบบหมุนมือ ราคา 2,700

บาท หม้อหุงข้าว มีด/หม้อต้มน้ำ และเครื่องช่ัง  
3.2  ด้านวัตถดุิบ ได้แก่ ข้าวสุกพันธ์ุ กข31 กข35 เจ๊กเชย และแป้งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 เจ๊กเชย 
3.3  สูตรที่ใช้ในการทดลอง  
การใช้น้ำหุงข้าว อัตราข้าว : น้ำ, 1 : 2.2 โดยอัตราน้ำมาจาก W = 1.01 + 0.048(A) 
โดยกำหนด A = ปริมาณอะมิโลส 
  W = อัตราน้ำ 
สูตรการหุงข้าว = น้ำหนักหม้อ + น้ำหนักข้าวสาร + น้ำหนักน้ำ  
3.4  ด้านการแปรรูปมักกะโรนี กรณีใช้สูตร ข้าวสุก 50% แป้งข้าว 50% ผสมกัน นำไปนวดอัดด้วยเครื่องเอกซ์ทรเูดอร์ 

(เครื่องบดเนื้อ) จำนวน 2 รอบ จนได้ก้อนแป้งเนียน นำมาขึ้นรูปเป็นมักกะโรนีโดยใช้เครื่องทำมักกะโรนีแบบมือหมุน ใช้ใบมีดตัด
มักกะโรนีจากหัวแม่พิมพ์ ผึ่งลมให้แห้งเก็บไว้บริโภค หากรับประทานสดนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที หรือจนสุกล้างด้วยนำ้
เย็นจึงนำไปปรุงรสตามชอบ  

4. การเก็บข้อมูลทางประเมินประสาทสัมผัส 
      การเก็บข้อมูลวิจัย ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด

แบบสั้นและแบบสำรวจรายการ (Check List) โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านกระบวนการการ
ตรวจสอบเจ้าพนักงานการเกษตรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และได้กำหนดข้าวพันธุ์
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนีแปรรูปจากข้าวพันธุ ์ไว้ 3 พันธุ ์ โดยทำการวางแผนการทดลองในรูปแบบสุ ่ม สมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design : CRD) ประกอบไปด้วย 3 ทรีทเมนต์ ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1 ข้าวพันธุ์กข31 ทรีทเมนต์ที่ 2 
ข้าวพันธุ์กข35 ทรีทเมนต์ที่ 3 ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย จึงกำหนดการประเมินทางประสาทสัมผัสจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 12 ราย โดยเป็น
เจ้าพนักงานการเกษตร และลูกจ้างประจำ (ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี แบ่งแบบทดสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1  สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและวันท่ีการทำแบบสอบทดสอบ ชนิดคำถามปลายเปิดแบบสั้น 
ส่วนท่ี 2  แบบทดสอบการยอมรับเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากแป้งข้าวทั้ง 3 พันธุ์ ชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบ
สำรวจรายการ (Check List) สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ได้แก่ กลิ่ น สี เนื้อสัมผัส 
ความเกาะตัว รสชาติ และการยอมรับ(2) ซึ่งมีเกณฑ์แปลผล ดังนี้ 

5            คะแนน            หมายถึง            ยอมรับมาก 
4            คะแนน            หมายถึง            ยอมรับเล็กน้อย 
3            คะแนน            หมายถึง            ยอมรับปานกลาง 
2            คะแนน            หมายถึง            ไม่ยอมรับเล็กน้อย 
1            คะแนน            หมายถึง            ไม่ยอมรับมาก 
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี Analysis of varianc (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยจากผลค่าประเมินทางประสาทสัมผัสด้วย Least Significantly Difference (LSD) โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 
5. การวิเคราะห์ต้นทุนรวม 
      สูตรการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่รวม ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาเครื่องบดเนื้อ ค่า

เสื่อมขึ้นรูปมักกะโรนี และหม้อหุ้งข้าว ต้นทุนผันแปรรวม ได้แก่ ข้าวพันธุ์กข31 กข35 และเจ๊กเชย สามารถคำนวณได้จากสมการ(3) 

TC    = TFC + TVC 

โดยกำหนด TC    = ต้นทุนรวม (บาท/เดือน) 
  TFC  = ต้นทุนคงที่รวม (บาท/เดือน) 
  TVC  = ต้นทุนผันแปรรวม (บาท/เดือน) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากท่ีผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบการยอมรับโดยผู้เชียวชาญแล้ว จึงนำข้อมูลมา

ประมวลผล มีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
6.1 ทดสอบหาปริมาณอะมิโลสด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี Analysis 

of varianc (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยจากผลค่าประเมินทางประสาทสัมผัสด้วย Least 
Significantly Difference (LSD) โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

6.2 วิเคราะห์ต้นทุนรวมการผลิตมักกะโรนีแปรรูปจากข้าวพันธุ ์กข31 กข35 และเจ๊กเชย ด้วยสูตร TC = TFC + TVC 
6.3 การหาข้อสร ุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต ้องตรงประเด ็นของผลการวิจ ัย ( Conclusion 

Interpretation and Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และการตีความหมายของผลการศึกษาหรือข้อค้นพบที่ได้จากการ
แสดงข้อมูล 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ปริมาณอะมิโลสของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย 
           ผลการวิเคราะห์การทดสอบหาปริมาณอะมิโลสด้วยเครื่องทดสอบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และ
เจ๊กเชย พบว่า มีปริมาณอะมิโลสไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 27.63%, 27.54%, และ 27.19% ตามลำดับเมื่อทำการแบ่งกลุ่ม
ตามปริมาณอะมิโลสพบว่าข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย จัดอยู่ในกลุ่มของข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสสูง(4)  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ปริมาณอะมโิลสของแป้งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย 

พันธุ์ข้าว ปริมาณอะมิโลส (%) 
กข31 27.63 
กข35 27.54 
เจ๊กเชย 27.19 

 
ผลการศึกษาการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของมักกะโรนีข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย 

จากการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวพันธุ ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย โดยทำการทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากผู้เชี ่ยวชาญ จึงกำหนดผู้ทำการทดสอบการยอมรับ จำนวน 12 ราย โดยเป็นเจ้าพนักงานการเกษตร และ
ลูกจ้างประจำ (ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การยอมรับโดยทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทางด้านกลิ่น สี เนื้อสัมผัส ความเกาะตัว รสชาติ และการยอมรับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย  

ลักษณะทางด้านประสาทสมัผัส 
ข้าวพันธุ ์

กข31 กข35 เจ๊กเชย 
กลิ่น ns 1.41±0.99 1.41±0.99 1.50±1.00 

สี ns 4.00±0.73 3.91±0.79 3.91±0.66 
เนื้อสัมผัส ns 3.16±0.83 3.00±0.60 3.41±0.79 
ความเกาะตัว 2.91±0.51 b 3.08±0.79 b 3.66±0.65 a 
รสชาต ิ 2.83±0.38 ab 2.58±0.66 b 3.41±0.99 a 
การยอมรับ 2.50±0.52 b 2.33±0.49 b 3.08±0.51 a 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแถวแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยยสำคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
                ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถติิ (p > 0.05). 
 

   

ภาพที่ 1 ผลิตภณัฑ์แปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 (ซ้าย) กข35 (กลาง) และเจ๊กเชย (ขวา) 
 
            จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินทางประสาทสัมผัสในด้านกลิ่น สี เนื้อสัมผัส ความเกาะตัว รสชาติ และการยอมรับ 
ผลการทดสอบพบว่า จากผลคะแนนการประเมินทางประสาทสัมผัสเฉลี่ยด้านการยอมรับ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p ≤ 0.05). ข้าวพันธุ์เจ๊กเชยเป็นพันธุ์มีค่าเฉลี่ยการยอมรับมากท่ีสุด จึงเหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
            ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย พบว่า ผู้ทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์
ให้คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั ได้แก่ ด้านกลิ่น สี เนื้อสัมผัส ความเกาะตัว รสชาติ และการยอมรับ โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05). ดังนี้ ด้านกลิ่น พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านกลิ่นของข้าวพันธุ์ กข
31 กข35 และเจ๊กเชย พันธุ์ท่ีได้คะแนนการยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย (1.50±1.00) และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 
0.05). รองลงมาคือ กข31 และ กข35 มีค่าเท่ากัน (1.41±0.99) ด้านสี พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านสีของ
ข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย พันธุ์ท่ีได้คะแนนการยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์กข31 (4.00±0.73) และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p ≤ 0.05). รองลงมาคือ กข35 (3.91±0.79) และ เจ๊กเชย (3.91±0.66) ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า คะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสในด้านเนื้อสัมผัสของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย พันธุ์ที่ได้คะแนนการยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์ เจ๊กเชย 
(3.41±0.79) และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05). รองลงมาคือ กข31 (3.16±0.83) และกข35 (3.00±0.60) ด้านความ
เกาะตัว พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านความเกาะตัวของข้าวพันธุ์ กข31 กข35และเจ๊กเชย พันธุ์ท่ีได้คะแนน
การยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย (3.66±0.65) และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05). รองลงมาคือ กข35 (3.08±0.79) 
และกข31 (2.91±0.51) ด้านรสชาติ พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านรสชาติของข้าวพันธุ์ กข31 กข35และเจ๊ก
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เชย พันธุ์ที่ได้คะแนนการยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย (3.41±0.99) และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05). รองลงมา
คือ กข31 (2.83±0.38) และ กข35 (2.58±0.66) ด้านการยอมรับ พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านการยอมรับ
ของข้าวพันธุ์ กข31 กข35และเจ๊กเชย พันธุ์ที่ได้คะแนนการยอมรับสูงสุด คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย (3.08±0.51) มีค่าการยอมรับใน
ระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05). รองลงมาคือ กข31 (2.50±0.52) มีค่าการยอมไม่ยอมรับเล็กน้อย 
และ กข35 (2.33±0.49) มีค่าการยอมไม่ยอมรับเล็กน้อย 
วิเคราะห์ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย 
            ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากแป้งข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย ผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย พบว่า ต้นทุนรวมของข้าวพันธุ์ กข31 มีต้นทุนรวมที่
ใช้ในการผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 1,454.86 บาท/เดือน และต้นทุนรวมของข้าวพันธุ์ กข35 และข้าวพันธุ์เจ๊กเชย มีต้นทุนรวมที่
เท่ากันเท่ากับ 1,754.86 บาท/เดือน ดังนี้ 
ตารางที่ 3  ต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 

รายการ จำนวน หน่วยละ(บาท) อายุการใช้งาน จำนวนเงิน รวม (บาท/เดือน) 

ต้นทุนผันแปร  

1.ข้าวเปลือกพันธุ์ กข31 
2 

กิโลกรมั 
22 - 44 1,320 

2.ค่าแรงงาน 3 ชม. 40 - 120 3,600 
ต้นทุนผันแปรรวม  4,920 

ต้นทุนคงที ่  

1.ค่าเสื่อมราคาเครื่องบดเนื้อ 1 ช้ิน 4,500 5 ป ี 900 บาท/ป ี 75 
2.ค่าเสื่อมราคาแม่พมิพ์ขึ้นรูป
มักกะโรน ี

1 ช้ิน 2,700 5 ป ี 540 บาท/ป ี 45 

3.หม้อหุ้งข้าว 1 ช้ิน 499 3 ป ี 166.33 บาท/ปี  13.86 

ต้นทุนคงที่รวม  134.86 
รวม  5,054.86 

            จากตารางที่ 3 สามารถคำนวณต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 ดังนี้ 
                        ต้นทุนรวม (TC) = ต้นทุนคงที่รวม (TFC) + ต้นทุนผันแปรรวม (TVC) 
                        ต้นทุนรวมข้าวพันธุ์ กข31 = 134.86 + 4,920  
                                                        = 5,054.86 บาท/เดือน 
            ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรวมการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่รวม ได้แก่ ค่าเสื่อม
ราคาเครื่องบดเนื้อ ค่าเสื่อมขึ้นรูปมักกะโรนี และหม้อหุ้งข้าว มีค่าเท่ากับ 134.86 บาท/เดือน และต้นทุนผันแปรรวม ได้แก่ ข้าว
พันธุ์ กข31 และค่าแรงงาน มีค่าเท่ากับ 4,920 บาท/เดือน มีต้นทุนรวม (TC) ในการผลิตเท่ากับ 5,054.86 บาท/เดือน 
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ตารางที่ 4  ต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข35 

รายการ จำนวน หน่วยละ (บาท) อายุการใช้งาน จำนวนเงิน รวม (บาท/เดือน) 
ต้นทุนผันแปร  

1.ข้าวเปลือกพันธุ์ กข35 2 กิโลกรัม 27 - 54 1,620 
2.ค่าแรงงาน 3 ชม. 40 - 120 3,600 

ต้นทุนผันแปรรวม  5,220 
ต้นทุนคงที ่  

1.ค่าเสื่อมราคาเครื่องบด
เนื้อ 

1 ช้ิน 4,500 5 ป ี 900 บาท/ป ี 75 

2.ค่าเสื่อมราคาแม่พมิพ์ขึ้น
รูปมักกะโรน ี

1 ช้ิน 2,700 5 ป ี 540 บาท/ป ี 45 

3.หม้อหุ้งข้าว 1 ช้ิน 499 3 ป ี 166.33 บาท/ปี  13.86 

ต้นทุนคงที่รวม  134.86 
รวม  5,354.86 

            จากตารางที่ 4 สามารถคำนวณต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข35 ดังนี้ 
                        ต้นทุนรวม (TC) = ตน้ทุนคงที่รวม (TFC) + ต้นทุนผันแปรรวม (TVC) 
                        ต้นทุนรวมข้าวพันธุ์ กข35 = 134.86 + 5,220  
                                                        = 5,354.86 บาท/เดือน 
            ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรวมการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข35 พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่รวม ได้แก่ ค่าเสื่อม
ราคาเครื่องบดเนื้อ ค่าเสื่อมขึ้นรูปมักกะโรนี และหม้อหุ้งข้าว มีค่าเท่ากับ 134.86 บาท/เดือน  และต้นทุนผันแปรรวม ได้แก่ ข้าว
พันธุ์ กข35 และค่าแรงงาน มีค่าเท่ากับ 5,220 บาท/เดือน มีต้นทุนรวม (TC) ในการผลิตเท่ากับ 5,354.86 บาท/เดือน 
 
ตารางที่ 5  ต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์เจ๊กเชย 

รายการ จำนวน หน่วยละ (บาท) อายุการใช้งาน จำนวนเงิน รวม (บาท/เดือน) 
ต้นทุนผันแปร  

1.ข้าวเปลือกพันธุ์เจ๊กเชย 2 กิโลกรัม 27 - 54 1,620 

2.ค่าแรงงาน 3 ชม. 40 - 120 3,600 

ต้นทุนผันแปรรวม  5,220 
ต้นทุนคงที ่  

1.ค่าเสื่อมราคาเครื่องบดเนื้อ 1 ช้ิน 4,500 5 ป ี 900 บาท/ป ี 75 
2.ค่าเสื่อมราคาแม่พมิพ์ขึ้นรูป
มักกะโรน ี

1 ช้ิน 2,700 5 ป ี 540 บาท/ป ี 45 

3.หม้อหุ้งข้าว 1 ช้ิน 499 3 ป ี 166.33 บาท/ปี  13.86 
ต้นทุนคงที่รวม   134.86 

รวม  5,354.86 
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            จากตารางที่ 5 สามารถคำนวณต้นทุนการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ เจ๊กเชย ดังน้ี 
                        ต้นทุนรวม (TC) = ต้นทุนคงที่รวม (TFC) + ต้นทุนผันแปรรวม (TVC) 
                        ต้นทุนรวมข้าวพันธุ์ เจ๊กเชย = 134.86 + 5,220  
                                                          = 5,354.86 บาท/เดือน 
            ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรวมการแปรรูปมักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ เจ๊กเชย พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนคงที่รวม ได้แก่ ค่าเสื่อม
ราคาเครื่องบดเนื้อ ค่าเสื่อมขึ้นรูปมักกะโรนี และหม้อหุ้งข้าว มีค่าเท่ากับ 134.86 บาท/เดือน และต้นทุนผันแปรรวม ได้แก่ ข้าว
พันธุ์ เจ๊กเชย และค่าแรงงาน มีค่าเท่ากับ 5,220 บาท/เดือน มีต้นทุนรวม (TC) ในการผลิตเท่ากับ 5,354.86 บาท/เดือน 
            จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของข้าวพันธุ์ กข31 กข35 และเจ๊กเชย พบว่า ข้าวพันธุ์ กข31 มีต้นทุนรวม
ในการผลิตต่ำที่สุด แต่ไม่เหมาะต่อการนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนี เนื่องจากการประเมินทางประสาทสัมผัสไม่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย เนื่องจากการประเมินทางประสาทสัมผัสมีผลการยอมรับเฉลี่ยสูงสุด 
และมีต้นทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มักกะโรนีไม่แตกต่างจากข้าวพันธุ์ กข31  
สรุปผลการทดลอง 
            ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอะมิโลสและการยอมรับผลิตภัณฑ์มักกะโรนีจากแป้งข้าวพันธุ์ กข31 
กข35 และเจ๊กเชย ซึ่งทำการทดสอบการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย เป็นเจ้าพนักงานการเกษตร และลูกจ้างประจำ 
(ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จากการทดสอบหาปริมาณอะมิโลสด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
พบว่า ปริมาณอะมิโลสแป้งข้าวพันธุ์ กข31 มีค่าเฉลี่ย 27.63 ปริมาณอะมิโลสแป้งข้าวพันธุ์ กข35 มีค่าเฉลี่ย 27.54 และปริมาณ 
อะมิโลสแป้งข้าวพันธุ์เจ๊กเชย มีค่าเฉลี่ย 27.19 ซึ่งพบว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ทีมีค่าปริมาณอะมิโลสสงู(1) สามารถนำมาแปรรูปผลติภณัฑ์
มักกะโรนีได้ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ได้แก่ กลิ่น สี เนื้อสัมผัส ความเกาะตัว รสชาติ และการ
ยอมรับ พบว่า แป้งข้าวพันธุ์เจ๊กเชยมีค่าการยอมรับปานกลาง เท่ากับ 3.08±0.51 และแป้งข้าวพันธุ์ กข31 และกข35 มีค่าการ
ยอมรับไม่ยอมรับเล็กน้อย เท่ากับ 2.50±0.52, 2.33±0.49 ตามลำดับ และผลการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์แปรรูป
มักกะโรนีจากข้าวพันธุ์ กข31 กข 35 และเจ๊กเชย โดยทำการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปรรวม ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข31 กข35 เจ๊กเชย 
และค่าแรงงาน ทุนคงที่รวม ได้แก่ เครื่องบดเนื้อ (เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์) เครื่องแม่พิมพ์ข้ึนรูปมักกะโรนี (แบบหมุนมือ) และหม้อหุง
ข้าว พบว่า ต้นทุนรวมของข้าวพันธุ์ กข31 มีต้นทุนรวมที่ใช้ในการผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 5,054.86  บาท/เดือน และต้นทุนรวมของ
ข้าวพันธุ์ กข35 และข้าวพันธุ์เจ๊กเชย มีต้นทุนรวมที่เท่ากัน เท่ากับ 5,354.86 บาท/เดือน  
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
            ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และเจ้าพนักงานการเกษตรด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ของศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นผู้เชียวชาญในการเป็นผู้ทดสอบการยอมรับของข้าวพันธุ์ดังกล่าง และให้ความอนุเคราะหใ์น
การทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
เอกสารอ้างอิง  
1  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน). รายงานประจำปี 2554 : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก 
 ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) = Annual Report 2011. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ; 2554. 
2.  ไพโรจน์ วิริยจารี. การประเมินทางประสาทสัมผัส. ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; เชียงใหม;่ 2545. 
3. ภราตร ปรีดาศักดิ์. หลักเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2547. 
4. งานช่ืน คงเสรี และคณะ. คณุภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลไิทย. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร และสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม; 2547.  
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การศึกษาปรับปรุงวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องปรับอากาศแบบแพคเกจ 
ภายใต้สภาพที่มีหมอกไอน้ำมัน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

A Study of the use of oil mist filters for improving the Performance of Air Conditioners in 
Manufacturing Environment: A Case Study in an Electronics Components Manufacturing. 

สุเทพ คำมูล*1 และชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ2  
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บทคัดย่อ 
จากสถานการณ์พล ังงานในปัจจ ุบ ันการเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจภาค โรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมพบว่า

เครื่องปรับอากาศถูกใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 70% เมื่อเทียบกับระบบอื่นทั้งในอาคารและโรงงาน โดยโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
สภาพหมอกไอน้ำมันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณทำให้มีผลกระทบต่อค่าประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแบบแพคเกจขนาดทำความ
เย็น 200,000 บีทียูต่อชั่วโมง ค่อนข้างต่ำส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงาน งานวิจัยนี้จะทำการปรับปรุงวัสดุของฟิลเตอร์ธรรมดา
เป็นฟิลเตอร์แบบชนิดพิเศษโดยใช้วัสดุกรองจากเหล็กโครเมียมอลูมิเนียมนำมาวางลงบนเฟรมเพื่อดักจับอนุภาคของละอองน้ำมัน
ก่อนผ่านเข้าไปในแผงคอยล์เย็นกับการติดตั้งและไม่ติดตั้งม่านพลาสติกกับเครื่องกลึงอัตโนมัติพร้อมตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะหรือค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่าถ้าใช้ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะดีกว่าฟิลเตอร์ธรรมดา 37.96% 
และมีอัตราการทำความเย็นสูงขึ้น 35.01% การติดตั้งม่านพลาสติกส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะดีขึ้น 23.54%  และมีอัตรา
การทำความเย็นสูงขึ้น 8.96% โดยหากทำการติดตั้งม่านพลาสตกิและใช้ฟิลเตอร์แบบพิเศษดว้ยจะทำใหส้ัมประสทิธ์ิสมรรถนะดขีึน้ 
44.34% และมีอัตราการทำความเย็นสูงขึ้น 43.59% 
คำสำคัญ: เครื่องปรับอากาศแบบแพคเกจ เหล็กโครเมยีมอลมูิเนียม ม่านพลาสติก ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  
Abstract 
 With the present industrial development and economic growth in Thailand, energy usage is the main 
concern in the industrial sector. It is reported that nearly 70% of energy consumption comes from air 
conditioners. In this study, we investigate the use of an oil-mist eliminator with iron-chromium aluminum alloy 
media as a pre-filter to collect and filter oil mist and dust from air conditioners in order to improve the 
performance of the systems while operating in the manufacturing environment. On oil-mists are prevalent and 
commonly found in buildings and various factories such as electronic factories. In such locations, the air 
conditioning performance was found to be relatively low which result in energy losses. The objective of this 
research is to improve overall efficiency by changing the material of a conventional air filter to the new filter 
that has a 200,000 BTU per hour package air conditioner. Experiments were conducted to determine the 
coefficient of performance (COP) for the new filter. The results gathered to show that there is an increase in 
cooling performance by 37.96% and the cooling rate was much higher by 35.01%. Plastic curtains can also be 
used to help improve cooling performance by 23.54% and cooling rate by 8.96%. It was also found that the 
installation of both the new filter and plastic curtains further enhances the cooling performance by 44.34% and 
cooling rate by 43.59%. 
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Keywords:  Air conditioners, Iron chromium aluminum alloy, Coefficient of Performance: COP, Oil-mist 
eliminator. 
บทนำ 
 จากสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันของโลก การขยายตัวของความต้องการพลังงานหลัก เกิดจากสองปัจจัย คือการ
เพิ ่มข ึ ้นของจำนวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พล ังงานตามการขยายตัวของทั ้งสองปัจจัย 
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานเป็นลำดับที่สองของความต้องการพลังงานซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวในช่วงปี 2010 - 
2025 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2560 – 2564)  
ประเทศไทยการใช้พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยแหล่งของพลังงานหลักมาจากก๊าซธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิด
เป็นร้อยละ72 ของพลังงานทั้งหมด จากสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยปี 2015 พบว่ามีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final 
Energy Consumption) มีปริมาณ 77,881 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  2.7 โดยมีการใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 82 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด สำหรับการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย พบว่ามีการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้น ในภาคขนส่งคิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 34.8 บ้านพักอาศัย ธุรกิจการค้า และเกษรตรก
รรมร้อยละ13.3 8.2 และ 3.2 ตามลำดับ  (ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560)  

แนวโน้มของการใช้พลังงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยรวมพบว่าเครื่องปรับอากาศถูกใช้พลังงานไฟฟ้ามากคิดเป็น
ร้อยละ70 เมื่อเทียบกับระบบอ่ืน ๆ ในอาคารและโรงงานซึ่งสามารถแยกสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศทั่วไปคือ 
คอมเพรสเซอร์มีการใช้พลังงานร้อยละ 80 พัดลมระบายความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์มีการใช้พลังงานร้อยละ 6 และพัดลมส่งลมเยน็ที่ 
อีแวพอเรเตอร์มีการใช้พลังงานร้อยละ 14 โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเพื่อนำเอามาตรการต่าง ๆ เข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบและอุปกรณ์ ธีรพงศ์ บริรักษ์ และ พงษ์
สวัสดิ์ คชภูมิ (2556) [1] ได้ทำการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์กับ
เครื่องปรับอากาศพบว่า ในการทดลองกรณีติดชุดลดอุณหภูมิ ก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ทำให้ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (COP) เพิ่มขึ้น
เท่ากับ 1.05 คิดเป็นร้อยละ24.48 การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 20.92 ทนงศักดิ์ ภูมิอาจ (2550)[2]  ศึกษาการใช้พลังงาน
ทางอ้อมของระบบปรับอากาศโดยการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในระบบท่ีมีการติดตั้งถูกต้องตรงตามมาตรฐานกับการติดตั้งที่ไม่
ตรงตามมาตรฐานพบว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีการสูญเสียพลังงานร้อยละ 27.55 ขณะเดียวกัน
ทำให้ค่าประสิทธิภาพของเครื ่องปรับอากาศลดลงร้อยละ 31.03 นิมิตร์ จินตนาฤทัยกุล (2557)[3] ศึกษาการเพิ่มอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อร่องเกลียวเพื่อลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นก่อนเข้าเครื่องควบแน่นกับเครื่องปรับอากาศพบว่า
เมื่อติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเรียบพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ สูงขึ้นร้อยละ 5.05 ขณะที่ค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.82 และเมื่อติดตั้งท่อแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นท่อร่องเกลียว ทำให้ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะสูงขึ้นเท่ากับร้อย
ละ 14.62 และค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 12.8 อภิเดช บุญเจือ (2554)[4]  ได้ทำการศึกษาวิธีการลดพลังงานของ
คอมเพรสเซอร์เมื่อชุดคอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่าชุดคอยล์ร้อน โดยให้ระยะห่างแตกต่างกัน 3 6 9 และ 12 เมตร พบว่าที่ระยะห่าง 12 
เมตรจะทำให้เกิดการใช้พลังงานมากกว่าระยะอื่นถึงร้อยละ 12 และจากการที่ลดพลังงานในคอมเพรสเซอร์ลงจะส่งผลให้ค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 A.E. Kabeel และคณะ (2017)[5]   ได้ทำการศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศไฮบริดโดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบระเหยทางอ้อมด้วยแผ่นกั้นด้านในเป็นชุดก่อนทำความเย็น พบว่าอุณหภูมิของลม
ที่จ่ายจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21 และปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะร้อยละ 71 Saud Ghani และคณะ (2018)[6] ทำการศึกษา 
การตรวจสอบเชิงทดลองของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสองท่อ (คอยลร์้อน และคอยลเ์ย็น) ในเครื่องปรับอากาศ พบว่าการ
ใช้แบบสองท่อในคอยล์เย็นและคอลยล์ร้อน กับ อัตราไหลที่เกิดขึ้นของน้ำกลั่นสูงสุด ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเพิ่มขึ้นและ
คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงร้อยละ 53 Feng Wanga และคณะ (2017) [7] ได้ทำการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดฟรอสต์ในระบบเครื่องปรับอากาศและระบบการทำความเย็น ทำให้เครื ่องทำความเย็น หรื อเครื ่องปรับอากาศมี
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ประสิทธิภาพต่ำรวมถึงระบบต้องใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น และค่าพลังงานไฟฟ้าสูงข้ึนเช่นกัน Gabriel M. และคณะ (2015)[8] ศึกษา
การเปรียบเทียบวัสดุที่นำมากรองละอองน้ำมัน (Coalescing filters) พบว่าวัสดุกรองไอน้ำมันที่ทำมาจากสแตนเลสสามารถทำการ
กรองไอน้ำมันประสิทธิภาพดีกว่าวัสดุที่ทำมาจากเส้นใยแก้ว อีกทั้งเส้นใยสแตนเลสยังทนอุณภูมิดีกว่าฟิลเตอร์แบบใยแก้ว และ
ค่าแรงดันตกคร่อมน้อยมาก  

 
วัตถุประสงค ์

จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับระบบทำความเย็นและปรับอากาศคงยังไม่เพียงพอและทั่วถึงโดย
ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายประเภทที่ขาดความรู้และเข้าใจทำให้การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศจะยังมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสภาพหมอก
ไอน้ำมันฟุ้งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศค่อนข้างต่ำ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศแบบแพคเกจโดยทำการศึกษาปรับปรุงวัสดุและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นโดยการปรับปรุงอุปกรณ์ฟิลเตอร์ของ 
เครื่องปรับอากาศแบบแพคเกจชนิดตั้งกับพ้ืนในพ้ืนท่ี ที่มหีมอกไอน้ำมันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดตั้งฟิลเตอร์ที่เครื่องปรับอากาศกับเครื่องจักรมีม่านพลาสติกครอบและ
ไม่มีครอบมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร 

3. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเรื่องการเพิ่มค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะเครื่องปรับอากาศต่อไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ได้นำเอาแนวทางของการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศรวมถึง
ข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการกรองไอน้ำมันของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาค่าประสิทธิภาพต่ำและค่าบำรุงรักษาสูง โดยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นจะถูกประมวลผลในเชิง
สถิติ เพื่อให้เห็นข้อดีและข้อเสียหลังจากการปรับปรุงระบบ และถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยเปรียบเทียบผลของการ
ปรับปรุงกับระยะเวลาการคืนทุนนอกจากนั้นงานวิจัยนี้จะยึดหลักการแนวคิดในการปรับปรุงกระบวน การ DMAIC (Define, 
Measure, Analyze, Improvement, Control) [9]  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของกระบวนการโดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ และมุ่งเน้นถึงคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในระบบทำความเย็น และปรับอากาศแบบแพคเกจ 

 
 

 
ภาพที่  1 แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ 

ในการประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ ตัวแปรที่ต้องทราบ คือภาระการทำความเย็น (Cooling load) 
[10] และความต้องการใช้พลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือระบบทั้งนี้สามารถตรวจวัดภาระของการทำความเย็นจากอากาศท่ี
หมุนเวียนผ่านอีแวพอเรเตอร์ และความต้องการพลังงานไฟฟ้าระบบ โดยการหาปริมาณหรืออัตราของพลังงานความร้อนที่ดดูซับ
โดยอีแวพอเรเตอร์ ในพ้ืนท่ีปรับอากาศหนึ่งๆ นั้น เป็นไปดังความสัมพันธ์ [11]ดังนี ้

   �̇�𝐿 = �̇�𝑎(ℎ𝑟 − ℎ𝑠)       (1)
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เมื่อ 

 �̇�𝐿  = อัตราการทำความเย็น (kW),โดยทีอ่ัตราการทำความเย็น 3.517 kW = 12,000 Btu/hr 

 �̇�𝑎 = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทีผ่่านอีแวพอเรเตอร์ (kg/s) 
 ℎ𝑟  = เอนทาลปีของอากาศที่เข้าอีแวพอเรเตอร์ (kJ/kg) 
 ℎ𝑠 = เอนทาลปีของอากาศที่ออกจากอีแวพอเรเตอร์ (kJ/kg) 
 
 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศผา่นอีแวพอเรเตอร ์

   �̇�𝑎 = 𝜌𝑎𝑉𝑎 = 𝜌𝑎𝑣𝑎𝐴𝑎    (2) 
เมื่อ 

 𝜌𝑎 = ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 
 𝑉𝑎  = อัตราการไหลเชงิปริมาตรของอากาศที่ผ่านอีแวพอเรเตอร์ (m3/s) 
 𝑣𝑎 = ความเร็วของอากาศที่หัวจ่ายลม (m/s) 
 𝐴𝑎 = พื้นที่ของหัวจ่ายลม (m2) 

 
 ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดยีว รายการเครื่องมือวัดที่จําเป็น ได้แก่ พาวเวอร์
มิเตอร์ (Power Meter)หรือ กิโลวัตต์มิเตอร์ (kW Meter) เครื่องมอืวัดอุณหภมูิ (Thermometer) เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ 
(Anemometer) เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และแผนภูมิอากาศ (Psychometric Chart) 
 ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแสดงในรูปของค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ซึ่ง
นิยามด้วยอัตราส่วนของพลังงานความร้อนท่ีถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริมาณความเย็น ท่ีทําได้) ต่อพลงังานไฟฟ้าท่ีระบบใช้ 

  𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝐿

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝
        (3) 

เมื่อ 

 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝 = ความต้องการไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ (kW) 

 
โรงงานกรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์

โรงงานมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแพคเกจ (Package air conditioner, PAC) จำนวน 25 เครื่อง ขนาดทำ
ความเย็นประมาณ 200,000 บีทียูต่อชั่วโมง แผงคอยล์เย็นและแผงระบายความร้อนแยกจากโดยที่คอยล์เย็นติดตั้งต่ำกว่าคอยล์
ร้อน บรรยากาศโดยรอบๆของห้องพบละอองน้ำมันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณผลจากการสำรวจพบว่าโรงงานมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนกระบวนการผลิตร้อยละ 42 และส่วนสาธารณูปโภคร้อยละ 58 ในส่วนสาธารณูปโภคพบว่ามีการใช้
พลังงานไฟฟ้าในเครื ่องปรับอากาศแบบแพคเกจ มีการใช้พลังงานร้อยละ 48.16 เครื ่องอัดอากาศ ระบบกักเก็บไอน้ำมัน 
เครื่องปรับอากาศสำนักงานและ แสงสว่าง มีการใช้พลังงานร้อยละ 39.65 6.32 3.89 และ 1.98 ตามลำดับและพลังงานที่โรงงาน
ใช้คือประเภทไฟฟ้า  
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ภาพที่  2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากกรณีศึกษา 

 จากการตรวจวัดละอองน้ำมันตามกฎหมายความปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.125 - 1.791 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลที่ได้
จะยังคงอยู ่ภายใต้ค่ามาตรฐานของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กรมแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Occupational Safety and Health Administration of U.S. Department of Labor Protecting; OSHA) ซึ่งระบุค่ามาตรฐาน
อยู่ที่ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสภาพปัจจุบันสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าถึงแม้ผลของการตรวจวัดละอองน้ำมันมีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน แต่ยังมีผลกระทบต่อระบบปรับอากาศในบริเวณคือด้านลมกลับมีเมือกฟิล์มไปเกาะที่ช่องว่างของคอยล์จำนวนมาก 
ส่งผลให้อากาศท่ีเคลื่อนผ่านเข้าคอยล์เย็นอัตราการผ่านลดลงทำให้อุณหภูมิภายในห้องเพิ่มสูงขึ้น (4) อีกทั้งที่ท่อดูดทางด้านต่ำพบ
การเกิดขึ ้นของฟรอสต์ที ่ท่อทองแดงทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานรับภาระหนักทั้งสองตัวค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะลดลงค่า
บำรุงรักษารายปีสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นการแก้ปัญหาระยะยาวต้องหาระบบหรืออุปกรณ์มาดักจับ
อนุภาคของน้ำมันเพื่อกักเก็บและลดปริมาณการไหลเข้าสู่คอยล์ ให้ได้มากที่สุดทั้งยังต้องช่วยเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะให้สูงขึ้น 
(4) และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือพลังงานไฟฟ้ากับค่าบำรุงรักษารายปี 
 

 

 
   ภาพที่  3 สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุงของระบบปรับอากาศแบบแพคเกจ 
 
วิธีการทดลอง 

งานวิจัยนี้จะทำการปรับปรับปรุงวัสดุของฟิลเตอร์แบบธรรมดา เป็นฟิลเตอร์แบบวัสดุเหล็กโครเมียมอลูมิเนียมวาง
รวมกัน (Iron Chromium Aluminum Alloy Media) โดยดำเนินการทดลองให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

1. กำหนดจุดอ้างอิงเพื่อใช้เป็นจุดตรวจวัดในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ซึ่งค่าความต่างมวลอากาศทั้งด้านลมกลับ
และด้านลมจ่ายไม่ควรเกินร้อยละ 5 โดยตรวจวัดอากาศทางด้านลมกลับในตำแหน่งบริเวณกึ่งกลางฟิลเตอร์เพื่อวัดค่าอุณหภูมิ
กระเปาะแห้ง (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) อัตราการไหลของอากาศ (m/s) และตรวจวัดอากาศทางด้านลมจ่ายตำแหน่งกริว

48.16

39.65

6.32
3.89 1.98

เครื่องปรับอากาศแบบแพคเกจ
เครื่องอัดอากาศ
ระบบกักเก็บไอน้ํามัน
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน
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ระบายลมเย็นช่องลมที่สองทางขวาของพัดลมคอยล์เย็นวัดค่าอัตราการไหลของอากาศ  (m/s) จากนั้นสลับด้านเปลี่ยนมาวัด
ตำแหน่งกริวระบายลมเย็นช่องลมที่สองทางซ้ายของพัดลมคอยล์เย็นวัดค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง และความชื้นสัมพัทธ์ นำค่าลงใน
โปรแกรมเพื่อหาค่าความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) และค่าเอลทาลปีที่เกิดขึ้นขณะนั้น ทั้งด้านลมกลับและด้านลมจ่ายพบว่าค่า
ความหนาแน่นของอากาศด้านลมกลับ และด้านลมจ่ายมีค่าเท่ากันดังนั้นจึงใช้ตัวเลขเดียวตลอดของการดำเนินการวิจัย รวมถึงค่า
ปริมาตรจำเพาะของอากาศจะใช้ข้อมูลทางด้านลมกลับเพราะด้วยลักษณะของการเคลื่อนที่ของอากาศทางด้านลมกลับอากาศมี
การเคลื่อนที่ในลักษณะราบเรียบขณะที่ทางด้านลมจ่ายอากาศมีการเคลื่อนที่แบบแปรปรวน  

2. ดำเนินการติดตั้งฟิลเตอร์ชนิดธรรมดากับเครื่องจักรไม่มีม่านพลาสติก โดยทำความสะอาดล้างคอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อน รวมทั้งทำความสะอาดฟิลเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งปรับตั้งอุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียสเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเต็ม
พิกัดก่อนการวัด ตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความช้ืนสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศทางด้านลมกลับ และ
ด้านลมจ่ายตามลำดับบันทึกผลการตรวจวัดผลรวมของค่ากิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ ทั้งสองตัวที่ชุดคอยล์ร้อนบันทึก
อุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมิภายในอาคาร รวมทั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหาค่าเอลทาลปี
จากโปรแกรม คำนวณค่ามวลอากาศที่ผ่านเข้าฟิลเตอร์ หาค่าร้อยละความต่างของมวลที่เกิดขึ้นกับทั้งด้านเข้าและด้านออกของ
อากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเพื่อดูแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งทีใช้ในการตรวจวัด คำนวณหาค่าความสามารถในการทำ
ความเย็น และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ บันทึกผลค่าที่ได้ต่าง ๆ ในตารางเก็บข้อมูล เช่นนี้ดำเนินการตรวจวดั
จนกว่าค่าอัตราการไหลของอากาศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขอย่างน้อยสองถึงสามตัวเลข สร้างกราฟของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นประกอบด้วย ค่าความสามารถในการทำความเย็น ค่าสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ และผลรวมค่ากิโลวัตต ์

3. ดำเนินการติดตั้งฟิลเตอร์ชนิดพิเศษกับเครื่องจักรที่ยังไม่มีม่านพลาสติก โดยทำความสะอาดล้างแผงคอยล์เย็น
และแผงคอยล์ร้อน รวมทั้งทำความสะอาดฟิลเตอร์ที่จะนำมาติดตั้ง ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียสเพื่อให้คอมเพรสเซอร์
ทำงานเต็มพิกัดก่อนการวัด ตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศทางดา้น
ลมกลับ และด้านลมจ่ายตามลำดับ บันทึกผลการตรวจวัดผลรวมของค่ากิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ทั้งสองตัวที่ชุดคอยล์
ร้อนบันทึกอุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมิภายในอาคาร รวมทั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำค่าพารามเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหาค่า
เอลทาลปีจากโปรแกรม คำนวณค่ามวลอากาศที่ผ่านเข้าฟิลเตอร์ หาค่าร้อยละความต่างของมวลที่เกิดขึ้นกับทั้งด้านเข้าและด้าน
ออกของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเพื่อดูแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งทีใช้ในการตรวจวัด คำนวณหาค่าความสามารถใน
การทำความเย็น และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ บันทึกผลค่าที่ได้ต่าง ๆ ในตารางเก็บข้อมูล และดำเนินการ
ตรวจวัดจนกว่าค่าอัตราการไหลของอากาศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขอย่างน้อยสองถึงสามตัวเลข สร้างกราฟของการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกับกรณีฟิลเตอร์ชนิดธรรมดากับเครื่องจักรไม่มีมุ้ง โดยประกอบด้วย ค่าความสามารถในการทำความเย็น ค่า
สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ และผลรวมค่ากิโลวัตต์ ดูความแตกต่างของกราฟในแต่ละวันพร้อมบันทึกผล 

4. ดำเนินการติดตั้งฟิลเตอร์ชนิดธรรมดากับเครื่องจักรมีม่านพลาสติก โดยทำความสะอาดล้างแผงคอยล์เย็น และ
แผงคอยล์ร้อน รวมทั้งทำความสะอาดฟิลเตอร์ที่จะนำมาติดตั้ง ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียสเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน
เต็มพิกัดก่อนการวัด ตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความช้ืนสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศทางด้านลมกลับ 
และด้านลมจ่ายตามลำดับ บันทึกผลการตรวจวัดผลรวมของค่ากิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ทั้งสองตัวที่ชุดคอยล์ร้อนบันทึก
อุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมิภายในอาคาร รวมทั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำค่าพารามเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหาค่าเอลทาลปี
จากโปรแกรม คำนวณค่ามวลอากาศที่ผ่านเข้าฟิลเตอร์ หาค่าร้อยละความต่างของมวลที่เกิดขึ้นกับทั้งด้านเข้าและด้านออกของ
อากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเพื่อดูแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งทีใช้ในการตรวจวัด คำนวณหาค่าความสามารถในการทำ
ความเย็น และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ บันทึกผลค่าที่ได้ต่าง ๆ ในตารางเก็บข้อมูล และดำเนินการตรวจวัด
จนกว่าค่าอัตราการไหลของอากาศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขอย่างน้อยสองถึงสามตัวเลข สร้างกราฟของการเปลี่ยนแปลง
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ร่วมที่เกิดขึ้นประกอบด้วย ค่าความสามารถในการทำความเย็น ค่าสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ และผลรวมค่ากิโลวัตต์ ทำการ
บันทึกผลของความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันของการทดลอง 

5. ดำเนินการติดตั้งฟิลเตอร์ชนิดพิเศษกับเครื่องจักรที่มีม่านพลาสติก โดยทำความสะอาดล้างแผงคอยล์เย็น และ
แผงคอยล์ร้อน รวมทั้งทำความสะอาดฟิลเตอร์ที่จะนำมาติดตั้ง ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียสเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน
เต็มพิกัดก่อนการวัด ตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความช้ืนสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศทางด้านลมกลับ 
และด้านลมจ่ายตามลำดับ บันทึกผลการตรวจวัดผลรวมของค่าพกิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ทั้งสองตัวที่ชุดคอยล์ร้อน
บันทึกอุณหภูมิภายนอกอาคาร อุณหภูมิภายในอาคาร รวมทั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำค่าพารามเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหาค่าเอล
ทาลปีจากโปรแกรม คำนวณค่ามวลอากาศที่ผ่านเข้าฟิลเตอร์ หาค่าร้อยละความต่างของมวลที่เกิดขึ้นกับทั้งด้านเข้าและด้านออก
ของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเพื่อดูแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งทีใช้ในการตรวจวัด คำนวณหาค่าความสามารถในการ
ทำความเย็น และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ บันทึกผลค่าที่ได้ต่าง ๆ ในตารางเก็บข้อมูล และดำเนินการ
ตรวจวัดจนกว่าค่าอัตราการไหลของอากาศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขอย่างน้อยสองถึงสามตัวเลข สร้างกราฟของการ
เปลี่ยนแปลงร่วมที่เกิดขึ้นประกอบด้วย ค่าความสามารถในการทำความเย็น ค่าสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ และผลรวมค่า
กิโลวัตต์ ทำการบันทึกผลของความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันของการทดลอง 

    
กรณีที่ 1 : ฟิลเตอร์ธรรมดาเครื่องจักรไมม่ีม่านพลาสติก กรณีที่ 2 : ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษเครือ่งจักรไม่มมี่านพลาสติก 

    
กรณีที่ 3 : ฟิลเตอร์ธรรมดาเครื่องจักรติดตั้งม่านพลาสติก กรณีที่ 4 : ฟิลเตอร์ธรรมดาเครื่องจักรติดตั้งม่านพลาสติก 

 
 
 
 
ฟิลเตอร์พเิศษวัสดุกรองจากเหล็กโครเมียมอลูมิเนียม 
 

 
 

 

ภาพที่  4 เครื่องปรับอากาศและกรณีศึกษาเพื่อทำการทดลองปรบัปรุงวัสดุของแผ่นกรองอากาศ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ และทำการบันทึกผลการทดลองและตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ โดยทำการ
ควบคุมตัวแปรอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นภายในโรงงานและทำการวัดอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นบรรยากาศภายนอก
โรงงานพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของแผ่นกรองอากาศเป็นแบบชนิดธรรมดาและชนิดพิเศษ 
รวมถึงได้ทำการเปรียบเทียบการติดตั้งม่านพลาสติกที่เครื่องจักร CNC ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหมอกไอน้ำมัน เพื่อทำการวัดผล
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศที่แตกต่างกันตามระยะเวลาใช้งาน(วัน)  โดยได้ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 

 
ภาพที่  5 เปรียบเทียบอุณหภูมิ ความช้ืนภายในอาคารและภายนอกอาคาร ท่ีระยะเวลาต่าง ๆ 

 
ภาพที่  6 เปรียบเทียบอัตราการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ระยะเวลาต่าง ๆ 

 
ภาพที่  7 เปรียบเทียบค่าสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องปรบัอากาศท่ีระยะเวลาต่าง ๆ 
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 จากภาพที่ 6 และ 7 จะเห็นได้ว่า อัตราการทำความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเครื่องปรับอากาศที่ใช้ฟิลเตอร์
พิเศษและติดตั้งม่านพลาสติกกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ ดีกว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องอื่นๆ เพราะแหล่งกำเนิดหมอกไอน้ำมันคือ
เครื่องกลึงอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าจำกัดบริเวณของการฟุ้งกระจายได้ ก็จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ก็ยังมีบางส่วนท่ี
ยังกระจายออกสู่บรรยากาศบริเวณนั้นได้ จึงต้องมีฟิลเตอร์ชนิดพิเศษเข้ามาดักจับอนุภาคของละอองน้ำมันอีกชั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Gabriel M. และคณะ (2015)[8] ศึกษาการเปรียบเทียบวัสดุที่นำมากรองละอองน้ำมัน (Coalescing filters) พบว่า
วัสดุกรองไอน้ำมันที่ทำมาจากสแตนเลสสามารถทำการกรองไอน้ำมันประสิทธิภาพดีกว่าวัสดุที่ทำมาจากเส้นใยแก้ว และค่าแรงดัน
ตกคร่อมน้อยมาก อภิเดช บุญเจือ (2554)[4]  ได้ทำการศึกษาวิธีการลดพลังงานของคอมเพรสเซอร์เมื่อชุดคอยล์เย็นอยู่ต่ำกวา่ชุด
คอยล์ร้อน โดยให้ระยะห่างแตกต่างกัน 3 6 9 และ 12 เมตร ตามลำดับพบว่าที่ระยะห่าง 12 เมตรจะทำให้เกิดการใช้พลังงาน
มากกว่าระยะอื่นถึงร้อยละ 12 และจากการที่ลดพลังงานในคอมเพรสเซอร์ลงจะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.7ส่วนเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ฟิลเตอร์ธรรมดาและไม่มีการติดตั้งม่านพลาสติก จะมีอัตราการทำความเย็นและค่าสมรรถนะต่ำที่สุด
โดยผลที่ได้สรุปดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสรปุผลการทดลอง อัตราการทำความเย็น ค่าพลังไฟฟ้าและค่าสมรรถนะการทำความเย็น 
รายการ ระยะเวลา อัตราการทำความเย็น 

(Btu/hr) 
พลังไฟฟ้า 

(kW) 
สมรรถนะการทำ
ความเย็น (COP) 

กรณีที่ 1 : ฟิลเตอร์ธรรมดา ไม่มีมา่นพลาสติก เริ่มต้น 196,107.86 17.30 3.32 

สิ้นสุด 48,727.06 18.90 0.76 

กรณีที่ 2 : ฟิลเตอร์พิเศษ ไมม่ีม่านพลาสติก เริ่มต้น 173,028.02 18.97 3.02 

สิ้นสุด 103,565.47 18.86 1.84 

กรณีที่ 3 : ฟิลเตอร์ธรรมดา ตดิตั้งม่านพลาสติก เริ่มต้น 184,916.50 20.16 3.10 

สิ้นสุด 62,515.94 18.00 1.44 

กรณีที่ 4 : ฟิลเตอร์พิเศษ  ติดตั้งมา่นพลาสติก เริ่มต้น 198,337.64 20.38 2.85 

สิ้นสุด 135,727.13 20.79 1.91 

สรุปผลการวิจัย 
 การพิจารณาผลการทดลองจะเริ่ มต้นจากการพิจารณา ค่าสมรรถนะของการทำความเย็นที ่ด ีข ึ ้น  โดยพบว่า 
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษค่าสมรรถนะการทำความเย็นจะดีกว่าฟิลเตอร์แบบธรรมดาประมาณร้อยละ  37.96 และ 
มีอัตราการทำความเย็นสูงขึ้นร้อยละ 35.01 และการติดตั้งม่านพลาสติกส่งผลให้ค่าสมรรถนะการทำความเย็นดีขึ้นร้อละ 23.54
และมีอัตราการทำความเย็นสูงขึ้นร้อยละ 8.96 โดยหากทำการติดตั้งม่านพลาสติกและใช้ฟิลเตอร์แบบชนิดพิเศษด้วยจะทำให้ค่า
สมรรถนะการทำความเย็นดีขึ้นร้อยละ 44.34 และ มีอัตราการทำความเย็นสูงขึ้นร้อยละ 43.59  
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ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการปลูกลำไยโดยวิธีการออกแบบการทดลอง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการปลูกลำไยโดยศึกษาเบื้องต้นคือปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมใน

การออกดอกของลำไย ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง แบบ 3k Factorial experiment design ในการทดลองปัจจัยที่
ศึกษาประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ ปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ปริมาณน้ำและเปอร์เซ็นต์ความชื้น  โดยแต่ละปัจจัยมี 3 
ระดับคือปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) 2, 5 และ 10 กรัม ปริมาณความชื้น 2, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำ 10, 
15 และ 20 ลิตร รวมจำนวน 27 การทดลองที่ระดับนัยสำคัญ 95% ผลจากทดลองพบว่า ปัจจัยด้านปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 
(KClO3) และความชื้นมีผลต่อความยาวดอก ส่วนอิทธิพลของปัจจัยร่วมคือปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) กับเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนพบในความยาวดอก 45 วัน สภาวะที่เหมาะสมที่จะให้ค่าความยาวของดอกลำไยมีค่าดทีี่สุดคือ 0.80 เซนติเมตร ที่ปริมาณ
ปุ๋ย 10 กรัมและความช้ืน 10% โดยที่ปริมาณน้ำสามารถใช้ได้ทุกระดับ 
 
คำสำคัญ: ลำไย โพแทสเซยีมคลอเรต การออกแบบการทดลอง 
 
Abstract 

This research aimed to find suitable condition for length of longan flower by using 3k Factorial 
experiment design method. Factors including potassium chlorate (KClO3) 2, 5 and 10 gram, percent of humidity 
2, 5 and 10 and water 10, 15 and 20 litre totally 27 experiments at significant confidence level 95. The results 
found that main factors were KClO3 and percent of humidity effect to length of longan flower and interaction 
of KClO3 and percent of humidity effect to length of longan flower also suitable condition were potassium 
chlorate (KClO3) 10 gram and 10 percent of humidity. 
 
Keywords:  Longan  potassium chlorate Design of experiment 
 
บทนำ 
 การปลูกต้นลำไยนั้นมีการปลูกอย่างแผ่หลายในภูมิภาคตา่งๆ ในประเทศไทย ในแต่ละพื้นท่ีมีการปลูกต้นลำไยหลายสาย
พันธุ์อยู่ที่สภาพดินในพ้ืนที่น้ันว่าสภาพดินเหมาะสำหรับการปลูกลำไย การปลูกลำไยยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีการ
เจริญเติบโตและช่วยพัฒนาตลาดลำไยให้อยู่ในระดับโลก ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักดูแลการปลูกต้นลำไยในสภาพที่พร้อมออก
ผลผลิตในฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล ผลผลิตของลำไยในแต่ละรอบมีจำนวนที่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นลำไยให้มีสุขภาพต้นที่
แข็งแรงเหมาะสำหรับเริ่มต้นการเพิ่มผลผลิตโดยการให้ปุ๋ยบำรุง ยังช่วยในเรื่องการดูแลลำต้นของลำไยเพิ่มขนาดของสารอาหาร
เพิ่มมากข้ึน สนับสนุนให้เพิ่มการดูแลรักษาและเพิ่มการตรวจสอบของลำต้นว่ามี สุขภาพของลำต้นไม่ให้เกิดการหรือมีผลเนื่องจาก
การขึ้นเชื้อราหรือ เกิดจากสภาพแวดล้อมในแต่ละฤดู เช่น ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว หรืการปรับปรุง พัฒนาการให้ปุ๋ยน้ำ และให้
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สารอาหารเพิ่ม ศึกษาวิธีการปลูกจากเกษตรกรที่มีความสามารถในการ ดูแลต้นลำไยในช่วงฤดูกาล เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลเพิ่มผลผลิตในส่วนของลูกลำไย ดังนั้น การปรับกลยุทธ์ในการติดตามผลผลิตจึงมีความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ [1] 

ลำไย ช่ือวิทยาศาสตร์: Dimocarpus longan มีช่ือเรียกทางพื้นบ้านภาคเหนือว่า "บ่าลำไย" ช่ือภาษาอังกฤษว่า Longan 
อยูใ่นวงศ์ Sapindaceae เป็นพืชไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผล
ทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้อล่อนเม็ด 
ลำไยนั้นปลูกในหลายประเทศ โดยลำไยในประเทศไทยเกิดการกลายพันธุ์เป็นลำไยเมืองร้อน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 40-43 
องศาเซลเซียส  

                                         
ภาพที่  1 ต้นลำไย 

ซึ่งจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไย พบว่าปัจจัยด้านปริมาณน้ำ ความช้ืนในดิน อุณหภูมิ แสง 
ปริมาณปุ๋ย เป็นต้น การออกดอกของลำไยมีนักวิจัยได้ศึกษาออกดอกของต้นลำไยปลูกในตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนไซโตไคนินในใบและยอดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและโพแทสเซียมคลอเรตด้วยการออกแบบการ
ทดลองแบบ 2k factorial [2] และศึกษาอัตราของปุ๋ยที่มีผลต่อการออกดอกลำไยด้วยแผนการทดลองแบบ RCBD โดยวัดความ
กว้างของช่อดอกลำไย [3] สาเหตุของการติดผลมาก-นอย อาจขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ธาตุอาหาร
และอาหารสะสม นอกจากนี้แมลงก็สามารถชวยใหมีการติดผลมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรสามารถชักนําใหตนลําไยออกดอกได
ตลอดทัง้ปดวยการใชสารในกลุมคลอเรต โดยมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อช่วยในการออกดอกของลําไยซึ่งผลของการออก
ดอกและติดผลขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ใช้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการออกดอกของลำไยโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆและเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตของลำไยในการแทงดอกหรือการออกดอก 
วิธดีำเนินการวิจัย 
   1. คัดเลือกต้นลำไยพันธ์ุดอที่มีขนาดและความสมบูรณ์ใกลเ้คียงกัน จํานวน 27 ตน ทำการปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
ระหว่างเดือน เมษายนถึงกันยายน พ.ศ. 2563 

 2. ผู้วิจัยใช้แนวคิดการออกแบบการทดลอง แบบ 33 Factorial experiment design [4] ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ
การออกดอกของลำไย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
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    2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยเพื่อนำมาทดลอง พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปริมาณโพแทสเซียม 
คลอเรต (KCO3) ปริมาณน้ำและความช้ืน   

    2.2 ศึกษาระดับของแต่ละปัจจัยและค่าที่ต้องการวัดผลเพื่อออกแบบการทดลอง  คือ ปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 
(KClO3) 2 5 และ 10 กรัม ความชื้น 2 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำ 10 15 และ 20 ลิตร ดังตารางที่ 1 

  3. ออกแบบการทดลองแบบ 33 Factorial พบว่าทำการทดลอง จำนวน 27 การทดลองและกำหนดค่าที่ตอบสนองคือ
การออกดอกของลำไยโดยวัดความยาวของดอกลำไย (เซนติเมตร) วางแผนในการเก็บข้อมูลเมื่อลำไยออกดอกเป็นเวลา 30 และ 
45 วัน  

  4. วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิเคราะห์ปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมที่มีผลต่อความยาว
ของดอกลำไยและหาสภาวะที่เหมาะสมในการออกดอก 

 
ตารางที ่1 ปัจจัยและระดับของปัจจัย 

ปัจจัย          ระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง                            หน่วย 
โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) 2  5  10  กรัม 
ความช้ืน 2  5  10  เปอร์เซ็นต ์(%) 
ปริมาณน้ำ 10  15  20  ลิตร (L) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานในการทดลองว่าปัจจัยหลักและปจัจัยร่วมมผีลต่อการค่าความยาวของดอกลำไย เมื่อกำหนดปัจจยัหลัก
คือ ปริมาณโพแทสเซยีมคลอเรต (KClO3) ปริมาณน้ำและความชื้น ผู้วิจัยจึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ผลการทดลอง 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือผลการวิเคราะห์ที่ค่าความยาวดอกเมื่อออกดอกเป็นเวลา 30 วันและ 45 วัน ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติแสดงผลในตารางที่ 2 และ 3 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัหลักและปัจจัยร่วมของการทดลอง ความยาวดอก 30 วัน  

ปัจจัย DF Adj SS Adj MS F P value 
ปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 

(KClO3) 
2 0.090141   0.045070    679.49 0.000 

ความช้ืน 2 0.004096 0.002048 30.88 0.000 
Error 22 0.001459   0.000066   
Total 26 0.095696    
S= 0.0081443   R-Sq=98.48%        R-Sq (adj)=98.20% 

 
ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่าค่า p-value ของปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความช้ืนน้อยกว่า 0.05 

สามารถสรุปผลจากสมมุติฐานว่าปัจจัยของปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความช้ืนมีผลต่อความยาวของดอกลำไยและ
ไม่พบอิทธิพลร่วมในการทดลองนี้ และพิจารณาค่า R-Sq (adj) ที่ได้  มีค่าในระดับค่อนข้างสูงถึง 98.20% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
น่าเชื่อถือ  
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ภาพที่  2 กราฟผลกระทบจากปัจจัยหลักที่มผีลต่อค่าความยาวดอก 30 วัน 

จากภาพที่ 2 กราฟแสดงอิทธิพลปัจจัยหลักคือปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความชื้นพบว่าถ้าปริมาณ
โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความช้ืนเพิ่มขึ้นจะทำให้ความยาวดอกลำไยมีความยาวเพิ่มขึ้น  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัหลักและปัจจัยร่วมของการทดลอง ความยาวดอก 45 วัน (เซนติเมตร) 

ปัจจัย DF Adj SS Adj MS F P value 
ปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 

(KClO3) 
2 0.014341   0.007170    484.0 0.000 

ความช้ืน 2 0.001341   0.000670 45.25 0.000 
ปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 

(KClO3) * ความช้ืน 
4 0.002681   0.000670     45.25 0.000 

Error 18 0.000267   0.000015   
Total 26     

S= 0.0038490   R-Sq=98.57%        R-Sq (adj)=97.93% 
 
ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 พบว่าค่า p -value ของปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ความชื้น และปริมาณ

โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) กับความช้ืน น้อยกว่า 0.05 สามารถสรุปผลจากสมมุติฐานว่าปัจจัยของปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต 
(KClO3) ความชื้นและอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) กับความชื้นมีผลต่อความยาวของดอกลำไย และ
ค่า R-Sq (adj) ที่ได้  มีค่าในระดับค่อนข้างสูงถึง 97.93% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ 
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ภาพที่  3 กราฟผลกระทบจากปัจจัยหลักที่มผีลต่อค่าความยาวดอก 45 วัน 
จากภาพที่ 3 กราฟแสดงอิทธิพลปัจจัยหลักคือปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความชื้นพบว่าถ้าปริมาณ

โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความช้ืนเพิ่มขึ้นจะทำให้ความยาวดอกลำไยมีความยาวเพิ่มขึ้น 
 

 
 

ภาพที่  4 กราฟผลกระทบจากปัจจัยร่วมมผีลต่อค่าความยาวดอก 45 วัน 
 

การทดลองนี้พบอิทธิพลของปัจจัยร่วมคือปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) กับความช้ืนมีผลต่อค่าตอบสนองในการ
ทดลองนี้ ซึ่งการหาสภาวะที่เหมาะสมที่จะให้ค่าความยาวของดอกลำไยมีค่าดีที่สุดคือ 0.80 เซนติเมตร ที่ปริมาณปุ๋ย 10 กรัม 
เปอร์เซ็นต์ความชื้น 10% โดยที่ปริมาณน้ำสามารถใช้ได้ทุกระดับ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่  5 กราฟแสดงค่าสภาวะทีเ่หมาะสมของค่าความยาวดอกลำไย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองแบบ 3k factorial  สามารถกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าตอบสนอง
และศึกษาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมเมื่อนำไปใช้งานจริงในทดลองการออกดอกของลำไย โดยพบว่าลำไยสามารถออกดอกได้ดี
เมื่อเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) และความชื้น ซึ่งสอดคล้องกับ [3] การเติบโตของลำไยในธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจาก
การใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากอิทธิพลร่วมอื่นๆเช่น การจัดการน้ำ สภาพแวดล้อม การป้องกันแมลงต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น 
จากผลการวิจัยสามารถนำแนวทางในการเพาะปลูกลำไยและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ 
เอกสารอ้างอิง 
1. นิพัฒน์ สุขวิบูลย์, 2558, วิจัยและพัฒนาลำไย, กรุงเทพฯ: กรมวชิาการเกษตร 
2. ชิติ ศรีตนทิพย์ เยนส์ วึนเซ ดรุณี นาพรม โสระยา ร่วมรังษี และพิทยา สรวมศิริ. ผลของอุณหภูมิและสารโพแทสเซียมคลอเร

ตต่อปริมาณไซโตไคนินของต้นลำไย . เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิขาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 
2;2560. หน้า 272-277. 

3. นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ และ บุรินทร์ พิชัยรัตน์. การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไย
นอกฤดู. วารสารผลิตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25621;2:77-84. 

4. Douglas C. Montgomery.2012. Design and Analysis of Experiments, Eighth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA. 
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ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบช้ีกำลังดัดแปลง 
สำหรับกระบวนการความจำระยะยาว ARFIMA (p, d, q) 

Performance of Modified EWMA Control Chart for Long-Memory ARFIMA (p, d, q) 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
ของกระบวนการระหว่างแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลัง  (EWMA Control Chart) และแผนภูมิควบคุม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบช้ีกำลังดัดแปลง (Modified EWMA Control Chart) เมื่อกระบวนการมีความจำระยะยาวด้วยตัว
แบบ ARFIMA(p, d, q) และความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แผนภูมิควบคุม คือค่าความยาวรันเฉลี่ย โดยพิจารณาจากค่าความยาวรันเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (ARL1) ที่
มีค่าต่ำที ่สุด สำหรับกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวศึกษาภายใต้ตัวแบบ ARFIMA(1,0.15,1), ARFIMA(1,0.25,1) และ 
ARFIMA(1,0.35,1) ขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ 500 เมื ่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม (ARL0) เท่ากับ 370 และระดับการ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 และ 5 ตามลำดับ ข้อมูลที่นํามาศึกษาได้จากการจําลอง
ค่าด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) โดยใช้โปรแกรม R ในแต่ละสถานการณ์ทดลองซ้ำจำนวน 50,000 ครั้ง 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนแผนภูมิควบคุม Modified EWMA มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ
กระบวนการได้ดีกว่าแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (ARL1) ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเฉลี่ยและในทุกกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว  
 
คำสำคัญ: แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนกัแบบช้ีกำลัง, แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบช้ีกำลัง

ดัดแปลง, กระบวนการหน่วยความจำระยะยาว, ตัวแบบ ARFIMA 
Abstract 

The objective of this research is to compare the efficiency of Control Chart between the Exponentially 
Weighted Moving Average Control Chart (EWMA Control Chart) and Modified Exponentially Weighted Moving 
Average Control Chart (Modified EWMA Control Chart). When the process has long-term memory with the 
ARFIMA model (p, d, q) and the error has an exponential distribution. When data of the long memory process 
on the ARFIMA(1,d,1) model in case Exponential White Noise. The Average Run Length (ARL) is an indicator to 
examine the process performance. It is based on the average run length (ARL1) when the process is out of 
control with the lowest value. For long-term memory processes studied under the model. ARFIMA (1,0.15,1), 
ARFIMA (1,0.25,1) and ARFIMA (1,0.35,1), the sample size (n) was 500 when the process was under control (ARL0) 
was 370, and the level of change for the mean shifts ( ) equal to 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 0.5, 1, 3 and 
5, respectively. Data were studied from Monte Carlo simulation using R program for each trial situation 50,000 
times. The result of the research was found that the Modified EWMA Control Chart was more effective at 
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detecting process of mean shift than the EWMA Control Chart when process was out of control (ARL1) at all 
mean shift levels and in all processes of long-term memory. 
Keywords:  Exponentially Weighted Moving Average Control Chart, Modified Exponentially Weighted Moving 

Average Control Chart, Long memory, ARFIMA Model 
 
 
บทนำ 

แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือทางสถิติที่สำคัญและนิยมใช้ในการควบคุมกระบวนการทางสถิติ ( Statistical Process 
Control : SPC) สำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ โดยแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลัง 
(Exponentially Weighted Moving Average Control Chart : EWMA) เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอ้ย
ถึงปานกลาง ที่ถูกเสนอโดย Roberts (1959) (1) โดยแผนภูมิควบคุม EWMA ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข และกระบวนการเชิงสถิติ ต่อมาในปีค.ศ. 2011 Patel และ 
Divecha J (2) ได้เสนอแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังดัดแปลง (Modified Exponentially Weighted 
Moving Average Control Chart : Modified EWMA) สำหรับตรวจสอบการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว
ในกระบวนการ เมื่อไม่นานมานี้ Khan และคณะ (2017) (3) ได้มีการเสนอพัฒนาแผนภูมิควบคุม Modified EWMA โดยปรับ
ค่าสถิติ Modified EWMA ตรงที่ใช้พารามิเตอร์ k ในการตรวจจับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ
ค่าสถิติ EWMA แบบดั้งเดิม  

การศึกษาแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ เมื่อค่าสังเกตของกระบวนการเกิดอัตตสหสัมพันธ์บนตัวแบบอนุกรมเวลา (Time 
Series) เช่น ตัวแบบ AR(1) แบบ MA(1) และแบบ ARMA(1,1) (อ้างจาก ปิยวรรณ (2547) (4), ราชพฤกษ์และธิดาเดียว (2556) (5)) 
นอกจากตัวแบบอนุกรมเวลาที่กล่าวมานี้แล้วยังมีตัวแบบอนุกรมเวลา  (Autoregressive Fractionally Integrated Moving 
Average: ARFIMA) ถูกเสนอโดย Granger และ Joyeux (1981) (6) ซึ่งเหมาะสมกับข้อมูลที่เกิดกระบวนการหน่วยความจำระยะ
ยาวบนตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) โดย p คือ อันดับของอัตตสหสัมพันธ์ (Autoregressive: AR(p)) d คือ ระดับขั ้นของตัว
ดำเนินการผลต่างเศษส่วน (Degree of Fractional Difference) ในกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.5 
และ q คือ อันดับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA (q)) จากจุดนี้มีนักวิจัยหลายท่านได้นำกระบวนการหน่วย 
ความจำระยะยาว ARFIMA(p, d, q) มาใช้กับแผนภูมิควบคุมตัวอย่าง เช่น Rabyk และ Schmid (2016) (7) ได้นำเสนอแผนภูมิ
ควบคุม EWMA นำมาใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว (Long 
memory) ต่อมา จิตกร (2554) (8) ได้นำตัวแบบ ARFIMA สำหรับกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
โดยการนำข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา ได้แก่ ราคาข้าวหอมมะลิ ยางพารารมควันช้ัน 3 และน้ำตาล มาพยากรณ์  

คา่สังเกตที่นำมาใช้ในข้อมูลอนุกรมเวลาของงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระกัน (Independent 
and Identically Distributed: IID) กรณีที่ค่าสังเกตมีความสัมพันธ์กันในตัวแปรของกระบวนการจะส่งผลต่ออัตราการแจ้งเตือนที่
ผิดพลาด ถูกเสนอโดย Lu and Reynolds (9) ตัวอย่างเช่น ค่าสังเกตที่ใช้มีความสัมพันธ์กันแบบอนุกรมเวลาที่เป็นกระบวนการคงที่
และความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง ของ Popovici (10) และ Gaver and Lewis (11) ต่อมา Smeti, Demetrios 
and Spyridon (12) ได้ศึกษาข้อมูลความเป็นพิษของน้ำ ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ Torng et al. (13) และข้อมูลทางด้าน
สุขภาพของ Srinivasa and Ratnam (14) เป็นต้น อย่างไรก็ตามรูปแบบอนุกรมเวลานั้นสามารถพบได้ทั้งข้อมูลที่เป็นกระบวนการ
คงที่ (Stationary Process) และข้อมูลที่เป็นกระบวนการไม่คงที่ (Non-Stationary Process) ซึ่งในรูปแบบหลังยังไม่มีผู้วิจัยทา่น
ใดนำมาศึกษา  
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ค่าความยาวรันเฉลี่ย (Average Run Length: ARL ) ถูกนำมาเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม ซึ่ง
แบ่งค่า ARL  ออกเป็น 2 สถานะ คือ ค่าความยาวรันเฉลี่ยเมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม (In-Control Process) แทน
ด้วยสัญลักษณ์ 

0ARL  ควรมีขนาดใหญ่พอที ่จะหลีกเลี ่ยงการเตือนที ่ผ ิดพลาดมากเกินไป และค่าความยาวรันเฉลี่ยเมื่อ
กระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (Out-of-Control Process) แทนด้วยสัญลักษณ์ 

1ARL  ควรมีขนาดเล็กพอสำหรับการ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยแผนภูมิที่มี 

1ARL  ต่ำที่สุดจะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเฉลี่ยในกระบวนการมากกว่าการหาค่า ARL  ซึง่การหาค่า ARL  สามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล 
(Monte Carlo Simulation: MC), วิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach: MCA) และวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลข 
(Numerical Integral Equation: NIE) โดยมีหลายงานวิจ ัยที ่น ิยมนำวิธ ีการจำลองแบบมอนติคาร์โลนิยมนำมาใช้ในการ
เปรียบเทียบแผนภูมิควบคุม อย่างเช่น เนตรทราย (16) ที ่นำวิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โลมาจำลองค่าพยากรณ์สำหรับการ
เปรียบเทียบแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก จึงนำวิธีการจำลองค่านี้มาใช้ในการหาค่า ARL  ของแผนภูมิควบคุม 
EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA ซึ่งวิธีถูกนำเสนอโดย Khan และคณะ (3) เป็นวิธีที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แผนภูมิควบคุม 
 จากที่กล่าวในข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของของแผนภูมิควบคุมในการตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการระหว่างแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA เมื่อค่าสังเกตเกิด
กระบวนการหน่วยความจำระยะยาวบนตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) ด้วยความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง โดย
ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมพิจารณาจากค่า ARL  เมื่อกระบวนการนอกเหนือการควบคุม 

1(ARL )  ดังนั้นแผนภูมิควบคุม
ที่มีค่า ARL  ขนาดเล็กสุดแสดงว่าแผนภูมินั้นมีประสิทธิภาพในการตรวจจับที่เหมาะสมที่สุด 

ทฤษฏีที่ใช้ในการการวิจัย 
1. การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)  

การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) เป็นการแจกแจงของเวลาที่รอคอยจนกระทั่งพบเหตุการณ์ที่
สนใจเกิดขึ้น โดยที่ X  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเลขช้ีกำลังโดยมีฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น คือ 

    ( ) 0, 0  ;  x
f ex x


−

=             (1) 

เมื่อ   แทนเวลาเฉลี่ยที่ต้องรอคอยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่สนใจครั้งแรกซึ่งค่าคาดหวังเท่ากับ 1/  และความแปรปรวน 
เท่ากับ  

2
1/  

2. ตัวแบบ Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) 
การศึกษาตัวแบบ Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average อันดับ p, d, q โดยเขียนในรูปย่อของ

กระบวนการคือ ARFIMA(p ,d, q) เป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตา่ง ๆ  โดยตัวแบบนี้ เสนอโดย Granger และ 
Joyeux (1980) (11) หลังจากนั้น Hosking (1981) (17) ได้เสนอวิธีนี้เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมลูความจำระยะยาว (Long-Memory) ซึ่งตัวแบบ 
ARFIMA สามารถเขียนอนุกรมเวลาของ 

tY  ได้ดังนี ้

              ( )(1 ) ( ) ,d

p t q tB B Y B   − = +   (2) 

เมื่อ 2

1 2( ) (1 ... )= − − − − p

p pB B B B     คือ  ตัวดำเนินการของการถดถอยในตัวเอง (Autoregressive) ลำดับ p 

 
2

1 2( ) (1 ... )= − − − − q

q qB B B B     คือ  ตัวดำเนินการของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ลำดับ q 
 (1 )dB−  คือ  ตัวดำเนินการผลต่างเศษส่วน (Fractional Difference Opereter) อันดับที่ d 

 B   คือ ตัวดำเนินการย้อนกลับ (Backward Shift Operator) ; ( ) .p

t t pB Y Y −=  
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 t   คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t โดยมีการแจกแจงแบบเลขช้ีกำลัง 
     คือ ค่าคงท่ี (Constant Term) 
จากสมการที่ (2) ตัวดำเนินการผลต่างเศษส่วน (1 )dB− เมื่อ 1  −d , สามารถจัดรูปโดยใช้อนุกรมทวินามดังนี้ (Hosking, 1981) (17) 

     2 3

0

( 1) ( 1)( 2)
(1 ) ( ) 1 ...,

2! 3!



=

  − − −
− = − = − + − + 

 
d p

p

d d d d d d
B B dB B B

p
  (3) 

เมื่อ d คือ ดีกรีของผลต่างเศษส่วน (Degree of Fractional Differencing) โดยที่ d มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.5 ของกระบวนการ 

ARFIMAX จะแสดงถึงกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว (Long Memory) หรือตัวแปรควบคุมระยะยาวท่ีเป็นบวก 
 

ดังนั้น กระบวนการความจำระยะยาว ARFIMA (p ,d, q) มีรูปแบบสมการทั่วไปดังน้ี 

1 1 2 2 1 2 3

1 1 1 2 1 3 1 3

2 2 2 3 2 4 2 5

( 1) ( 1)( 2)
... ...

2! 3!

( 1) ( 1)( 2)
...

2! 3!

( 1) ( 1)( 2)
...

2! 3!

t t t t q t q t t t

t t t t

t t t t

d d d d d
Y dY Y Y

d d d d d
Y d Y Y Y

d d d d d
Y d Y Y Y

  

   

   

    − − − − − −

− − − −

− − − −

= +
− − − 

− − − − + − + − 
 

− − − 
+ − + − + 
 

− − − 
+ − + − + 
 

 

 1 2 3

( 1) ( 1)( 2)
... ,

2! 3!
− − − − − − −

− − − 
+ − + − + 
 

p t p p t p p t p p t p

d d d d d
Y d Y Y Y      (4) 

เมื่อ 
i  คือ สัมประสิทธ์ิการถดถอยในตัวเอง (

i ) โดยที่ 1 1; 1,  2,  ,−   = i i p  

 
i  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิคา่เฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยที่ 1 1; 1,  2,  ,−   = i i q  

  
t   คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t ภายใต้ข้อสมมติว่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาต่าง ๆ เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็น 

อิสระกัน โดยมีการแจกแจงแบบเลขช้ีกำลังซึ่งมีค่าเฉลี่ยคือ   และความแปรปรวนคงที ่

3. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
3.1 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน้ำหนักแบบชี้กำลัง (EWMA Control Chart) 

แผนภูมิควบคุม EWMA ถูกนำเสนอโดย Roberts (1959)(1) หลังจากนั้น Lucus และ Saccucii (1990)(9) ได้นำมา
ประยุกต์ใช้กับข้อมูล ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม EWMA ( Zt ) คำนวณได้จาก 

1(1 ) ; 1,2,3,...,−= + − = t t tZ Y Z t n   (5) 

เมื่อ Zt  คือ ค่าตัวสถิติของแผนภูมิควบคุม EWMA ณ เวลา t  

 Y
t
  คือ ค่าสังเกตทีม่ีกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว ARFIMA(p ,d, q)  

    คือ ค่าพารามิเตอร์ถ่วงน้ำหนัก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
 

สำหรับขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA สามารถกำหนดได้ดังนี้ 

   ( )
( )0 1

0

2
1 1

2EWMA

EWMA

i
UCL L

CL


 






= + − −
−

=

 
    

  
( )

( )0 1

2
1 1

2EWMA

i
LCL L


 


= − − −

−

 
  

                   (6) 
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เมื่อ 0
  คือ ค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อกระบวนการยู่ภายใต้การควบคุม                        

   คือ ความแปรปรวนของข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเลขช้ีกำลัง 

 1
L  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA 

 

3.2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนทีถ่่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังดัดแปลง (Modified EWMA Control Chart)  
แผนภูมิควบคุม Modified EWMA เป็นแผนภูมิที่พัฒนามาจาก EWMA Control Chart โดย Alpaben และ Jyoti (16) 

ซึ่งค่าสถิติของ Modified EWMA Control Chart คือ  

1 1(1 ) ( ) ; 0, 1, 2, ...− −= − + + − =t t t t tZ Z Y Y Y t    (7) 

สำหรับขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม Modified EWMA ดังนี ้

   ( )

2

0 2

0

( 2 2

2

+ +
= +

−

=

Modified

Modified

k k
UCL L

CL

 
 





 

 
( )

2

0 2

( 2 2

2

+ +
= −

−Modified

k k
LCL L

 
 


   (8) 

เมื่อ 
0  คือ ค่าเฉลี่ยในกระบวนการเมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม  

  คือ ความแปรปรวนของข้อมูลที่มกีารแจกแจงแบบเลขช้ีกำลัง 

2L   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม Modified EWMA 

4. ค่าความยาวรันเฉลี่ย (Average Run Length: ARL ) 
ค่าความยาวรันเฉลี่ย (ARL)  คือ จำนวนตัวอย่างเฉลี่ยของค่าสถิติที่อยู่ในขีดจำกัดควบคุมก่อนที่จะออกนอกขีดจำกัด

ควบคุม เมื่อกระบวนการเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยใช้ค่า ARL  เป็นตัววัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมในการตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการ สามารถคำนวณได้ดังนี้ 

1

RL

ARL ==


M

i

i

M
  (9) 

เมื่อ  RL  คือ จำนวนครั้งการสุ่มตัวอย่างก่อนที่จะพบว่ากระบวนการไม่อยู่ภายใต้การควบคุม  
    M    คือ จำนวนรอบในการทำซ้ำ ในงานวิจัยนี้กำหนดให้จำนวนรอบในการทำซ้ำ ( M ) เท่ากับ 50,000 รอบ 

ขอบเขตการวิจัย 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA ในการตรวจจับการ
เปลี ่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการ เมื่อค่าสังเกตเกิดกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว  ARFIMA(p, d, q) กรณีที่
กระบวนการไม่อยู่ภายใต้การควบคุม โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้  

1. กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวบนตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) ตามคุณสมบัติของ
การเป็นกระบวนการคงที่ (Stationary) และอินเวอร์ตเิบิล (Invertible) โดย ARFIMA (1, d, 1) กำหนดให้ 

1
  = 0.2, d = 0.15, 

0.25, 0.35 และ 
1  = 0.20 

2. กำหนดค่าความคลาดเคลื่อน t  ณ เวลา t เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเลขช้ีกำลัง ( ( )t Exp  ) สำหรับ
กระบวนการหน่วยความจำระยะยาว ARFIMA(p, d, q) 
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3. กำหนดขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ 500  
4. กำหนดค่าพารามิเตอร์ของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA โดย ค่าพารามิเตอร์ถ่วง

น้ำหนัก ( )  เท่ากับ 0.05, 0.10 และ 0 .30  
5. กำหนดพารามิเตอร์ 

0  เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคมุเท่ากับ 1 

6. กำหนดพารามิเตอร์ 
1  เมื่อกระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยที่ ( )1 0 1 0

1 ,    = +   และกำหนดให้
ระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย ( )  ในกระบวนการ เท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.30, 0.50, 1, 3 และ 5 ตามลำดับ 

7. ใช้โปรแกรม R Studio Ver .3.4.3 ในการคำนวณค่า ARL  ของแผนภูมิควบคุม จำลองการทดลองด้วยเทคนิคมอน
ติคาร์โล (Monte Carlo Simulation Technique) โดยกำหนดจำนวนรอบในการทำซ้ำ (M) 50,000 รอบ 

วิธีการดำเนินงานวิจัย  
1. จำลองข้อมูล tY กระบวนการหน่วยความจำระยะยาว ARFIMA(p, d, q) เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขช้ี

กำลัง ( ( )t Exp  ) ด้วยขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากบั 500  
2. นำค่า tY  มาคำนวณขีดจำกัดควบคุม Modified EWMA และ EWMA เมื่อกำหนด 

0ARL  เท่ากับ 370 ตามขอบเขตการ
วิจัย โดยคำนวณขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม EWMA และ Modified EWMA ได้มาจากจากสมการที่ (6) และ (8) 
ตามลำดับ  

3. คำนวณความยาวรัน (RL)  แล้วนำมาตรวจสอบว่าค่าสถิตินั้นอยู่นอกขีดจำกัดควบคุมบนหรือขีดจำกัดควบคุมล่างหากค่าสถิติ 
ณ คาบเวลาที่ t ตกอยู่นอกขีดจำกัดควบคุม จะได้ความยาวรัน (RL)  เท่ากับ t – 1 

4. ทำขั้นตอนที่ 1-3 ซ้ำจำนวน 50,000 รอบ โดยแต่ละรอบจะได้ค่าความยาวรัน (RL) นับจำนวนรอบ เพื่อคำนวณค่าความยาว
รันเฉลี่ย (ARL)  จากสมการที่ (9) 

5. นำค ่าสถ ิต ิของแต ่ละแผนภ ูม ิท ี ่ ได ้จากข ั ้นตอนท ี ่  4 มาใส ่ ในตารางเพื่ อเปร ียบเท ียบประส ิทธิภาพระหว ่ าง 
แผนภูมิควบคุม Modified EWMA และแผนภูมิควบคุม EWMA โดยการเปลี ่ยนแปลงค่าเฉลี ่ย  ( )  ทุกระดับการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการ และทำซ้ำทุกสถานการณ์ทดลอง  

6. สรุปผลงานวิจัยพิจารณาจากแผนภูมิควบคุมที่ให้ค่า 
1ARL  ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า จะถือว่ามี

ประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการระหว่างแผนภูมิ

ควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA เมื่อกระบวนการมีความจำระยะยาวด้วยตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) ใน
กรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงกระบวนการมีความจำระยะยาวด้วยตัวแบบ 
ARFIMA(1, 0.15, 1), ARFIMA(1, 0.25, 1) และ ARFIMA(1, 0.35, 1) โดยพิจารณาแถวแรกของตาราง เมื ่อกระบวนการไม่
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในกระบวนการ ( )  เท่ากับ 0 โดยกำหนดค่า 

0ARL ของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม 
Modified EWMA คือ 370 หากพิจารณากระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม (

1ARL ) เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย
ในกระบวนการ ( )  เท่ากับ 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.30, 0.50, 1.00, 3.00 และ 5.00 ตามลำดับ เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์
ถ่วงน้ำหนัก(  ) เท่ากับ 0.05 และ 0.10 พบว่าแผนภูมิควบคุม Modified EWMA ให้ค่า ARL  ต่ำกว่าแผนภูมิควบคุม EWMA ใน
ทุกระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวน 
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เมื ่อพิจารณากระบวนการมีหน่วยความจำระยะยาวด้วยตัวแบบ ARFIMA (1, d, 1) เมื ่อ d =0.15, 0.25 และ 0.35 
ตามลำดับบนแผนภูมิควบคุม modified EWMA ซึ่งระดับค่าหน่วยความจำระยะยาว (d) มากขึ้น พบว่าเมื่อให้ค่า ARL  สูงขึ้น ใน
แต่ละระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวน เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ถ่วงน้ำหนัก (  ) เทา่กับ 0.05, 0.10 และ 0 .30 โดย
แสดงดังภาพท่ี 1 นอกจากนี้ยังพบว่า   = 0.10 ให้ค่า ARL  ต่ำกว่า   = 0.05 เพียงเล็กน้อย 

ตารางที ่ 1 แสดงค่า ARL  ของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA (MEWMA) เมื ่อค่าสังเกต

กระบวนการมีความจำระยะยาวด้วยตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) เมื่อกำหนดให้   = 0.05 และ 
0ARL  = 370. 

ระดับการ
เปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ย ( ) 

ARFIMA(1,0.15,1) ARFIMA(1,0.25,1) ARFIMA(1,0.35,1) 

EWMA MEWMA EWMA MEWMA EWMA MEWMA 
L=50.4800 L =50.2500 L = 65.9000 L =65.9900 L =100.9900 L =101.6200 

0.01 368.8848 367.3350 368.7654 367.3553 369.0195 368.2136 
0.03 367.0285 365.2908 367.4296 365.9920 367.8368 366.6725 
0.05 365.4396 363.5117 364.5981 363.9863 366.8195 365.4118 
0.10 360.2753 357.1018 359.0712 358.5914 363.6353 362.4811 
0.30 337.9174 333.0726 339.7195 338.5616 350.2688 348.8658 
0.50 311.8191 308.0237 319.4468 317.3597 338.0087 335.5239 
1.00 242.8899 238.2966 265.1378 262.4279 305.6353 304.4652 
3.00 57.2700 54.0006 103.1452 101.0004 195.3689 193.6283 
5.00 10.9096 9.8986 33.8645 32.4725 116.2058 114.5700 

 

ตารางที ่ 2 แสดงค่า ARL  ของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA (MEWMA) เมื ่อค่าสังเกต

กระบวนการมีความจำระยะยาวด้วยตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) เมื่อกำหนดให้   = 0.10 และ 
0ARL  = 370 

ระดับการ
เปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ย ( ) 

ARFIMA(1,0.15,1) ARFIMA(1,0.25,1) ARFIMA(1,0.35,1) 

EWMA MEWMA EWMA MEWMA EWMA MEWMA 
L=32.0285 L= 31.8570 L = 43.9500 L=44.1082 L = 69.3900 L = 70.3200 

0.01 368.0885 365.6103 369.2582 367.0990 369.6302 368.2219 
0.03 361.9585 359.3376 367.9819 364.5596 369.1862 366.8237 
0.05 359.3961 350.4576 364.3520 361.8641 367.5872 365.8698 
0.10 345.4472 340.6046 357.7244 353.5752 364.6124 362.2801 
0.30 299.9802 293.8730 325.6069 322.7655 350.0596 347.5499 
0.50 257.0442 250.6166 299.4344 294.6988 335.3655 333.1590 
1.00 176.2351 168.9834 238.8041 233.6854 302.7478 299.6488 
3.00 35.4538 31.7269 88.2954 84.6216 191.6614 189.7825 
5.00 5.9790 4.9483 27.2036 25.1186 113.4323 111.1915 
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ตารางที่ 3 แสดงค่า ARL  ของแผนภูมคิวบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA (MEWMA) เมื่อคา่สังเกต

กระบวนการมีความจำระยะยาวดว้ยตัวแบบ ARFIMA(p, d, q) เมื่อกำหนดให้   = 0.30 และ 
0ARL  = 370 

ระดับการ
เปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ย ( ) 

ARFIMA(1,0.15,1) ARFIMA(1,0.25,1) ARFIMA(1,0.35,1) 
EWMA MEWMA EWMA MEWMA EWMA MEWMA 

L= 16.1795 L= 50.25 L = 65.9 L= 65.99 L = 100.99 L = 101.62 

0.01 368.9716 366.2121 369.4868 367.2841 369.2147 368.0614 
0.03 368.1215 363.1012 367.2986 363.2836 367.4622 366.9467 
0.05 366.0802 359.2313 367.9512 361.1596 367.0629 365.6983 
0.10 357.1018 352.4964 360.4438 356.4247 363.2009 361.8448 
0.30 323.3831 315.4222 334.9988 329.7457 349.3786 346.9870 
0.50 293.1743 274.6366 310.6149 302.8784 335.1247 333.3762 
1.00 208.6737 180.8381 249.1331 238.3931 301.8144 300.1393 
3.00 33.5989 23.2678 85.1043 75.8041 188.9792 186.6315 
5.00 4.6478 2.6835 23.1574 18.2323 109.2835 106.1941 

 

   

ภาพที่ 1 แสดงค่า ARL  ของแผนภูมิควบคุม Modified EWMA สำหรบักระบวนการมีความจำระยะยาว 

ด้วยตัวแบบ ARFIMA(1, 0.15, 1), ARFIMA(1, 0.25, 1) และ ARFIMA(1, 0.35, 1) 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิควบคุม EWMA สำหรับข้อมลูราคาหุ้นบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) โดยค่า CLEWMA = -0.0026 

UCLEWMA = 0.0539 และ LCLEWMA = -0.0590 เมื่อกำหนดให้   = 0.30 และแผนภูมิควบคมุ Modified EWMA โดยคา่  

CLModified = -0.0026 UCLModified = 0.0495 และ LCLModified = -0.0546 เมื่อกำหนดให้   = 0.30 
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การประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง 
สำหรับการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงนั ้น สามารถนำไปวิเคราะห์กับข้อมูลที่มีลักษณะการแจกแ จงแบบเลขชี้กำลัง

(Exponential White Noise) แบบฤดูกาลที่เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบชัดเจน  
สำหรับการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงนั ้น ในส่วนนี้จะใช้แผนภูมิควบคุม  EWMA และ Modified EWMA สำหรับการ

วิเคราะห์ราคาหุ้นย้อนหลังของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (Nirvana Daii : NVD) ซึ่งเก็บข้อมูลรายวันจากไทยตลาดหุ้น 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 500 ตัวอย่าง ชุดข้อมูลถูก
วิเคราะห์และปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวบนตัวแบบ ARFIMA(1, 0.203736, 1) โดยกำหนดค่า
สัมประสิทธิ์ 1

 = 0.999347, 
1  = -0.186521 และสามารถนำไปวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง 

(Exponential White Noise) ด้วยค่าเฉลี่ย (
0
) เท่ากับ 0.03135 บนแผนภูมิควบคุม เมื ่อกำหนดให้   = 0.30 เนื ่องจากที่มี

ประสิทธิภาพดีและเหมาะสมกับข้อมูล ในการวิเคราะห์ทั ้งสองแผนภูมิจะกำหนดค่า  2L =  โดยแผนภูมิควบคุม EWMA มี
ขีดจำกัดควบคุมบน (UCLEWMA) = 0.0539 และขีดจำกัดควบคุมล่าง (LCLEWMA) = 0.0590 ส่วนแผนภูมิควบคุม Modified EWMA 
มีขีดจำกัดควบคุมบน (UCLModified) = 0.0495 และขีดจำกัดควบคุมล่าง (LCLModified) = -0.0546 จากการวิเคราะห์พบว่าแผนภูมิ
ควบคุม EWMA ตรวจพบสัญญาณที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมได้เพียง 32 จุด ในขณะที่แผนภูมิควบคุม Modified EWMA ตรวจพบ
สัญญาณที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ถึง 36 จุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแผนภูมิควบคุม Modified EWMA มีประสิทธิภาพมากกว่า
แผนภ ูม ิควบคุม EWMA ในตรวจจับการเปลี ่ยนแปลงค่าเฉล ี ่ยของกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวบนตัวแบบ  
ARFIMA(1, 0.203736, 1) ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential White Noise) ได้ดีกว่าผล
การวิเคราะห์แสดงดังภาพท่ี 2 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA และแผนภูมิควบคุม Modified EWMA ในการ

ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการ สำหรับกระบวนการหน่วยความจำระยะยาวบนตัวแบบ ARFIMA(1,0.15,1), 
ARFIMA(1,0.25,1) และ ARFIMA(1,0.35,1) ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง  (Exponential White 
Noise) โดยค่า 0ARL  ของแผนภูมิควบคุมทั้งสองเข้าใกล้ 370 ที่ระดับค่าหน่วยความจำระยะยาว (d) เท่ากัน และกรณี
กระบวนการอยู่นอกเหนือการควบคุม 1(ARL ) พบว่า 1ARL  ของแผนภูมิควบคุม Modified EWMA มีค่าต่ำกว่าแผนภูมิ
ควบคุม EWMA ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยและพบว่าค่า 1ARL  มีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าระดับค่าหน่วยความจำระยะ
ยาว (d) ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยค่าพารามิเตอร์ถ่วงน้ำหนัก (  ) ท่ีเหมาะสมในการศึกษานี้มีค่าเท่ากับ 0.30 และตัวแบบ ARFIMA ที่
เหมาะสมสำหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ ARFIMA(1,0.15,1) สังเกตจากค่า 1ARL  ของทั้งสองแผนภูมิมีค่าที่ต่ำกว่าอีกสองตัว
แบบอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลที่เป็นหน่วยความจำระยะยาวมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิ
ควบคุมในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว ได้แก่ ข้อมูลของราคาหุ้นบริษัท เนอ
วานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) พบว่าแผนภูมิควบคุม Modified EWMA มีการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่าแผนภูมิ
ควบคุม EWMA เนื ่องจากแผนภูมิควบคุม Modified EWMA สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการอยู่
นอกเหนือการควบคุม ได้ถึง 36 ค่าซึ ่งมากกว่าแผนภูมิควบคุม EWMA จึงสรุปได้ว่าแผนภูมิควบคุม Modified EWMA มี
ประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยในกระบวนการที่มีขนาดเล็กได้ดีกว่าแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อขอ้มูล
เกิดกระบวนการหน่วยความจำระยะยาว และสามารถนำแผนภูมิ Modified EWMA นี้มาประยุกต์ใช้ในตัวแบบอนุกรมเวลาเป็น
แบบจําลองเศรษฐมิติที่ใช้ข้อมูลในอดีตอธิบายหรือทํานายตัวแปรในอนาคต เช่น การส่งออก โดยตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีลักษณะ
เป็นฤดูกาล  
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บทคัดยอ่ 
แสงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตและผลิตฟูโคแซนทินของไดอะตอม งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเติบโตและปริมาณฟู

โคแซนทินของไดอะตอมน้ำเค็ม Amphora subtropica BUUC1502 ที่ระดับความเข้มแสงที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 68 135 
200 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที โดยเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร F/2 ที่มีน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวเป็นส่วนประกอบ 25% 
ของปริมาตรอาหารทั้งหมด ผลการทดลองพบว่าไดอะตอมที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที มีการ
เติบโตได้ดีที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตจำเพาะเท่ากับ 1.26 ต่อวัน (p<0.05) ส่วนความหนาแน่นเซลล์สูงสุดเท่ากับ 133.89x104 

เซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งมากกว่าความหนาแน่นเซลล์ที่ได้จากการใช้ความเข้มแสง 68 135 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
ประมาณ 1.48 1.06 และ 1.42 เท่า ตามลำดับ และการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
เป็นเวลา 2 วัน สามารถให้ปริมาณฟูโคแซนทินสูงสุดเท่ากับ 30.45 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นการใช้ความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/
ตารางเมตร/วินาที จึงเหมาะสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 เพื่อผลิตมวลชีวภาพและฟูโคแซน
ทิน 

 

คำสำคัญ: ไดอะตอม, การเติบโต, ฟูโคแซนทิน, ความเข้มแสง, บ่อเลี้ยงกุ้งขาว 
 
Abstract 
Light is an important factor for the growth and fucoxanthin content of diatom. In this research, the growth and 
fucoxanthin content of a marine diatom, Amphora subtropica BUUC1502 cultured under different light 
intensities were investigated. Four levels of light intensities of 68, 135, 200, and 270 μmol m-2 s-1 were used.  
Diatom was grown in a standard F/2 medium containing shrimp pond water at 25% by volume. Diatom cultured 
under 200 μmol m-2 s-1 has a specific growth rate at 1.26 day-1 (p<0.05) and maximum cell density of 133.89x104 
cells/mL. Their maximum cell density was higher than cells cultured under 68, 135, and 270 μmol m-2 s-1 
around 1.48 1.06 and 1.42 time, respectively.   Culture of diatom at 200 μmol m-2 s-1 for 2 days yielded the 
maximum amount of fucoxanthin of 30.45 mg/l. Therefore, the light intensity of 200 μmol m-2 s-1 was suitable 
for biomass and fucoxanthin production of diatom A. subtropica BUUC1502. 
 

Keywords: Diatom, Growth, Fucoxanthin, Light intensity, Shrimp pond 
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บทนำ 
ไดอะตอม (diatom) เป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่พบแพร่กระจายทั้งในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม มีบทบาทสำคัญในวัฏจักร
ชีวธรณีเคมี (biogeochemical cycle) ในทะเล เช่น คาร์บอนและซิลิกา(1) และเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น (primary producer) ในห่วงโซ่
อาหารของระบบนิเวศทางน้ำ ซึ่งไดอะตอมอุดมไปด้วยสารประกอบทางชีวภาพที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด เช่น กรดไขมันไม่
อิ่มตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acids) และแคโรทีนอยด์ทั้งชนิดที่ช่วยรับพลังงานแสง (accessory light-harvesting 
pigments) เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยชนิดหลักท่ีพบในไดอะตอม คือ ฟูโคแซนทิน (fucoxanthin) และแคโรที
นอยด์ที่ทำหน้าท่ีช่วยป้องกันอันตรายจากแสง (photoprotective agents) เช่น ไดอะไดโนแซนทิน (diadinoxanthin) และไดอะ
โทแซนทิน (diatoxanthin)(2)  
ฟูโคแซนทิน (fucoxanthin) เป็นรงควัตุแคโรทีนอยด์ปฐมภูมิ (primary carotenoid) ชนิดหนึ่งที่อยู ่ในกลุ่มของแซนโทฟิลล์ 
(xanthophyll) พบในคลอโรพลาสต์ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่กลุ่มสาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae)  เช่น Laminaria และ 
Sargassum และสาหร่ายขนาดเลก็ในกลุ่มสาหรา่ยสนี้ำตาลแกมทอง (golden brown algae) เช่น ไดอะตอม Phaeodactylum, 
Odontella และ Cyclotella(3) ฟูโคแซนทินมีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ลดการอักเสบ ลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคเบาหวาน ลดน้ำหนักและสลายไขมัน ต้านอนุมูลอิสระ และสามารถเพิ่มสีสันของสัตว์น้ำและสัตว์ปีก เป็นต้น (4,5) ซึ่งได
อะตอมสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้สูงกว่าสาหร่ายสีน้ำตาลถึง 2-10 เท่า(5,6) ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้
พื้นที่มาก รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาลมีการเติบโตช้าจึงใช้ระยะเวลาการเลี้ยงและต้นทุนที่มากกว่าไดอะตอม(7) การสะสมฟูโคแซนทิน
ของไดอะตอมมีหลายปัจจัยที่ส่งผลซึ่งปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพและความเข้มแสง เพราะแสงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของได
อะตอม โดยใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับผลของความเข้มแสงต่อการสะสมฟูโคแซนทินจึงมีความ
น่าสนใจ เนื่องจากมีรายงานว่าหากไดอะตอมได้รับแสงด้วยความเข้มที่ต่ำเกินไปอาจจะส่งให้มีการเติบโตที่ช้า และถ้าไดอะตอม
ได้รับแสงที่มีความเข้มมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดกระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์แสง (photoinhibition) ได้ ซึ่งอาจส่งผลกับ
รงควัตถุภายในเซลล์รวมถึงฟูโคแซนทิน(8,9) ซึ่งความเข้มแสงที่สูงและต่ำเกินไปของไดอะตอมแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน เช่น Guo 
et al. (2016)(4) รายงานว่าไดอะตอม Cyclotella cryptica มีการเติบโตและปริมาณฟูโคแซนทินสูงสุดในช่วงความเข้มแสง 20 ไม
โครโมล/ตารางเมตร/วินาที ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสงต่ำสุดและสงูสุดที่ใช้ในการทดลอง (10 และ 40 ไมโคร
โมล/ตารางเมตร/วินาที ตามลำดับ) 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเติบโตและการสะสมฟูโคแซนทินของไดอะตอมน้ำเค็ม Amphora subtropica BUUC1502 ที่เพาะเลี้ยง
โดยให้แสงด้วยหลอด Light-emitting diode (LED) ตลอดเวลา ที่ระดับความเข้มแสงแตกต่างกัน 4 ระดับ ในช่วง 68-270 ไมโคร
โมล/ตารางเมตร/วินาที ไดอะตอมจะเติบโตในอาหารสูตร F/2 ที่มีน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเป็นส่วนประกอบ 25% ของปริมาตร
อาหารทั้งหมด ตามที่รายงานไว้โดยอณินาถ ประสพวงศ์ และคณะ (2562)(10) อาหารดังกล่าวสามารถส่งเสริมการเติบโตของ A. 
subtropica BUUC1502 ได้ดี เพราะน้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารและสารอินทรีย์ที่มาจากการขับถ่ายและ
การให้อาหารกุ้งติดต่อกัน (11) ในระหว่างการทดลองได้ติดตามทั้งประสิทธิภาพการเติบโตและปริมาณฟูโคแซนทินของไดอะตอม 
รวมทั้งได้ตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในน้ำเลี้ยงไดอะตอม ซึ่งผลจากการทดลองจะทราบถึงระดับความเข้มแสงที่ส่งเสริมให้ได
อะตอมเติบโตและมีฟูโคแซนทินมากขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการเพาะเลี้ยงไดอะตอมเพื่อผลิตฟูโคแซนทินซึ่งเป็นสารประกอบ
ชีวภาพท่ีมีมูลค่า 
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วิธีการศึกษา 
การเตรียมหัวเชื้อไดอะตอม A.subtropica BUUC1502 

ไดอะตอมน้ำเค็ม A.subtropica BUUC1502 ในการทดลองนี้แยกได้จากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดจันทบุรี(12) นำได
อะตอมมาเลี้ยงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุอาหารสูตร F/2(13) ความเค็ม 30 พีเอสยู (ผ่านการฆ่าเชื้อที่ 121 องศา
เซลเซียส นาน 20 นาที) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดเลี้ยงไดอะตอมวางบนช้ันเขย่าที่มีความเร็ว 120 รอบต่อนาที ให้แสง
ตลอดเวลาด้วยหลอดฟลูออเรสเซ็น ความเข้มแสง 68 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เมื่อได
อะตอมเติบโตอยู่ในระยะทวีคูณ จึงนำหัวเชื้อไดอะตอมมาล้างอาหารเดิมออก โดยใช้วิธีการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 10,000 รอบต่อ
นาที นาน 5 นาที จากนั้นเทสารละลายส่วนใสทิ้ง แล้วเติมอาหารใหม่ที่ใช้ในการทดลองเพื่อละลายตะกอนเซลล์ไดอะตอม และ
นำไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้ง เทสารละลายส่วนใสทิ้งจะได้ตะกอนเซลล์ไดอะตอมใช้ในการทดลอง 
การเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงไดอะตอม A.subtropica BUUC1502 

เตรียมอาหารสูตร F/2 ทีเ่ตรียมจากน้ำทะเลความเค็ม 13 พีเอสยู ผสมกับน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ด้วยปริมาตร 25% ของ
ปริมาตรอาหารทั้งหมด เพื่อใช้ทดลองเลี้ยงไดอะตอม ซึ่งเป็นผลการทดลองจากงานวิจัยของ อณินาถ ประสพวงศ์ และคณะ 
(2562)(10) โดยเก็บน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวที่เลี้ยงนาน 3 เดือน ความหนาแน่น 300,000 ตัว/ไร่ น้ำมีความเค็ม 13 พีเอสยู ค่าอัล
คาไลนิตี 153 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7-7.5 และมีปริมาณไนเตรต ฟอสเฟตและซิลิเกตเท่ากับ 1.81 มิลลิกรัม-
ไนโตรเจน/ลติร 2.42 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร และ 0.02 มิลลิกรัม-ซิลิเกต/ลิตร ตามลำดับ กรองน้ำผ่านชุดกรองที่มีรูพรุน 0.2 
ไมครอน จากนั้นเติมคลอรีนเม็ด (Septrivet 3.0) โดยใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ (2 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วจึงเติมอากาศ 24 
ชั่วโมง เพื่อไล่คลอรีนในน้ำให้หมด จึงนำน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวผสมกับอาหารสูตร F/2 ในสัดส่วน 25% และ 75% โดยปริมาตร 
ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองจะเลี้ยงไดอะตอมปริมาตร 2 ลิตร ดังนั้นจะเติมบ่อเลี้ยงกุ้งขาวและอาหารสูตร F/2 ปริมาตร 500 และ 
1,500 มิลลิลิตร ตามลำดับ จากนั้นนำอาหารไปนึ่งฆ่าเช้ือเพื่อนำมาใช้ในการทดลอง 
การเพาะเลี้ยงไดอะตอม A.subtropica BUUC1502 ด้วยความเข้มแสงแตกต่างกัน 
นำตะกอนหัวเชื้อไดอะตอมมาละลายและเทลงในขวดแก้วปริมาตร 2 ลิตร มีความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นในช่วง 1-5 x104 เซลล์/
มิลลิลิตร จากนั้นวางในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ทดลองให้แสงด้วยหลอด LED ตลอด 4 วันที่ทดลอง ใช้
ความเข้มแสง 4 ระดับ คือ 68,  135 , 200 และ  270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที แต่ละชุดการทดลองทำ 3 ซ้ำ ทำการเลี้ยงได
อะตอมแบบปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ และเติมอากาศที่ผสมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1% อัตราการไหล 15 ลิตร/ชั่วโมง 
อากาศจะไหลผ่านตัวกรอง (รูพรุน 0.22 ไมครอน) และจึงกระจายลงในน้ำเลี้ยงไดอะตอมผ่านหัวทราย  
วิธีการวิเคราะห ์
การวิเคราะห์การเติบโตของไดอะตอม 
 ติดตามตรวจวัดการเติบโตของไดอะตอมด้วยวิธีนับเซลล์บนสไลด์นับเม็ดเลือด จากนั้นคำนวณอัตราการเติบโตจำเพาะ 
(specific growth rate, ) ในหน่วยต่อวัน จากสมการ μ=(lnC2-lnC1)/( t 2- t 1) เมื่อ C1 และ C2 คือ จำนวนเซลล์ (x104 เซลล์/
มิลลิลิตร) ณ เวลา t2 และ t1 (วัน) ตามลำดับ(14) 

การวิเคราะห์ปริมาณฟูโคแซนทินในไดอะตอม 
ใช้วิธีการของ Seely (1972)(15) โดยเก็บน้ำเลี้ยงไดอะตอม 10 มลิลิลิตร ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที เท
ส่วนใสทิ้ง แล้วนำตะกอนเซลล์มาบดและเติมอะซิโตน (ความเข้มข้น 80% โดยปริมาตร) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร บ่มในที่มืด 24 
ช่ัวโมง จึงนำมาปั ่นเหวี ่ยงและแยกส่วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื ่น 420 นาโนเมตร โดยใช้เครื ่อง UV-vis 
Spectrophotometer และนำค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของฟูโคโคแซนทิน โดยใช้สมการเชิงเส้นที่จากค่า
แกน X คือ ความเข้มข้นของสารมาตรฐานฟูโคแซนทิน (Sigma-Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, United States) 0-100 
มิลลิกรัม/ลิตร และแกน Y คือ ความการดูดกลืนแสงที่ 420 นาโนเมตร รายงานความเข้มข้นฟูโคแซนทินในหน่วย มิลลิกรัม/ลิตร 
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และคำนวณปริมาณฟูโคแซนทินในเซลล์ไดอะตอม (พิโคกรัม/เซลล์) จากสมการ CFx/CCell เมื่อ CFx คือ ความเข้มข้นฟูโคแซนทิน 
(มิลลิกรัม/ลิตร) และ CCell คือ ความหนาแน่นเซลล ์(x104 เซลล์/มิลลิลิตร) (16) 

การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
เก็บน้ำเลี้ยงไดอะตอมในแต่ละชุดการทดลอง จากนั้นกรองผ่านกระดาษ GF/C ตรวจวัดปริมาณไนเตรตและฟอสเฟตด้วย UV-
screening method (4500-NO3 B) และ Ascorbic acid method (4500-P.E) ตามรายงานของ APHA (1992)(17)  และวิเคราะห์
ปริมาณซิลิเกตตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)(18) นำค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดไ้ปคำนวณหาความเข้มข้น โดยใช้สมการ
เชิงเส้นจากกราฟมาตรฐาน และรายงานในหน่วยมิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร, มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร และ มิลลิกรัม-ซิลิกา/ลิตร 
ตามลำดับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 นำข้อมูลที่ได้จากผลการทดลอง คือ ความหนาแน่นเซลล์ อัตราการเติบโตจำเพาะ ปริมาณฟูโคแซนทิน และปริมาณ
ธาตุอาหาร ของแต่ละชุดการทดลอง มาคำนวณหาเฉลี่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากแต่ละชุดการทดลอง ด้วยวิธี Analysis of Variance และ Duncan’s Multiple 
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามลำดับ โดยใช้โปรแกรม R  
ผลการทดลองและอภิปรายผล 
การเติบโตของไดอะตอมน้ำเค็ม A. subtropica BUUC1502 ที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสงแตกต่างกัน 
 ไดอะตอมน้ำเค็ม A. subtropica BUUC1502 ที่แยกได้จากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร F/2 ผสมกับ
น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 25% ของปริมาตรอาหารทั้งหมด และให้ความเข้มแสง 4 ระดับ คือ 68, 135, 200 และ 270 ไมโครโมล/
ตารางเมตร/วินาที โดยในวันแรกของการทดลองมีค่า pH เท่ากับ 7 และหลังจากนั้นในทุกชุดทดลองมีค่า pH อยู่ท่ี 7.5 ทั้งนี้ความ
หนาแน่นเซลล์เริ่มต้นอยู่ในช่วง 1-5x104 เซลล์/มิลลิลิตร และในวันที่ 1 ของการทดลอง พบว่าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความ
เข้มแสง 135 และ 200  ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ช่วยส่งเสริมให้ไดอะตอมเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 65x104 และ 58x104 เซลล์/
มิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 68 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที อย่าง
ชัดเจน (รูปที่ 1) และในวันที่ 3 ของการทดลอง พบว่าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 68 135 และ 200 ไมโครโมล/
ตารางเมตร/วินาที ให้ความหนาแน่นเซลล์สูงสุดที่ใกล้เคียงกัน (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 89.67 x104 126.78 x104  และ 133.89 
x104 เซลล์/มิลลิลิตร ตามลำดับ (ตารางที่ 1) ในวันท่ี 4 ของการทดลองกลับพบว่าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 135 
และ 200  ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ส่งผลให้ไดอะตอมลดจำนวนลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณธาตอุาหารในวนั
สุดท้ายของการทดลอง พบว่าในทุกชุดทดลองมีปริมาณธาตุอาหารที่เหลือในน้ำเลี้ยงไดอะตอมใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 3) ดังนั้น
สาเหตุหลักท่ีทำให้จำนวนไดอะตอมลดลงอาจเนื่องจากในช่วงวันท่ี 3 ซึ่งมีความหนาแน่นสูงจึงอาจเกิดการบดบังแสงกันเอง (self-
shading) ทำให้ไดอะตอมได้รับแสงไม่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้ นจึงส่งผลให้การเติบโตของได
อะตอมลดลงด้วยเช่นกัน(19) การเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสงสูง 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาท ีต้องเลี้ยงนาน 4 วัน 
จึงให้ความหนาแน่นเซลล์สูงสุด ซึ่งใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงไดอะตอมนานกว่าการใช้แสง 68 135 และ 200 ไมโครโมล/ตาราง
เมตร/วินาที   

การเพิ่มความเข้มแสงสำหรับเพาะเลี้ยงไดอะตอมจาก 68 เป็น 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที พบว่าประสิทธิภาพ
การเติบโตของไดอะตอมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) โดยการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตาราง
เมตร/วินาที มีอัตราการเติบโตจำเพาะสูง 1.26 ต่อวัน ซึ่งสูงกว่าการเพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสงระดับอ่ืน (p<0.05) และเมื่อเพิ่ม
ความเข้มแสงเป็น  270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที กลับพบว่าไดอะตอมมีอัตราการเติบโตจำเพาะลดลงเป็น 0.89 ต่อวัน ซึ่งมี
ค่าใกล้เคียงกับการใช้ความเข้มแสง 68 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการใช้ความเข้มแสง 68 และ 270 ไมโคร
โมล/ตารางเมตร/วินาที เป็นระดับความเข้มแสงที่ไม่เหมาะสมตอ่การเติบโตของไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 เพราะแสง
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เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตของไดอะตอมโดยใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง หากไดอะตอมได้รับความเข้มแสงที่ต่ำเกินไป
อาจทำให้มีการเติบโตต่ำเช่นกัน และหากไดอะตอมได้รับแสงที่มากเกินไปก็จะเกิดกระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง 
(photoinhibition) ได้ โดยไดอะตอมจะสร้างกระบวนการป้องกันเซลล์จากแสง (photoprotection) โดยรงควัตถุไดอะไดโนแซน
ทินจะเปลี่ยนเป็นไดอะโทแซนทิน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ non-photochemical quenching เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงาน
แสงที่มากเกินไปทำลายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยเปลี่ยนพลังงานแสงส่วนเกินที่ได้รับให้กลายเป็นพลังงานความร้อน 
และกระบวนการนี้จะมีผลทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงของไดอะตอมลดลง(20)  

ผลจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการเพาะเลี ้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
สามารถส่งเสริมให้ไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 เติบโตได้ดี แต่จากรายงานของ Olivaria et al.(2015)(21) ที่ได้เพาะเลี้ยง
ไดอะตอม Navicula sp. ด้วยความเข้มแสง 2 ระดับ คือ 50 และ 100 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที พบว่าไดอะตอมที่เลี้ยงด้วย
ความเข้มแสงต่ำ (50 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) ให้ความหนาแน่นเซลล์สูงกว่าที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสงสูง (100 ไมโครโมล/
ตารางเมตร/วินาที) ซึ่ง Olivaria et al.(2015)(21) ได้กล่าวว่าความเข้มแสงสูง 100 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เป็นระดับความ
เข้มแสงที่สูงเกินกว่าท่ีไดอะตอมต้องการเซลล์ ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์แสงส่งผลต่อการเติบโตของไดอะตอม
ได้ ซึ่งไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 และ Navicula sp. นั้น จัดเป็นไดอะตอมท้องน้ำเช่นเดียวกัน ในธรรมชาติไดอะตอม
ท้องน้ำจะอาศัยยึดเกาะบนผิวหน้าดินตะกอนหรือวัตถุต่างๆ ในน้ำ ไดอะตอมท้องน้ำจึงสามารถเติบโตโดยใช้ความเข้มแสงต่ำ จาก
ผลการทดลองครั้งนี้พบว่าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมด้วยความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที สามารถส่งเสริมให้ได
อะตอม A. subtropica BUUC1502 เติบโตได้ดี ในขณะที่ Navicula sp. ใช้ความเข้มแสงเพียง 50 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
ทั้งนี้ Prins et al. (2020)(22) พบว่าความสามารถของไดอะตอมบางประการ เช่น การเคลื่อนที่และการสร้างไบโอฟิลม์ (biofilm) 
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ของไดอะตอมได้ ซึ่งไดอะตอมแต่ละชนิดอาจมีความสามารถดังกล่าวแตกต่างกัน จึงทำให้
มีระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตที่แตกต่างกันด้วย  

 
รูปที่ 1  การเติบโตของไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสงแตกตา่งกัน 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของอัตราการเติบโตจำเพาะและความหนาแน่นเซลล์สูงสดุของไดอะตอมท่ีเพาะเลี้ยง
ด้วยความเขม้แสงที่แตกตา่งกัน 

ความเข้มแสง  
(ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) 

อัตราการเติบโตจำเพาะ 
(วัน-1) 

ความหนาแน่นเซลล์สูงสุด 
(x104 เซลล์/มิลลิลิตร) 

68  0.85±0.08b (วันท่ี 0-2) 89.67±31.47a (วันท่ี 3) 
135  1.06±0.21ab (วันท่ี 0-2) 126.78±36.48a (วันท่ี 3) 

200  1.26±0.01a (วันท่ี 0-2) 133.89±38.26a (วันท่ี 3) 
270  0.89±0.11b (วันท่ี 0-2) 94.33±24.34a (วันท่ี 4) 
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หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งของตาราง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 
 
 
ปริมาณฟูโคแซนทินของไดอะตอมน้ำเค็ม A. subtropica BUUC1502 ที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสงแตกต่างกัน 
 จากการตรวจวัดความเข้มข้นของฟูโคแซนทินของไดอะตอมในระหว่างที่ทำการทดลอง พบว่าในระหว่างวันที่ 0-2 ของ
การทดลอง ไดอะตอมที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสง 68 135 200 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที มีปริมาณฟูโคแซนทิน
เพิ่มขึ้น โดยในวันท่ี 2 ของการทดลองพบว่าการใช้ความเข้มแสง 135 และ 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ส่งผลให้ได้ปริมาณ
ฟูโคแซนทินสูงสุด 20.81 และ 30.45 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ (รูปที่ 2ก) ส่วนไดอะตอมที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสง 68 และ 
270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ให้ฟูโคแซนทินสูงสุดในวันที่ 4 ของการทดลอง โดยมีค่า 24.35 และ 10.34 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าไดอะตอมที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ความเข้มแสง 68-200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ให้
ปริมาณฟูโคแซนทินสูงสุดได้ใกล้เคียงกัน (p>0.05) (ตารางที่ 2) และมีปริมาณฟูโคแซนทินที่สูงกว่าการใช้แสง 270 ไมโครโมล/
ตารางเมตร/วินาที (p<0.05) ซึ่งจากผลการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าความเข้มแสงสูงเกินไป ส่งผลให้ไดอะตอมมีปริมาณฟูโคแซนทิน 
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาควบคู่กับการเติบโตของไดอะตอมจะเห็นได้ว่าที่ระดับความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
เติบโตได้ดี รองลงมาคือ 135 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที  (ภาพที่ 1) ซึ่งในวันที่ 2 ของการทดลองนั้น ไดอะตอมเติบโตอยู่ใน
ระยะทวีคูณ (log phase) ดังนั้นไดอะตอมจึงมีปริมาณฟูโคแซนทินสูง เพราะฟูโคแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ปฐมภูมิที่ทำหน้าที่ รับ
พลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปริมาณของฟูโคแซนทินจึงสอดคล้องกับการเติบโตของไดอะตอม (2) และ
เห็นได้ว่าในวันที่ 4 ของการทดลอง การเพาะเลี้ยงไดอะตอมที่ระดับความเข้มแสง 68 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที มีปริมาณฟู
โคแซนทินเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 2 ถึงแม้ว่าไดอะตอมจะเติบโตได้ต่ำกว่าเซลล์ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้แสง 135 และ 200  
ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที แต่เซลล์อาจไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการได้รับปริมาณแสงที่มากเกินไป จึงไม่เกิดกระบวนการ
ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้นไดอะตอมจึงยังสามารถสังเคราะห์แสงได้และไม่มีผลกระทบต่อการสร้างฟูโคแซนทิน แต่ใน
กรณีของการใช้แสง 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที พบว่าในวันท่ี 2-4 ของการทดลอง มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ซึ่งเป็นไปได้ว่า
ไดอะตอมอาจได้รับแสงมากจนเกิดกระบวนการป้องกันเซลล์จากแสงท่ีมากเกินไป ซึ่งไดอะตอมจะเน้นสร้างรงควัตุกลุ่มแคโรทีนอย
ปฐมภูมิแทน เช่น ไดอะไดโนแซนทิน ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณฟูโคแซนทินลดลง (20,2) ซึ่ง Guo et al. (2016)(4) ที่ได้ทำการเลี้ยงได
อะตอม Cytotella cryptica ด้วยความเข้มแสงทั้งหมด 4 ระดับ คือ 10,  20,  30 และ 40 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที พบว่า
ความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการสะสมฟูโคแซนทินของไดอะตอม C.cryptica จะอยู่ที่ช่วงความเข้มแสงต่ำในช่วง 10-30 ไมโคร
โมล/ตารางเมตร/วินาที เนื่องจากไดอะตอมที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสง 10 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ให้ผลผลิตฟูโคแซนทิน 
33.3% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ส่วนไดอะตอมที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสงสูงคือ 40 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ให้ผลผลิตฟูโคแซน
ทินเพียง 0.62% ของน้ำหนักเซลล์แห้ง จึงอาจสรุปได้ว่าที่ความเข้มแสงสูงเกินไป จะส่งผลให้เซลล์ไดอะตอมเกิดความเครียด 
จากนั้นองค์ประกอบภายในเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ปริมาณฟูโคแซนทินท่ีสะสมในเซลล์ลดลง
ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ว่าในวันที่ 0 ของการทดลอง ไดอะตอมในทุกชุดทดลองจะมีการสะสมฟูโคแซนทินสูง (60.00-90.66 พิโคกรัม/
เซลล์) แต่ไดอะตอมมีความหนาแน่นเซลล์ต่ำ ดังนั้นหากต้องการเพาะเลี้ยงไดอะตอมเพื่อผลิตฟูโคแซนทินจึงต้องพิจารณาความ
หนาแน่นเซลล์ด้วย ซึ่งการเพาะเลี้ยงไดอะตอมที่ 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ไดอะตอมเติบโตได้ดีและให้ความหนาแน่น
เซลล์สูงสุดได้มากกว่าการใช้แสง 68 135 และ 270  ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที เท่ากับ 1.48 1.06 และ 1.42 เท่า ตามลำดับ 
และในวันท่ี 2 ของการทดลอง ไดอะตอมมีฟูโคแซนทินสะสมในเซลล์เท่ากับ 29.70 พิโคกรัม/เซลล์ อีกทั้งมีความหนาแน่นเซลล์สูง
กว่าชุดทดลองอื่น (รูปที่ 1) ทั้งนี้การใช้แสง 68 และ 135 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ส่งผลให้ไดอะตอมสะสมฟูโคแซนทินได้
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สูงขึ้นเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 4 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไดอะตอมนานกว่าการใช้แสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที 
ดังนั ้นผลการทดลองนี ้แสดงให้เห็นได้ว่าที ่ความเข้มที ่ 200 อาจเป็นความเข้มแสงที ่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไดอะตอม 
A.subtropica BUUC1502 เพื่อผลิตมวลชีวภาพและฟูโคแซนทิน ทั้งนี้งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ทำการประเมิณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกสภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงได
อะตอม A.subtropica BUUC1502 เพื่อผลิตฟูโคแซนทินต่อไป 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 2  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณฟูโคแซนทิน (ก) และปริมาณฟูโคแซนทินในเซลลไ์ดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ที่เลี้ยง
ด้วยความเขม้แสงแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณฟูโคแซนทินสงูสุดของไดอะตอมน้ำเคม็ A. subtropica BUUC1502 ที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสงแตกต่างกัน 

ความเข้มแสง  
(ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) 

ฟูโคแซนทินสูงสุด  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

68  24.35±11.00a (วันท่ี 4) 
135  20.81±1.70a (วันท่ี 2) 
200  30.45±5.27a (วันท่ี 2) 
270  10.34±0.83b (วันท่ี 4) 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งของตาราง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

ปริมาณธาตุอาหารในระหว่างการเพาะเลี้ยงไดอะตอม 
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณธาตุอาหารในวันแรกและวันสุดท้ายของการทดลอง พบว่าในทุกชุดการทดลองมีปริมาณธาตุ
อาหารลดลง โดยวันสุดท้ายของการทดลองพบว่ามีซิลิเกตและไนเตรตเหลือในน้ำเลี้ยงไดอะตอมเพียง 2.25-2.91 มิลลิกรัม-ซิลิกา/
ลิตร และ 2.38-3.44 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามลำดับ ส่วนฟอสเฟตเหลือเพียง 0.30-0.70 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร เท่านั้น  
ซึ่งธาตุอาหาร 3 ชนิดนี้จำเป็นต่อการเติบโตของไดอะตอม และตารางที่ 4 แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของไดอะตอมในการลดธาตุ
อาหาร คือ ซิลิเกต ไนเตรตและฟอสเฟต เท่ากับ 71.70-77.37% 58.32-65.94% และ 81.01-91.85% ตามลำดับ ซึ่งจากผลการ
ทดลองนี้พบข้อดีในการนำน้ำเลี้ยงกุ้งขาวมาใช้ในประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไดอะตอม และยังสามารถลดปริมาณธาตุอาหารซึ่งเป็น
สารมลพิษที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) ได้หากมีการนำน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีการปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อม(11) 
ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารในน้ำเลี้ยงไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ในวันแรกและวันสุดท้ายของการทดลอง 

ความเข้มแสง  
(ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) 

วันที่ทดลอง 
ปริมาณธาตุอาหาร 

ซิลิเกต 
(มิลลิกรัม-ซิลิกา/ลิตร) 

ไนเตรต 
(มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลติร) 

ฟอสเฟต 
(มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร) 

68  
0 11.74±4.52a 8.91±1.99a 3.15±0.12a 
4 2.91±0.63b 2.94±0.35b 0.42±0.17b 

135  
0 9.33±2.41a 8.32±5.28a 3.44±0.03a 
4 2.25±0.30b 3.44±0.09b 0.40±0.24b 

200  
0 11.62±5.31a 6.68±1.69a 3.63±0.24a 
4 2.87±0.95b 2.38±0.92c 0.30±0.19b 

270  
0 13.06±5.83a 8.32±5.28a 3.67±0.26a 
4 2.51±0.68b 3.44±0.09b 0.70±0.14c 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งของตาราง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการลดธาตุอาหารของไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 วัน 

ความเข้มแสง  
(ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) 

ประสิทธิภาพการลดธาตุอาหาร (%) 

ซิลิเกต ไนเตรต ฟอสเฟต 

68  72.60±11.01a 65.94±7.63a 86.87±4.87a 
135  75.35±2.82a 60.67±24.40a 88.41±6.96a 
200  71.70±12.82a 58.32±5.03a 91.85±3.49a 
270  77.73±10.58a 65.94±7.63a 81.01±3.00a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีเหมือนกันในแนวต้ังของตาราง แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) 

สรุปผลการทดลอง 

การใช้ความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ในการเพาะเลี้ยงไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ส่งผลไดอะตอมมี
ประสิทธิภาพการเติบโตได้ดีกว่าการใช้ความเข้มแสง 68 135 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ถึงแม้ว่าความหนาแน่น
เซลล์ไดอะตอมสูงสุดในทุกชุดการทดลองจะมีค่าใกล้เคียงกัน (p>0.o5) แต่ไดอะตอมที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มแสง 200 ไมโคร
โมล/ตารางเมตร/วินาที จะให้ความหนาแน่นเซลล์ได้มากกว่าการใช้ความเข้มแสง 68 135 และ 270 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วนิาที 
ประมาณ 1.48 1.06 และ 1.42 เท่า ตามลำดับ  และการเพาะเลี้ยงไดอะตอมโดยใช้ความเข้มแสง 200 ไมโครโมล/ตารางเมตร/
วินาที ด้วยเวลาเพียง 2 วัน เท่านั้น กส็ามารถให้ฟูโคแซนทินถึง 30.45 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นความเข้มแสงที่ 200 ไมโครโมล/ตาราง
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เมตร/วินาที จึงเป็นความเข้มแสงที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงไดอะตอม A. subtropica BUUC1502 ร่วมกับอาหารที่เตรียมมา
จากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อผลผลิตทั้งมวลชีวภาพและผลิตฟูโคแซนทิน อีกทั้งในผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณของธาตุ
อาหารในน้ำลี้ยงไดอะตอมลดลง ดังนั้นจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในกรณีที่น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสินภริมภ์ฟาร์มทีไ่ดส้นบัสนุนน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวสำหรบัใช้ในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ และการนำเสนอผลงาน
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสูตรแป้งและไส้ของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิเห็ดหอมท่ีเหมาะสม ศึกษาคุณภาพทาง

กายภาพ และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม โดยมีกลุ่มตัวอย่างการป ระเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเพื่อทดสอบหาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม โดยเป็นผู้ประเมินที่จำนวน 30 คน โดยวิธี 9 point 
hedonic scale  และศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าปริมาณน้ำอิสระ (aw) ค่าสี และลักษณะเนื้อสัมผัส ผลการศึกษาพบว่า
แป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไสเ้ห็ดหอม ประกอบด้วยแป้งสาลีร้อยละ 47 นมข้นหวานร้อยละ 41 ไข่ไก่ร้อยละ 5 เบกกิ้งโซดาร้อยละ 
1 และเนยสดร้อยละ 6 และไส้มีส่วนประกอบ คือ เห็ดหอมร้อยละ 45 หอมใหญ่ร้อยละ 8 มันฝรั่งต้มสุกร้อยละ 23 น้ำตาลทราย
ร้อยละ 12 ซอสปรุงรสร้อยละ 3 น้ำมันพืชร้อยละ 4.8 กระเทียมร้อยละ 2 รากผักชีร้อยละ 2 และพริกไทยป่นร้อยละ 0.2 โดย
ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมมีค่าปริมาณน้ำอิสระเท่ากับ 0.78 และผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ
ไส้เห็ดหอม พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับร้อยละ 94 โดยให้เหตุผลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อีกทั้งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่
จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมร้อยละ 46 
คำสำคัญ: ขนมโมจิ, เหด็หอม, การพัฒนาผลติภัณฑ ์
Abstract 
 The objectives of this research to study suitable recipes for starchy crust and filling of Product development 
of Shiitake mushroom Moji products. Study physicals quality and study consumer acceptance of shiitake mushroom 
filling moji products. There was a group of sensory evaluation samples to test for the standard formula. A total of 30 
people were assessed using the 9-point hedonic scale method and studied the physical quality are water activity 
(aw), color and texture characteristics. The results of the study showed that starchy crust of shiitake mushroom 
filling moji products. It consists of 47% wheat flour, 41% sweetened condensed milk, 5% eggs, 1% baking soda 
and 6% butter, and the filling contains 45% shiitake mushrooms, 8% onions, 23% boiled potatoes, 12% sugar, 
3% seasoning sauce, 4.8% vegetable oil, 2% garlic, 2% coriander root, and 0.2% ground pepper. The production 
of shiitake mushroom filling moji had 0.78 Water activities and results of a consumer acceptance study of 
shiitake mushroom filling moji products It was found that 94 percent of consumers accepted the reason that it 
was a novelty product. Moreover, consumers were 46 percent more likely to buy shiitake mushroom filling moji 
products. 
Keywords:  Moji, Shiitake mushroom, Product development 
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บทนำ 
 ขนมโมจิเป็นของฝากที่ขึ ้นชื ่อของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู ้ประกอบการเกิดขึ ้นมากกว่า 20 ชื่อทางการค้า ซึ ่งมี
โรงงานผลิตทั้งแบบอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมกระจายไปทั่วจังหวัดนครสวรรค์ จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ ทำให้เกิดการหมุนเวียนสูงถึง 500 ล้านบาทต่อปี สาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิเป็นที่ต้องการของตลาด 
เนื่องจากรสชาติ และกลิ่นหอมของแป้ง อีกทั้งจำนวนไส้ที่มีความหลากหลาย เช่น ไส้ถั่ว ไส้ถั่วและไข่เค็ม ไส้เผือก ไส้มะพร้าวใบเตย 
เป็นต้น ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ทุกวัย ในขณะที่ตัวแป้งนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยประกอบไปด้วยแป้งสาลีหรือแป้งเค้ก นมข้นหวาน ไข่ไก่ เบกกิ้งโซดา ผงฟู เนยสด และกลิ่นวานิลา ส่วนผสมที่ลงตัวทำให้
ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาไส้ขนมโมจิเป็นไส้เค็มกันมากขึ้น เช่น ไส้เห็ดหอม
หรือไส้เห็ดต่างๆ แต่ยังไม่มีรายงานวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้เห็ดหอมแบบไส้เค็มที่พัฒนาจากไส้อาหารว่าง เช่น ไส้กะหรี่ปั๊บ 
ไส้สาคูไส้หมู และไส้ขนมเทียน เป็นต้น ซึ ่งการศึกษานี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมโมจินั ้นมีความหลากหลายของรสชาติมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาพบว่าเห็ดหอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น เห็ดหอมมีศักยาภาพในการยับยั้งการทำงานของ
เอนไซม์ไลเปส แอลฟาแอมิเลส และแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันและคาร์โบไฮเดรต(1) ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ขนมโมจิได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิเป็นขนมโมจิไส้เห็ดหอม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  คือเพื่อศึกษาสูตรแป้งและไส้ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมที่เหมาะสมซึ่งคัดเลือกสูตรด้วยการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ศึกษาคุณภาพทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ศึกษาสูตรแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่เหมาะสม ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยศึกษาสูตรขนมโมจิไส้ถั่วกวน    
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จำนวน 3 สูตร ซึ่งการศึกษาสูตรแป้งที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมโมจินั้นจะใช้ไส้ถั่วซึ่งเป็นสูตรไส้ที่ได้รับ
การตีพิมพ์แล้วนำมาเป็นไส้มาตรฐาน เพื่อหาสูตรแป้งที่เหมาะสมแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมต่อไป โดยน้ำหนัก
แป้งใช้ปริมาณ  9 กรัม ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วแผ่ออก จากนั้นใส่ไส้ปริมาณ 7 กรัม หุ้มไส้ให้มิดแล้วปั้นเป็นก้อนกลม นำเข้าอบที่
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 15-20 นาที จากนั้นทำการคัดเลือกสูตรจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ 6 อย่าง ประกอบด้วย  ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความนุ่ม รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึ่งใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ 9 point hedonic scale และใช้จำนวนผู้ทดสอบจำนวน 30 คน  

2. ศึกษาสูตรไส้ของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมที่เหมาะสม ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เนื่องจากยังไม่เคยมีผลิตภัณฑข์นมโมจิ 
ไส้เห็ดหอมจากไสอ้าหารว่าง จึงได้ทำการคัดเลือกไส้จากอาหารว่าง ได้แก่ ไส้กะหรี่ปั๊บไก่ ไส้สาคูไส้หมู(2) และไส้ขนมเทียน(3) มาใช้
ในการศึกษาโดยการดัดแปลงใส่เห็ดหอมลงไปทดแทนเนื้อสัตว์หรือส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อหาสูตรไส้เห็ดหอมที่เหมาะสม และนำ
สูตรแป้งที่ได้รับการจากข้อที่ 1 เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โมจิไส้เห็ดหอม โดยใช้น้ำหนักแป้งและไส้ และวิธีทำขนมโมจิ
เหมือนกับข้อที่ 1. จากนั้นคัดเลือกสูตรจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยการตรวจสอบคุณลักษณะ 6 อย่าง 
ประกอบด้วย  ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความหวาน รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึ่งใช้วิธีการทดสอบแบบ 9 point hedonic 
scale และใช้จำนวนผู้ทดสอบจำนวน 30 คน 

3. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม โดยนำผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่ได้รับการยอมรับจากข้อที่ 2  
มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่  
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1) ค่า aw หรือปริมาณน้ำอิสระ นำตัวอย่างขนมโมจิไส้เห็ดหอมมาวัดค่าด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน 5 ซ้ำ ด้วย

เครื่อง aw meter (AQUA Lab รุ่น 4TE, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

2) ค่าสี นำตัวอย่างขนมโมจิไส้เห็ดหอมทั้งลูกมาวัดค่าสี ในระบบ CIE LAB จำนวน 5 ซ้ำ ด้วยเครื่อง Hunter Lab (Hunter 

Lab รุ่น Colourflex, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้แก่ L* (ค่าความสว่าง), a* (ค่าความเป็นสีแดง) และ b* (ค่าความเป็นสีเหลือง) 

3) ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส นำตัวอย่างขนมโมจิไส้เห็ดหอมมาวัดค่าลักษณะเนื้อสัมผัส จำนวน 5 ซ้ำ ด้วยเครื่อง Texture analyzer 

(Stable Micro Systems, ประเทศอังกฤษ) ดัดแปลงวิธีการ(4) โดยใช้ ใช้หัววัดแบบ Cylinder probe P/36R เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 

มิลลิเมตรต่อนาท ี
  

4. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ 

บริโภค ข้อมูลทางพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมโมจิของผู้บริโภค และความรู้สึก/ทัศนะคติ/ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ขนมโมจิไส้เห็ดหอมของผู้บริโภค โดยศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 100 คน ด้วยวิธี Central Location Test (CLT) 
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏครสวรรค์  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05)  
และวิเคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การศึกษาสตูรแป้งของผลติภณัฑ์ขนมโมจิที่เหมาะสม 

ผลการศึกษาสูตรแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่เหมาะสม โดยดัดแปลงจากแหล่งต่างๆทั้งหมด 3 สูตรที่แตกต่างกัน(4,5) 
ซึ่งการศึกษาสูตรแป้งที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมโมจินั้นจะใช้ไส้ถั่วซึ่งเป็นสูตรไส้ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วนำมาเป็นไส้มาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบว่าตัวแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิประกอบไปด้วยแป้งสาลีมากถึงร้อยละ 42-47 ในขณะที่นมข้นหวานก็เป็น
ส่วนประกอบหลักท่ีสำคัญโดยใช้มากถึงร้อยละ 40-46 ตามด้วยเนยสดร้อยละ 6-9 ไข่ไก่ร้อยละ 3-5 และเบคกิ้งโซดาร้อยละ 0.5-1 
นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่แตกต่างกันไป ได้แก่ น้ำ และกลิ่นวานิลา แสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่มี
สูตรแป้งที่แตกต่างกันมาทดสอบยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยการตรวจสอบคุณลักษณะ 6 อย่าง ประกอบด้วย  ลักษณะปรากฏ 
สี กลิ่นรส ความนุ่ม รสชาติ และความชอบรวม ซึ่งใช้วิธีการทดสอบแบบ 9 point hedonic scale และใช้จำนวนผู้ทดสอบจำนวน 
30 คน 
ตารางที ่1 ส่วนผสมแป้งผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้ถั่วกวน 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (%) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
แป้งสาล ี 44 47 42 

นมข้นหวาน 40 41 46 
น้ำ 3 - - 

ไข่ไก ่ 3 5 4 
เบกกิ้งโซดา 0.5 1 0.7 

เนยสด 9 6 7 
กลิ่นวานิลา 0.5 - 0.3 

จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่มีสูตรแป้งที่แตกต่างกัน พบว่าการยอมรับด้าน
ลักษณะปรากฎและสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่การยอมรับด้านกลิ่นรส ความนุ่ม รสชาติ 
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และความชอบรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) โดยการยอมรับด้านกลิ่นรส พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมโมจิแปง้
สูตร 2 ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์ขนมโมจิแป้งสูตร 3 และ 1 ตามลำดับ ทางด้านความนุ่ม รสชาติ และ
ความชอบรวม พบว่าแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิสูตร 3 ได้รับการยอมรับมากที่สุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์ขนมโมจิแป้งสูตร 2 และ 1 
ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ทดสอบพบว่าแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิสูตร 2 มีกลิ่นรสของไข่ในระดับที่พอดีซึ่ง
แตกต่างจากสูตร 1 และ 3 ที่ใส่กลิ่นของวานิลาลงไปทำให้กลิ่นของขนมไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ อีกทั้งเนื้อแป้งของผลิตภัณฑ์
ขนมโมจิ สูตร 2 มีความนุ่มเหมือนขนมโมจิที่นิยมบริโภคในท้องตลาด ดังนั้นจึงคัดเลือกเพื่อใช้เป็นสูตรแป้งผลิตภัณฑ์ขนมโมจิใน
ขั้นตอนต่อไป  
 

                              
 

ภาพที่  1 ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่มีสตูรแป้งที ่1 (A) 2 (B) และ 3 (C) 
 

ตารางที่ 2 ผลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑโ์มจิไส้ถั่วกวน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สูตร  

1 2 3 

ลักษณะปรากฏns 6.57±1.70 6.73±1.02 6.67±1.18 
สีns 6.57±1.61 6.90±1.32 6.47±1.33 

กลิ่นรส 6.13±1.89b 7.23±1.33a   6.90±1.35ab 
ความนุ่ม  5.10±2.40b 6.17±2.07a 6.97±1.90a 
รสชาต ิ  5.69±2.06b 6.93±1.23a 7.37±1.13a 

ความชอบรวม 6.23±1.83b 7.37±1.13a 7.47±1.01a 
หมายเหตุ:  a, b ตัวอกัษรที่แตกตา่งกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) 
               ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสำคัญ 

2. การศึกษาสตูรไสท้ี่เหมาะสมของการพัฒนาผลิตภณัฑไ์สโ้มจิเห็ดหอม 
ผลการศึกษาสูตรไส้ที่เหมาะสมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม จำนวน 3 สูตร โดยดัดแปลงสูตรจากไส้กะหรี่ปั๊บ

ไก่ (สูตร 1) ไส้สาคู (สูตร 2) และไส้ขนมเทียน (สูตร 3) โดยใช้เห็ดหอมทดแทนส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบหลักของไส้ขนมหรือ   
อาหารว่างชนิดนั้น จากนั้นนำสูตรแป้งขนมโมจิที ่ได้ร ับคะแนนความชอบสูงที่สุดในข้อ 1 (สูตร 2) มาห่อไส้เห็ดหอมทั้ง 3 สูตร               
ผลการศกึษาพบว่าไส้ขนมโมจิทั้ง 3 สูตร ใช้เห็ดหอมเป็นส่วนประกอบร้อยละ 45-59 และส่วนประกอบอื่นๆ อีกร้อยละ  41-55 แสดงดัง
ตารางที่ 3  และนำมาทดสอบยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยการตรวจสอบคุณลักษณะ 6 อย่าง ประกอบด้วย  ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส 
ความหวาน รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึ่งใช้วิธีการทดสอบแบบ 9 point hedonic scale และใช้จำนวนผู้ทดสอบจำนวน 30 คน 

A B C 
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จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในไส้เห็ดหอมของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ ดังแสดงในตารางที่ 4 ผลการศึกษา

พบว่าไส้เห็ดหอมของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิสูตรที่  1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่

ผลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไส้เห็ดหอมของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิสูตรที่ 1 และ 3 มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p≤0.05) โดยผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมที่ได้รับการยอมรับด้านลักษณะปรากฏมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้

เห็ดหอม สูตร 1 ซึ่งเป็นสูตรที่ดัดแปลงมาจากไส้กะหรี่ปั๊บไก่ ตามด้วยผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม สูตร 2 และ 3 ตามลำดับ  

ตารางที ่3 ส่วนผสมไส้ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (%) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
เห็ดหอม 45 53 59 
หอมใหญ ่ 8 11 - 
หอมแดง - - 8 

มันฝรั่งตม้สุก 23 - 12 
หัวไชโป ๊ - 11 - 

น้ำตาลทราย 12 3.3 12 
น้ำตาลปี๊บ - 7 - 
ซอสปรุงรส 3 3.3 - 
เกลือป่น - 0.2 0.6 
น้ำมันพืช 4.8 5 3.2 

กระเทียมสับ 2 3 - 
รากผักชี 2 3 - 

พริกไทยป่น 0.2 0.2 0.2 
น้ำ - - 5 

 
ตารางที่ 4 ผลทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑข์นมโมจไิส้เห็ดหอม 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สูตร  

1 2 3 
ลักษณะปรากฏ 6.40±1.25a 6.20±1.32ab 5.53±1.61b 

ส ี 6.53±1.38a 6.00±1.51ab 5.67±1.55b 
กลิ่นรส 6.20±2.01a 5.73±2.03ab 5.07±1.78b 

ความหวาน 6.60±1.43a 6.27±1.57a 4.93±2.01b 
รสชาต ิ 6.80±1.56a 6.20±1.79a 4.90±1.90b 

ความชอบรวม 6.93±1.55a 6.27±1.60a 5.27±1.87b 
หมายเหตุ:  a, b… ตัวอักษรที่แตกต่างกนัในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) 
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3. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม  
ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จากข้อ 2  ถูกนำมาศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ดังนี ้

1) ค่า aw หรือค่าปริมาณน้ำอิสระ พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.78 ซึ่งต่ำกว่า 0.80 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดสําหรับการเจริญของเชื้อรา

ทัว่ไปที่ทําให้เกิดการเสื่อมเสีย(6) ปริมาณน้ำอิสระทำให้เกิดการเสื่อมเสยีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สาเหตุอาจเกิดจากปริมาณความช้ืน

ที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ หรือการบรรจุภัณฑ์และการเคลื่อนย้ายความชื้นจากไส้มายังแป้ง ซึ่งจะมีผลทำให้คุณภาพ

ด้านต่างๆ ของขนมเปลี่ยนไป(7) 

2) ค่าสี ได้แก่ L*, a* และ b* โดยวัดผลิตภัณฑ์ขนมโมจไิสเ้ห็ดหอม พบว่ามีค่าความสว่าง (L*)  เท่ากับ 65.34 มีค่าความ
เป็นสีแดง (a*) เท่ากับ 3.25 และมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 27.73 

3) ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture analyzer ใช้หัววัดแบบ Cylinder probe P/36R พบว่าค่าลักษณะ   

เนื้อสัมผัสด้านความแข็ง(Hardness) เท่ากับ 12.88 นิวตัน ด้านการยึดติดผิว(Adhesiveness) เท่ากับ 50.51 นิวตัน ด้านการคืน
ตัว(Springiness) เท่ากับ 0.07 นิวตัน ด้านการยึดเกาะ(Cohesiveness) เท่ากับ 57.18 นิวตัน ด้านความเหนียว(Gumminess) 
เท่ากับ 6.67 นิวตัน ด้านการเคี้ยวได้ (Chewiness) เท่ากับ 20.48 นิวตัน และด้านความหยุ่น(Resilience) เท่ากับ 0.04 นิวตัน 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โมจิเห็ดหอม 

คุณภาพทางกายภาพ ชนิด (หน่วย)  

ค่าปริมาณน้ำอิสระ(aw)  0.78±0.01 

ค่าส ี

L* 65.34±0.80 

a* 3.25±0.23 

b* 27.73±0.23 

ค่าลักษณะเนื้อสมัผสั   

ความแข็ง (นิวตัน) 12.88±0.29 

การยึดติด (นิวตัน) 50.51±1.53 

การคืนตัว (นิวตัน) 0.07±0.00 

การยึดเกาะ (นิวตัน) 57.18±1.77 

ความเหนียว (นิวตัน) 6.67±0.30 

การเคี้ยวได้ (นิวตัน) 20.48±0.98 

ความหยุ่น (นิวตัน) 0.04±0.00 
  หมายเหตุ:  L* หมายถึง ค่าความสว่าง, a* หมายถึง ค่าความเป็นสีแดง และ b* หมายถึง ค่าความเป็นสีเหลือง 

4. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑ์โมจิเหด็หอม 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมโดยศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจำนวน 100 คน 

จากตารางที่ 6 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ปริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76 ในขณะที่   
เพศชายร้อยละ 24 โดยอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มากถึงร้อยละ 68 ในด้านของข้อมูลทางพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ขนมโมจิ
ของผู้บริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชอบรับประทานขนมโมจริ้อยละ 88 และไม่ชอบขนมโมจิ เพียงร้อยละ 12 โดยร้อยละ 32  
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บริโภคขนมโมจปิระมาณ 1-2 ครั้ง/เดือน ตามด้วยบริโภคขนมโมจิประมาณ 1-2 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 26) และ 1-2 ครั้ง/2 เดือน        
(ร้อยละ 25) ตามลำดับ ความรู้สึก/ทัศนะคต/ิความคิดเห็นท่ีมีต่อผลติภัณฑ์ขนมโมจิไส้เหด็หอมของผู้บริโภคพบว่าร้อยละ 92 ผู้ตอบ
สอบถามไม่เคยรับประทานขนมโมจิไสเ้ห็ดหอม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าขนมโมจิไส้เห็ดหอมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม ่
ร้อยละ 65 เป็นผลติภณัฑ์ที่น่าสนใจ ร้อยละ 27 และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค ร้อยละ 14 ด้านการยอมรับผลิตภณัฑ์ขนม
โมจิไส้เหด็หอม ผู้ตอบแบบสอบถามให้การยอมรับมากถึงร้อยละ 94 และร้อยละ 6 ยังไม่แน่ใจ และผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโนม้
จะซื้อผลิตภณัฑ์ขนมโมจไิสเ้ห็ดหอม ร้อยละ 46 ในขณะที่ร้อยละ 51 อาจจะซื้อ และมีเพียงร้อยละ 3 ที่จะไม่ซื้อผลติภณัฑ์โมจิไส้
เห็ดหอมนี ้

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอม โดยการศึกษาสูตรแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมโมจิที่เหมาะสม พบว่าแป้งสูตรที่ 2 
ได้รับการยอมรับจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งมี ส่วนประกอบของแป้ง ดังนี้ แป้งสาลี 
ร้อยละ 47 นมข้นหวานร้อยละ 41 ไข่ไก่ร้อยละ 5 เบกกิ้งโซดาร้อยละ 1 และเนยสดร้อยละ 6 ในขณะที่ผลการศึกษาสูตรไส้ที่
เหมาะสมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้โมจิเห็ดหอม พบว่าไส้สูตรที่ 1 ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งมีส่วนประกอบ ได้แก่ เห็ดหอม    
ร้อยละ 45 หอมใหญ่ร้อยละ 8 มันฝรั่งต้มสุกร้อยละ 23 น้ำตาลทรายร้อยละ 12 ซอสปรุงรสร้อยละ 3 น้ำมันพืชร้อยละ 4.8 
กระเทียมร้อยละ 2 รากผักชีร้อยละ 2 และพริกไทยป่นร้อยละ 0.2 อีกทั้งผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เหด็หอมมีคา่ปริมาณน้ำอิสระเท่ากบั 
0.78 ซึ่งต่ำกว่า 0.80 ซึง่เป็นค่าต่ำสุดสําหรับการเจริญของเชื้อราทั่วไปที่ทําให้เกิดการเสื่อมเสีย ค่าสี ได้แก่ ค่า L*  (ค่าความสว่าง) 
เท่ากับ 65.34 ค่า a* (ค่าความเป็นสีแดง) เท่ากับ 3.25 และค่า b* (ค่าความเป็นสีเหลือง) เท่ากับ 27.73 ในขณะที่ค่าลักษณะเนื้อ
สัมผัสด้านความแข็งเท่ากับ 12.88 นิวตัน ด้านการยึดติดผิวเท่ากับ 50.51 นิวตัน ด้านการคืนตัวเท่ากับ 0.07 นิวตัน ด้านการยึด
เกาะเท่ากับ 57.18 นิวตัน ด้านความเหนียวเท่ากับ 6.67 นิวตัน ด้านการเคี้ยวได้ เท่ากับ 20.48 นิวตัน และด้านความหยุ่นเท่ากับ 
0.04 นิวตัน นอกจากน้ีผลิตขนมโมจิไส้เห็ดหอมยังได้รบัการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากถึงร้อยละ 94 โดยให้เหตุผลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีความแปลกใหม่ และมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมโมจิไส้เห็ดหอมร้อยละ 46  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นมอลโตเดก็ซ์ตรนิซึ่งใช้เป็นสารตัวพารอ้ยละ (20, 25 และ 30) และ

อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า (130, 140 และ 150 องศาเซลเซียส) ต่อคุณภาพน้ำอินทผลัมผงพร้อมดื่มที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย 
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละกรดทั้งหมด และการ
ประเมินด้านประสาทสัมผัส ผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละกรด
ทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  เนื่องจากแนวโน้มปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ความเป็นกรด-ด่าง 
และร้อยละกรดทั้งหมดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมลิมรอ้นขาเข้าสูงขึ้นแต่จะมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นมอลโตเดก็ซ์ตรินมากขึ้น 
ส่วนคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ดา้นสี กลิ่น ความหวาน รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน 
แบบ 9-point hedonic scale พบว่า คะแนนการยอมรับของน้ำอินทผลัมผงมีความแตกต่างกันทุกค่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินเป็นสารตัวพาร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ซึ่งให้
คะแนนด้านรสชาติและความชอบโดยรวมมากที่สุดเท่ากับ 7.13 และ 6.80 ตามลำดับ 
คำสำคัญ:  อินทผลัม การทำแห้งแบบพ่นฝอย  มอลโตเด็กซ์ตริน อณุหภมูิลมร้อนขาเข้า 
Abstract 

The objective of this research was to study the effects of maltodextrin concentration used as carrier 
agent (20, 25 and 30 percent) and inlet air temperature (130, 140 and 150 °C) on the quality of ready to drink 
date palm juice powder by spray drying. The chemical properties analysis as total soluble solid, pH and 
percentage of acidity were performed. The results indicated that total soluble solid, pH and percentage of 
acidity were statistically different. The result trends showed that increased inlet air temperature resulted in 
increased total soluble solid, pH and percentage of acidity whereas decreased values with high maltodextrin 
concentration.  In addition, type of sensory evaluation of each product color’s, odor, sweetness, taste, overall 
acceptability and sensory type by using 30 of untrained panelists was 9-points hedonic scale. The data 
demonstrated that color, odor, sweetness, taste and overall acceptability were statistically different. (p<0.05) 
It was found that panelists accepted on the optimum condition for spray drying date palm juice powder in 
term of maltodextrin concentration and inlet air temperature were 30 percent and 150 °C, respectively.  The 
highest scores from panelists on taste and overall acceptability values were 7.13 and 6.80, respectively.  
Keywords: date palm, spray dried, maltodextrin, inlet air temperature 
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บทนำ 
 อินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานและอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ และ
ใยอาหาร แร่ธาตุที่มีฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ถึงแม้ผลไม้ชนิดนี้จะมีขนาดเล็กโดยหนึ่งผลจะหนักประมาณ 7.5 กรัม และเนื้อ
อินทผลัม 100 กรัม จะให้พลังงานมากถึง 314 แคลอรี่ และยังให้แร่ธาตุมากถึง 10 ชนิด เช่น ทองแดง โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
ซีลีเนียม ฯลฯ ในปริมาณมากกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณที่แนะนำในแต่ละวัน รวมทั้งสารโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่มีส่วนช่วย
ป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการเสื่อมของร่างกาย เช่น ป้องกันเซลล์ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ไม่ให้ถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระอีก
ทั้งยังอุดมไปด้วย วิตามินซี วิตามินบี วิตามินเค เหล็ก และเส้นใยอาหาร (1-3) จากการศึกษาวิธีการทำเครื่องดื่มผงมีอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน ได้แก่ วิธีทางธรรมชาติและวิธีทางเทคโนโลยีแบบใหม่ โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบเยือกแข็ง
แห้ง (freeze drying) และเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer หรือ spray drier) สำหรับวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray 
drying) เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการทำแห้งวิธีหนึง่ที่นิยมใช้มากวิธีหน่ึงโดยเปลี่ยนจากอาหารเหลวไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารผง (4) 
ซึ่งกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอยนี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คราวละมาก ๆ และกระบวนการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง ระบบของ
การทำแห้งแบบนี้มีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงทำให้น้ำระเหยออกจากอาหารเหลวได้เร็ว  เวลาที่ใช้ในการทำแห้งสั้นมากจะได้
ผลิตภัณฑ์ลักษณะผงแห้งซึ่งเป็นการลดน้ำหนักลง สะดวกและง่ายต่อการขนส่ง และเก็บรักษาได้นานขึ้น การอบแห้งแบบพ่นฝอย
นอกจากจะใช้สำหรับทำแห้งอย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการลดขนาดปริมาตรของของเหลวอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะนำอินทผลัมมาแปรรูปเป็นน้ำอินทผลัมผงพร้อมดื่ม (5,6) สำหรับข้อมูลด้านการอบแห้งแบบพ่นฝอยอินทผลัมผงมีผู้
ศึกษาการอบแห้งแบบพ่นฝอย 8 สภาวะการผลิต ศึกษาสารตัวพา 2 ชนิด ได้แก่ มอลโตเด็กซ์ตริน และกัมอาราบิก อุณหภูมิลมรอ้น
ขาเข้า 2 ระดับคือ 150 และ 170 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 2 ระดับคือ 25 และ 40 มิลลิลิตร/นาที และความเข้มข้นสารตัว
พาเริ่มต้นเท่ากับร้อยละ 20 จากผลการศึกษาสมบัติทางเคมี กายภาพของอันทผลัมผงพบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ จากการศึกษาขนาดของอินทผลัมผงโดยใช้ scanning electron microscope (SEM) พบว่าตัวอย่างท่ีผ่าน
การเติมทัง้มอลโตเด็กซ์ตรินและกัมอาราบิกทำให้ลักษณะของผงที่ได้มีความเรียบ รูปทรงอนุภาคเป็นทรงกลมและเมื่อนำมาละลาย
น้ำเกิดการละลายน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยข้างต้นมีเฉพาะด้านกายภาพแต่ขาดข้อมูลด้าน เคมีและทาง
ประสาทสัมผัส (7) เนื่องจากอินทผลัมเป็นวัตถุดิบมีความหวานมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสามารถ
เลือกใช้วิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยได้ซึ่งจัดเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบหนึ่งเพื่อทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถ
บริโภคได้ตลอดทั้งปี แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของอินทผลัมคือ เป็นผลไม้สดที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เป็นผลไม้ตามฤดูกาลโดยช่วง
เดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคมของทุกปีจะมีอินทผลัมปริมาณมากที่สุด (8,9) ราคาของอินทผลัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ สำหรับสายพันธุ์ที่
นิยมรับประทานผลสด ได้แก่ สายพันธุ์บาฮี (BARHEE / BARHI) สายพันธุ์คาลาส (KHALAS) สายพันธุ์แม่โจ้ (KL1) สายพันธุ์แดง
อินเดีย สายพันธุ์โคเนซี่มีทั้งสีเหลืองและสีแดง ราคาขายผลในปี 2563 ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาด ราคาตั้งแต่ข่วง 100-1000 
บาท/กิโลกรัม ราคากลางอย่างพันธุ์บาฮีประมาณ 300 บาทแต่เมื่อนำมาผลิตเป็นน้ำอินทผลัมสดราคา 40 บาทต่อขวด (ขนาดของ
ขวดแก้วปริมาตร 400 มิลลิลิตร และผลิตภัณฑ์ในรูปอินทผลัมผงบรรจุขวดแก้วขนาด 120 กรัมราคาประมาณ 500 บาท จัดได้ว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างแพง (10) ด้วยสรรพคุณข้อดีของอินทผลัมผงที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทาง
เคมีและประสาทสัมผัสเพิ่มเติมโดยงานวจิัยนี้มีความต่อเนื่องจาก (11) ที่ได้สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบพ่นฝอยน้ำอินทผลัม
และคุณภาพน้ำอินทผลัมผงโดยการแปรความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินที่ต่างกัน 3 ระดับคือ ร้อยละ 20, 25 และ 30 และแปร
อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 3 ค่าคือ 130, 140, 150 องศาเซลเซียส กำหนดอุณหภูมิลมออก 90 องศาเซลเซียส ศึกษาวิเคราะหส์มบัติ
ทางกายภาพ  ได้แก่ water activity ความช้ืน ความสว่าง สีแดง สีเหลือง และค่าการละลาย ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นมอล
โตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 และอุณหภูมิลมเข้า 150 องศาเซลเซียสให้ค่าสมบัติทางกายภาพที่ดีในด้านการละลายและค่าร้อยละ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ผงที่ได้ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีดำเนินการศึกษาสมบัติทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของอินทผลัมผง
ต่อเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของอินทผลัมผงซึ่งข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทผลัมผงและน่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์อินทผลัมผงชงได้เป็นอย่างดี เพื่อการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทำให้เกิดความหลากหลาย และมีรูปแบบท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทผลัมผงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อินทผลัมชงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับ
กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจด้านสุขภาพ  
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบขั้นต้น  
           1.1 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้น้ำอินทผลัมสำเร็จรูปยี่ห้อ In one อินทผลัม จากจังหวัดกาญจนบุรี 
           1.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบพ่นฝอย ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบพ่นฝอย ยี่ห้อ Lab 
Plant Spray Dryer รุ่น SD-Basic  โดยศึกษาท่ีอุณหภูมิร้อนลมขาเข้าที่ 130, 140 และ 150 องศาเซลเซียส และกำหนดอุณหภูมิ
ลมร้อนออกที่ 90 องศาเซลเซียส ปรับสภาวะให้โดยใช้หัวฉีดทำให้เกิดการพ่นกระจายของละอองออกมาอย่างสม่ำเสมอจากนั้น 
อัตราเร็วของปั๊มเป็น 1000 มล/ช่ัวโมง เติมสารช่วยในการทำแห้ง ได้แก่ มอลโตเด็กซ์ตรินท่ีระดับความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ คือ 
ร้อยละ 20, 25 และ 30 โดยน้ำหนัก โดยใช้ hand refractometer วัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดผสมกับมอลโต-
เด็กซ์ตรินจนมอลโตเด็กซ์ตรินละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำอินทผลัมดำเนินการอบแห้งพ่นฝอยตามสภาวะที่ดำเนินการตั้ง
ค่าเริ่มต้น นำอินทผลัมผงที่ได้บรรจุลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ปิดผนึกด้วยความร้อนเพื่อนำไปทดสอบคุณภาพ (11) ดังข้อ 3 ต่อไป  
2. การบันทึกข้อมูล 
 เก็บและบันทึกข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการทดลองและนำมาคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติคือ การวิเคราะห์คณุภาพ
ทางเคมี วางแผนการทดลองโดยใช้ Factorial completely randomized design (CRD) 2x3 ทดลอง 3 ซ้ำ ส่วนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองโดยใช้ randomized complete block design (RCBD) ทดลอง 3 ซ้ำ วเิคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) (12) 
3. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  
            นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ในรูปผงมาละลายน้ำในรปูของเหลวอัตราส่วน 1:3 ในแต่ละสิ่งทดลองมาตรวจวัดคณุภาพทาง
เคมีโดยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (total soluble solids, TSS) โดยใช้ hand refractometer ยี่ห้อ Atago 
รุ่น FG-103 ประเทศญี่ปุ่น ตามวิธขีอง (12) ทำการวัดค่า 3 ซ้ำ ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
ยี่ห้อ OHAUS รุ่น ST3100-F ประเทศจีน ตามวิธีของ (12) และร้อยละกรดทั้งหมดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการไตเตรทกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอลโดยใช้ฟีนอลฟธาลีนเป็นอินดิเคเดตอร์วิธีการคำนวณร้อยละกรดทั้งหมดคำนวณใน
รูปของกรดซิตริก ตามวิธีของ (13) 
4. การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัส  
            นำอินทผลัมผงที่ได้มาทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการเตรียมเป็นน้ำอินทผลัมผงพร้อมดื่มโดยผสมกับน้ำดื่มใน
อัตราส่วน 1:5 ละลายน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยดัดแปลงจากวิธีการของ (14) ทำการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลติภณัฑน์ำ้
อินทผลัมผงพร้อมดื่มโดยใช้ผู้ทดสอบซึ่งไม่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน ด้วยวิธี 9-point hedonic scale ในคุณลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ สี กลิ่น ความหวาน รสชาติ และความชอบโดยรวม ดัดแปลงตามวิธีของ (12) 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
            จากการแปรสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนำ้อินทผลมัผง โดยแปรความเข้มข้นของมอลโตเด็กซต์รินที่ใช้เป็นสารตัวพา 
และอุณหภูมลิมร้อนขาเข้าแต่ควบคุมอุณหภูมิลมออกและทำการเปรยีบเทียบคณุภาพทางเคมี จากภาพท่ี 1ก-1ค พบว่า อุณหภูมิ
ลมร้อนเข้าและความเข้มข้นของมอลโตเด็กซ์ตรินเป็นพารามิเตอร์ทีม่ีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายนำ้ได้ทั้งหมด ความเป็นกรด-
ด่าง และร้อยละกรดทั้งหมด ในขณะที่ปรมิาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดเป็นพารามิเตอร์ที่มผีลตอ่ความสามารถในการกระจาย
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ตัวอินทผลัมผงเมื่อละลายในน้ำ และอุณหภูมลิมร้อนขาเข้าและปรมิาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดเป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อค่า
ความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละความเป็นกรดทั้งหมด (p≤0.05) 
            การวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของน้ำอินทผลัมผง จากภาพที่ 1ก พบว่า อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 
130 องศาเซลเซียส ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 20, 25 และ 30 มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดเท่ากับ 13.33 , 
13.00 และ 12.33 องศาบริกซ์ ตามลำดับ และ อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียส ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 20, 
25 และ 30 มีค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดเท่ากับ 15.67, 14.67 และ 14.67 องศาบริกซ์ ตามลำดับ ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิลม
ร้อนขาเข้าเพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้ค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น และที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินท่ี
มากขึ้นจะทำให้ค่าของแข็งทีล่ะลายได้น้ำทั้งหมดมีค่าลดลงทัง้นี้เนื่องจากมอลโตเด็กซ์ตรินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซ์แป้ง
จากวัตถุดิบที่ใช้เป็นสารตั้งต้น เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียว เป็นต้น ลักษณะมอลโตเด็กซ์ตรินผงที่ผลิตได้
จากวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ ่น ไม่มีรสหวาน ดูดความชื ้นน้อย เพราะองค์ประกอบหลักที ่พบมากคือ 
คาร์โบไฮเดรตพบเป็นองค์ประกอบหลักร้อยละ 99 ประเภทแป้งจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาไรด์มีคุณสบัติที่สำคัญคือ 
ไม่ละลายในน้ำเย็นแต่ละลายได้ในน้ำร้อน (15) ดังนั้นการเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักท่ีมากเกินไปมี
ผลต่อการละลาย ทำให้การละลายในน้ำมีค่าลดลงซึ่งผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (16)  จากการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยของ (17) ที่ศึกษาในน้ำอินทผลัมสด พบว่า ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของน้ำอินทผลัมสดขึ้นอยู่กับระยะ
ความแก่อ่อนของอินทผลัมค่าที่วัดได้อยู่ในช่วง 7.00-9.00 องศาบริกซ์ ค่าที่ได้แตกต่างจากผงอินทผลัมทั้งนี้เนื่องมาจากการให้
ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยมีการระเหยน้ำออกไปทำให้ปริมาณของแข็งที่มีลักษณะเป็นผงเมื่อนำมาละลายน้ำ
มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้มากข้ึน (11) 

การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของน้ำอินทผลัมผง จากภาพที่ 1ข พบว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้ำอินทผลัมแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผง    อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 องศาเซลเซียสที่มอลโตเด็กซต์ริน
ร้อยละ 30 และ 25 มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 5.52 และน้ำอินทผลัมผงที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าท่ี 130 องศาเซลเซียส  ที่มอลโตเด็กซ์-
ตรินความเข้มข้นร้อยละ 30 มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 5.34 จะพบว่าอินทผลัมผงมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าคงที่เมื่อความเข้มข้นของ                 
มอลโตเด็กซ์ตรินเพิ่มขึ้นทั้งนี้ในทางทฤษฎีเนื่องจากเมื่อนำมอลโตเด็กซต์รินผงมาละลายในน้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.5 จัด
ได้ว่ามีค่าความเป็นกรดต่ำ (15) และเมื่อนำมาผสมกับน้ำอินทผลัมและนำไปอบแห้งแบบพ่นฝอย พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียส แสดงว่า การเพิ่มความเข้มข้นของมอลโต-
เด็กซ์ตรินลงไปและใช้อุณหภูมิลมร้อนท่ีสูงขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำลงไปทำให้เพิ่มการละลายน้ำได้ดขีึ้น ทำให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้นกว่าที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 และ 140 องศาเซลเซียส โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (18-21) จากการเปรียบเทียบผลการวิจัยของ (17) ที่ศึกษาในน้ำอินทผลัมสด พบว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้ำอินทผลัมอยู่ในช่วง 
5.00-5.30 ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบจากการทำอินทผลัมผง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าช่วงความแก่อ่อน
ของน้ำอินทผลัมสดกับอินทผลัมผงไม่ทำให้ค่าที่วิเคราะห์ได้แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ร้อยละกรดทั้งหมดของน้ำอินทผลัมผง   จากภาพที่ 1ค พบว่า ค่าร้อยละกรดทั้งหมดของน้ำอินทผลัม
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผง    อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 องศาเซลเซียสที่มอลโต-
เด็กซ์ตรินร้อยละ 30 และ 25 มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 5.52 และน้ำอินทผลัมผงที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าท่ี 130 องศาเซลเซียส ที่มอล-
โตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 5.34 ทั้งนีผ้ลการวิเคราะห์ร้อยละกรดทั้งหมดที่ได้เมื่อแปรอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าและ
ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่แตกต่างกันมีผลทำให้ค่าร้อยละกรดทั้งหมดที่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน แสดงว่าการเพิ่มความ
เข้มข้นของมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่เพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่ละลายน้ำได้มากขึ้น (15) มีผลต่อ
ค่าร้อยละกรดทั้งหมดที่วิเคราะห์ได้ทำให้ค่าร้อยละกรดทั้งหมดลดลง โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ (16-21)  จากการ
เปรียบเทียบผลการวิจัยของ (17) ที่ศึกษาในน้ำอินทผลัมสด พบว่า ร้อยละกรดทั้งหมดของน้ำอินทผลัมอยู่ในช่วง 1.92-2.24 ค่าที่ได้
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เมื่อเปรียบเทียบจากการทำอินทผลัมผง พบว่า ค่าร้อยละกรดทั้งหมดมีความแตกต่างจากน้ำอินทผลัมผงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงเกิดการสลายตัวของกรดอินทรีย์บางส่วนที่พบในอินทผลัม  จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ความเป็นกรด-ด่าง และร้อยละกรดทั้งหมดในอินทผลัมสดกับอินทผลัมผงมีค่าแตกต่างกันชัดเจน 
เฉพาะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดและร้อยละกรดทั้งหมดทั้งนี้เนื่องมาจากสายพันธุ์ ความแก่อ่อน อุณหภูมิในการให้
ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง (11) 

การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสของน้ำอินทผลัมผงด้าน สี กลิ่น ความหวาน รสชาติ และความชอบโดยรวม จากภาพ
ที่ 2ก-2จ พบว่า คะแนนการประเมินด้านประสาทสัมผัสแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทุกด้าน โดยคะแนนด้านสี 
พบว่าอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรนิร้อยละ 25 ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าต่ำและความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินที่ใช้มีความเหมาะสม สำหรับคะแนน
ด้านกลิ่นพบว่าอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับมาก
ที่สุดทั้งนี้เนื่องจากการใช้อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่สูงทำให้เกิดการแห้งได้เร็วกว่าประกอบกับการ
ใช้มอลโตเด็กซ์ตรินท่ีความเข้มข้นร้อยละ 30 เป็นสารช่วยทำให้แห้งเร็วการใช้ปริมาณที่มากนอกจากทำให้เกิดการแห้งได้เร็วขึ้นยัง
ช่วยเก็บรักษากลิ่นรสของอินทผลัมผงได้ดีกว่า (15) สำหรับคะแนนการยอมรับด้านความหวาน รสชาติ และการยอมรับโดยรวม
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 และ 140 องศาเซลเซียสค่าแนวโน้มคะแนนการ
ยอมรับเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียสที่ความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 
20 และ 25 มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ที่ความเข้มข้นมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 ให้คะแนนการยอมรับด้านความหวาน และ
ความชอบโดยรวมสูงสุดมีค่าเท่ากันเท่ากับ 6.80 ส่วนรสชาติสูงสุดเท่ากับ 7.13 ทั้งนี้เนื่องจาก อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 องศา
เซลเซียส และมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 ใช้เวลาในการทำแห้งน้อยกว่าที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 และ 140       องศา
เซลเซียส ประกอบกับผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผงที่ไดม้ีลักษณะปรากฏที่ดีกว่าโดยรวมแลว้อุณหภมูิลมร้อนขาเข้า 150 องศาเซลเซียส
ที่มอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 มีความชอบโดยรวมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น ๆ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ (22-24)  

จากการคิดคำนวณต้นทุนในการผลิตอินทผลัมผงอย่างคร่าว ๆ พบว่า มอลโตเด็กซ์ตริน 1 กก. ราคา 45 บาท น้ำ
อินทผลัมสด 4ลิตร ราคา 400 บาท ค่าแรงงาน 5 วัน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 5 คน 10,000 บาท ค่าภาชนะบรรจุ 800 บาท 
ต้นทุนในการผลิต = 45+400+10000+800 = 11,245 บาท ผลิตจำนวน 1,000 กล่อง  ราคาต่อหน่วย (กล่อง) = 11.25 บาท 
ประมาณ 12 บาท 
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(ก)                                                                       (ข)                                             

                                                            
                                                                        (ค) 

ภาพที่  1 แสดงการวิเคราะห์ทางเคมีที่วัดได้เมื่อแปรอุณหภูมลิมเข้าร้อนและมอลโตเด็กซต์รินต่างกัน (ก) ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ำได้ทั้งหมด  (ข) ความเป็นกรด-ด่าง  (ค) ร้อยละกรดทั้งหมด 
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(ก)                                                                                        (ข) 

       
                                   (ค)                                                                                     (ง)            

                                   
                                                                                       (จ) 

ภาพที่  2 แสดงการวิเคราะห์ทางเคมีที่วัดได้เมื่อแปรอุณหภูมลิมเข้าร้อนและมอลโตเด็กซต์รินต่างกัน (ก) สี (ข) กลิ่น (ค) ความ
หวาน (ง) รสชาติ (จ) ความชอบโดยรวม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 อินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานและประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินซี วิตามินบี 
วิตามินเค เหล็ก และใยอาหารที่มีฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสารประกอบโพลีฟีนอลที่มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิด
จากการเสื่อมสลายของร่างกาย (1,10) สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผง จัดได้ว่าเป็นการพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมชง
รูปแบบใหม่ท่ีให้ความสะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผงพร้อมดื่มในการ
ทำแห้งแบบพ่นฝอยพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งคือ อุณหภูมิและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรนิท่ีเหมาะสมในการทำแห้งแบบ
พ่นฝอยอยู่ที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่ 150 องศาเซลเซียส และปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่ร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก เนื่องจากมีค่า
วิเคราะห์สมบัติทางที่เหมาะสมที่สุดในการทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมผงโดยมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด
มากที่สุดเท่ากับ 15.67 องศาบริกซ์ ความเป็นกรด-ด่างมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 5.54 ร้อยละกรดทั้งหมดมีค่าต่ำที่สุดเท่ากับ 0.18 และ
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับด้านรสชาติและความชอบโดยรวมมากที่สุดเท่ากับ 7.13 และ 
6.80 ตามลำดับ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดขนุนเหลือทิ้งจากการบริโภค 
และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรปูจากเมลด็ขนุนท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เมล็ดขนุนเช่ือม เมล็ดขนุนทอดกรอบ 
และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
ผลการวิจัยพบว่า เมล็ดขนุนเชื่อมที่ใช้ระยะเวลาในการต้ม 40 นาที เมล็ดขนุนทอดกรอบที่ใช้ระยะเวลาในการต้ม 3 นาที และ
น้ำพริกเผาเมล็ดขนุนที่มีเมล็ดขนุนบดร้อยละ 10 ได้รับการยอมรับมากที่ลสุด และหากผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ออกวางจำหน่าย
ผู้บริโภคยินดีซื้อร้อยละ 86, 84 และ 80 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการลดปริมาณวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร และเป็นผลิตภัณฑท์ี่
ช่วยเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตร 
 
คำสำคัญ: เมลด็ขนุน, เมล็ดขนุนเช่ือม, เมล็ดขนุนทอดกรอบ, น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน, การเพิ่มมลูค่า 
 
Abstract 
 The aim of this research was to develop food products from jackfruit seeds and to increase the value 
of jackfruit seeds. The products have developed including sweet dried jackfruit seeds, crispy jackfruit seeds, 
jackfruit seeds chili paste. Consumer acceptance of jackfruit seed products was assessed by the sensory 
evaluation of color, smell, taste, texture and overall preference. The results showed that participants have 
accepted of sweet dried jackfruit seeds were cooked at 40 minutes, Crispy jackfruit seeds, which was boiled in 
3-minute, were accepted. Jackfruit seeds chili paste with 10 percent of crushed jackfruit seeds was accepted. 
The participants were to purchase in 86 percent,  84 percent and 80 percent if these three products released 
for sale. This research is considered to reduce the amount of raw waste agricultural materials and may increase 
additional income. 
 
Keywords:  jackfruit seed, sweet dried jackfruit seeds, crispy jackfruit seeds, chili paste with jackfruit 
  seeds, value addition 
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บทนำ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผลกระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ทำการแกะเนื้อขนุนส่งโรงงานแปรรูปอาหาร  
วันละประมาณ 1 ตัน ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประมาณวันละ 1.5 ตัน คิดเป็นส่วน
เมล็ดขนุนประมาณ 500 กิโลกรัม  หากผู้ประกอบการสามารถนำเมล็ดขนุนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะเป็นการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ได้ถึงประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 15 ตันต่อเดือน นอกจากนี้การแปรรูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดขนุนซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรได้ถึงร้อยละ 100 

ขนุนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีลำต้นขนาดใหญ่ เนื้อขนุนมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว ขนุนเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้
เร็ว ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้ตลอดปี แหล่งปลูกขนุนที่สำคัญได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  และ
ตราด(1) การบริโภคขนุนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี โดยผลอ่อนสามารถนำไปบริโภคเป็นผักลวกกินกับน้ำพริก แกงกะทิใส่ขนุน หรือ
นำมาดัดแปลงเป็นยำ (ซุบ)(2) ส่วนเนื้อขนุนนำไปบริโภคโดยตรงหรือใส่ในขนมหวาน เช่น ไอศกรีมหรือใส่ในขนมรวมมิตร ส่วน  
ซังขนุนสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมทองม้วน(3) ข้าวเกรียบซังขนุน (4) และเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์ลูกชิ ้นหมูอิมัลชัน (5) 
นอกจากน้ีเมล็ดขนุนสามารถนำมาประกอบอาหารทั้งคาว-หวานได้หลายเมนู เช่น แกงไตปลาเมล็ดขนุน แกงเขียวหวานเมล็ดขนุน 
แกงบวดเมล็ดขนุนมะพร้าวอ่อน เมล็ดขนุนต้ม และขนมเมล็ดขนุน เป็นต้น(6) 

 จากปัญหาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผลกระแสบน คณะผู้วิจัยจึงทำการแปร
รูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นเมล็ดขนุนเชื่อม เมล็ดขนุนทอดกรอบ และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 
ซึ่งผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนแปรรูป ทั้ง 3 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้ในครัวเรือน นอกจากการ
แปรรูปเพื่อการบริโภคแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย 
 

                                         
(ก)                  )ข(            (ค) 

ภาพที่ 1  ผลิตภณัฑ์เมล็ดขนุนแปรรูป (ก) เมลด็ขนุนเช่ือม (ข) เมลด็ขนุนทอดกรอบ (ค) น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนที่เป็นวัสดุเหลือท้ิงของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพไมผ้ลกระแสบน  
อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 3 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ เมล็ดขนุนเชื่อม เมลด็ขนุนทอด และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน โดย 
 1.  ศึกษาระยะเวลาในการต้มเมลด็ขนุนก่อนนำไปเช่ือมท่ีเหมาะสมของเมล็ดขนุนเช่ือม 
 2.  ศึกษาระยะเวลาในการต้มเมลด็ขนุนสไลด์ที่เหมาะสมของเมล็ดขนุนทอด 
 3.  ศึกษาระยะเวลาในปริมาณเมล็ดขนุนท่ีเหมาะสมของน้ำพริกเผาเมลด็ขนุน 
 4.  การคำนวณต้นทุนและกำไรของผลิตภณัฑเ์มลด็ขนุนแปรรูป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อม 
 ล้างและคัดเลือกเมล็ดขนุนทั้งเปลือก นำเมล็ดขนุนลงต้มในน้ำเดือด โดยสูตรที่ 1-3 ใช้เวลา 20, 30 และ 40 นาที 
ตามลำดับ เตรียมเมล็ดขนุนโดยปอกเปลือกหุ้มเมล็ดและผ่าครึ่งตามแนวยาวของเมล็ด เตรียมน้ำเชื่อมโดยใช้เตาไฟฟ้า ควบคุม
อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส ค่าความหวานเริ่มต้น 40 องศาบริกซ์ เช่ือมเมล็ดขนุนนาน 15 นาที ลดอุณหภูมิที ่80 องศาเซลเซียส 
เช่ือมต่ออกี 20 นาที จนได้ค่าความหวาน 65 องศาบริกซ์  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ 
 ล้างเมล็ดขนุน นำเมล็ดขนุนอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ปอกเปลือกและสไลด์เมล็ดขนุน
หนา 1 มิลลิเมตร ลงแช่ในน้ำเปล่าเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นตั้งน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นำเมล็ดขนุนต้มในน้ำเดือด
โดยสูตรที่ 1-5 ใช้เวลา 2, 3, 4, 5 และ 6 นาที ตามลำดับ ตักขึ้นพักไว้ ตั้งน้ำมันเดือดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นำเมล็ดขนุน
ทอดเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที ตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงที่มีกระดาษซับมัน นำเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 60 นาที และพักไว้ 2 นาที บรรจุลงในถุงแก้วและซีลปากถุงปิดสนิท 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 
 ล้างเมล็ดขนุนแล้วต้มโดยตั้งอุณหภูมิเตาไฟฟ้า 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที พักให้เมล็ดขนุนคลายความร้อน 
เป็นเวลา 10 นาที ลอกเปลือกและบดให้ละเอียด ทำความสะอาดกระเทียม หอมแดง และพริกช้ีฟ้า แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ อบที่
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เวลา 60, 50 และ 55 นาที ตามลำดับ นำไปปั่นให้ละเอียด นำส่วนผสมมาโขลกรวมกับกะปิและ
เมล็ดขนุนบด โดยสูตรที่ 1-3 ใส่เมล็ดขนุนบด 60, 90 และ120 กรัม ตามลำดับ นำส่วนผสมน้ำพริกเผาและน้ำมันเคล้าให้เข้ากันใน
กระทะ ตั้งอุณหภูมิเตาไฟฟ้าที่ 120 องศาเซลเซียส ผัดเป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที  ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปี๊บ และน้ำ
มะขามเปียก ผัดต่อระยะเวลา 1 นาที 30 วินาที พักให้เย็น และบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท  
 วิธีทดสอบการการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
 นำสูตรที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว (การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน) มา
ทำการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจำนวน 100 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
โดยการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 point hedonic scale) ในคุณลักษณะด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 
และข้อมูลทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนแปรรูป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมของผลิตภณัฑ์แปรรูปเมล็ดขนุน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized 
complete block design) 
 2.  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบรูณ์ RCBD (Randomized 
Complete Block Design) 
 3.  วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี Least Significant Different (LSD) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้  (1) เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 1 ตำแหน่ง (1 Digit Analytical Balance) ยี่ห้อ Tanita 
รุ่น KD-192  (2) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง (แอลกอฮอล์) อุณหภูมิ 0-200 องศาเซลเซียส  (3) ตู้อบลมรอ้น 
ยี่ห้อ Eureka  (4) อุปกรณ์เครื่องครัว  (5) แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 
Point Hedonic Scale) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัส จำนวน 30 คน  (6) แบบทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส โดยการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ สำหรับผู้บริโภค จำนวน 100 คน และ  (7) อุปกรณ์ในการชิม 
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 การคำนวณต้นทุนและกำไรของผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนแปรรูป 
 การคำนวณต้นทุนการผลติ ประกอบด้วย (ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายในการผลติ) ÷ จำนวนหรือปริมาณสินค้า
ที่ผลิตได้ในรอบการผลิตนั้น จะไดเ้ป็นต้นทุนของสินค้าต่อหน่วย(7) และ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนรวม
ต่อช้ิน + เปอร์เซ็นต์กำไรที่ต้องการจากต้นทุน คิดได้จากสูตร ต้นทุนรวมต่อช้ิน + ((กำไรที่ต้องการ x ต้นทุนรวมต่อช้ิน) ÷ 100)(8)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อม 
 1.1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน 
 ผลการศึกษาระยะเวลาการต้มเมล็ดขนุนก่อนนำไปเช่ือมของผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเช่ือมท่ีเวลา 20, 30 และ 40 
นาที พบว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ให้คะแนนเมล็ดขนุนเชื่อมที่มีระยะเวลาในการต้มก่อนนำไปเชื่อม 40 นาทีมาก
ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสความชอบรวมที่ 7.28 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ชอบปานกลาง รองลงมาคือเมล็ดขนุน
เชื่อมที่มีระยะเวลาในการต้มเมล็ดขนุนก่อนนำไปเชื่อม 20 และ 30 นาที มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสความชอบรวมที่ 6.83 
และ 6.60 คะแนนตามลำดับ โดยการต้มทั้ง 2 ระยะมีระดับความพึงพอใจในระดับชอบปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยทางประสาท
สัมผัสทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑเ์มล็ดเช่ือม 

คุณลักษณะ 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อม 

ระยะเวลาในการต้ม 20 นาที ระยะเวลาในการต้ม 30 นาที ระยะเวลาในการต้ม 40 นาที 

สี ns 7.10±0.88 7.30±0.75 7.60±0.86 
กลิ่นns 6.87±1.37 6.87±1.16 7.10±0.92 
รสชาติns 7.23±1.01 7.27±0.91 7.30±0.92 
เนื้อสัมผัสns 6.83±1.18 6.60±1.10 7.10±1.12 
ความชอบโดยรวมns 7.00±1.05 7.01±1.27 7.28±1.15 

หมายเหตุ :   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 
 1.2  ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจำนวน 100 คน 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อมที่ใช้ระยะเวลาต้ม 40 นาที ก่อนนำไปเชื่อม 
พบว่าผู้บริโภคจำนวน 100 คน ชอบรสชาติของเมล็ดขนุนเชื่อมมากที่สุด รองลงมาเป็นสี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ส่วน
กลิ่นมีคะแนน ดังตารางที่ 2  โดยผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อมร้อยละ 86 และถ้ามีผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อม
ออกจำหน่ายผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์โดยคิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเช่ือม 

คุณลักษณะ 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 1 2 3 4 5 

ส ี 1 11 41 29 18 3.52±0.95 ชอบมาก 
กลิ่น 2 12 48 27 11 3.33±0.90 ชอบปานกลาง 
รสชาต ิ 0 0 16 46 38 4.22±0.70 ชอบมากที่สุด 
เนื้อสัมผัส 0 3 21 47 29 4.02±0.79 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 1 7 30 39 23 3.77±0.77 ชอบมาก 

  
2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ 

 2.1  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน 
 ผลการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มเมล็ดขนุนที่ระยะเวลา 2, 3, 4, 5 และ 6 นาที ก่อนนำไปทำ
ผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ พบว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ให้คะแนนผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบที่ระยะเวลา 
 3 นาทีมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสมัผัสดา้นสีอยูท่ี่ 7.57 อยู่ในระดับความพึงพอใจชอบมาก รองลงมาคือ เมล็ดขนุน
ทอดกรอบที่ระยะเวลา  4, 5, 2 และ 6 นาที มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสอยู่ที่ 7.17, 7.17, 7.10 และ 6.73 ตามลำดับ มี
ระดับความพึงพอใจเดียวกันคือ ชอบปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสด้านส ีและเนื้อสัมผัสของผลิตภณัฑ์เมล็ดขนุน
ทอดกรอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังตารางที่ 3 ระยะเวลาในการต้มมีผลต่อ
การเกิดสีในผลิตภัณฑ์ เกิดจากการแทนท่ีน้ำท่ีระเหยออกจากอาหารขณะทอดเมื่อน้ำระเหยกลายเป็นไอและระเหยออกจากอาหาร 
จะเหลือโครงสร้างที่เป็นรูพรุนซึ่งน้ำมันสามารถเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่ได้ (9) อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำมันจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำ
แทรกอยู่เกิดการแทนท่ีของน้ำมันเมื่ออุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มมากน้อยต่างกัน 
ตารางที่ 3  คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑเ์มล็ดขนุนทอดกรอบ 

คุณลักษณะ 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ 

ต้ม 2 นาที ต้ม 3 นาที ต้ม 4 นาที ต้ม 5 นาที ต้ม 6 นาที 
ส ี 7.10ab±1.27 7.57a±1.22 7.17ab±1.39 7.17ab±0.83 6.73b±1.14 
กลิ่นns 6.73±1.36 7.27±1.50 7.13±1.13 7.20±0.96 7.13±1.25 
รสชาติns 6.57±1.73 7.20±1.34 7.17±1.39 7.10±1.24 6.57±1.35 
เนื้อสัมผัส 7.20ab±1.37 7.17ab±1.57 7.60a±1.38 7.40ab±1.16 6.83b±1.51 
ความชอบโดยรวมns 6.90±1.20 7.30±1.03 7.27±1.02 7.22±0.84 6.82±1.01 

หมายเหตุ :   อักษรa-c ที่แตกต่างที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 

 2.2  ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจำนวน 100 คน 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บรโิภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบที่ใช้ระยะเวลาตม้ 3 นาที ก่อนนำไป
ทอดกรอบ พบว่าผู้บริโภคจำนวน 100 คน ชอบสีของเมล็ดขนุนทอดกรอบมากที่สุด 4.15 ดังตารางที่ 4  โดยผู้บริโภคให้การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบร้อยละ 94 และถ้ามีผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบออกจำหน่ายผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์
โดยคิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ 

คุณลักษณะ 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 1 2 3 4 5 

ส ี 1 1 17 44 37 4.15±0.81 ชอบมาก 
กลิ่น 1 4 24 41 30 3.95±0.89 ชอบมาก 
รสชาติ 3 9 28 35 25 3.70±1.04 ชอบมาก 
เนื้อสัมผัส 3 3 24 38 32 3.93±0.98 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 2 4 24 39 31 3.93±0.95 ชอบมาก 

  
3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน 
 ผลการศึกษาปริมาณเมลด็ขนุนท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมลด็ขนุน 60, 90 และ 120 กรัม พบว่า ผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ให้คะแนนผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุนที่ใส่เมล็ดขนุนปริมาณ 60 กรัม หรือร้ อยละ 10 ของ
วัตถุดิบทั้งหมดมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสความชอบโดยรวมที่ 7.42 โดยมีระดับความพึงพอใจระดับชอบมาก 
รองลงมาคือ ปริมาณเมล็ดขนุน 90 กรัม และ 120 กรัม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 7.33 และ 6.72 ตามลำดับ มีระดับความพึงพอใจชอบมาก
และชอบปานกลางตามลำดับ โดยคะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังตารางที่ 5 การเพิ่มปริมาณเมล็ดขนุนมากขึ้นส่งผลให้เนื้อ
สัมผัสของน้ำพริกเผาเมล็ดขนุนมีลักษณะข้นหนืดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในแป้งเมล็ดขนุนจะมีปริมาณอมิโลสที่ค่อนข้างสูง โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 26-38(10) เมื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดขนุน อาจส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน มีความข้นหนืดเพิ่มมากข้ึน 
 
ตารางที่ 5  คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑ์น้ำพริกเผาเมลด็ขนุน 

คุณลักษณะ 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑน์้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 

ปริมาณเมล็ดขนุน 60 กรัม ปริมาณเมล็ดขนุน 90 กรัม ปริมาณเมล็ดขนุน 120 กรัม 
สี ns 7.87±1.31 7.53±1.04 7.23±0.82 
กลิ่นns 7.67±0.80 7.50±1.01 7.17±1.09 
รสชาติns 6.83±1.29 7.13±0.86 6.23±1.17 
เนื้อสัมผัส 7.30±a0.92 7.13±a0.82 6.27±b0.91 
ความชอบโดยรวม 7.42±a0.82 7.33±ab0.99 6.73±b1.11 

หมายเหตุ :   อักษรa-b ที่แตกต่างที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตริะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

3.2 ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้ผู้บริโภคจำนวน 100 คน 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑน์้ำพริกเผาเมลด็ขนุนท่ีใช้เมล็ดขนุนบด 60 กรัม หรือร้อย
ละ 10 ของวตัถุดิบทั้งหมด พบว่าผู้บริโภคจำนวน 100 คน ชอบทั้งสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดังตารางที่ 6  
นอกจากน้ีผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุนร้อยละ 96 และถ้ามีผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุนออกจำหน่าย
ผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 6  ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน 

คุณลักษณะ 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 1 2 3 4 5 

ส ี 1 2 17 45 35 4.11±0.83 ชอบมาก 
กลิ่น 1 2 20 49 28 4.01±0.81 ชอบมาก 
รสชาต ิ 3 4 22 47 24 3.85±0.94 ชอบมาก 
เนื้อสัมผัส 2 3 20 47 28 3.96±0.89 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 1 2 13 50 34 4.12±0.79 ชอบมาก 

 
 4.  การคำนวณต้นทุนและกำไรของผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนแปรรูป 
 จากการแปรรูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเช่ือม เมล็ดขนุนทอดกรอบ และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน ถือเป็นการ
ลดปริมาณวัตถุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผลกระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ประมาณ 50,000-250,000 บาท ต่อการนำเมล็ดขนุน 500 กิโลกรัม มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง โดยคำนวณได้ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนเชื่อม ใช้เมล็ดขนุน 500 กิโลกรัม ทำเป็นเมล็ดขนุนเชื่อมได้ 550 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 50 
บาท (มีเมล็ดขนุนประมาณ 100 เมล็ด) ขายได้เงิน 27,500 บาท ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าโสหุ้ย เป็นเงิน 7,000 บาท คิดเป็นกำไร 
20,500 บาท 
 ผลิตภัณฑ์เมล็ดขนุนทอดกรอบ ใช้เมล็ดขนุน 500 กิโลกรัม ทำเป็นเมล็ดขนุนทอดได้ 350 กิโลกรัม (ที่เหลือแตกหัก) 
ขาย 100 กรัม 30 บาท (อ้างอิงจากราคากล้วยฉาบ ถุงละ 100 กรัม 3 ถุง 100 บาท) ขายได้เงิน 105,000 บาท ต้นทุนวัตถุดิบ 
ค่าแรง  ค่าโสหุ้ย เป็นเงิน 49,500 บาท คิดเป็นกำไร 55,500 บาท  
 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเมล็ดขนุน ใช้เมล็ดขนุน 500 กิโลกรัม ทำเป็นน้ำพริกเผาได้ปริมาณ 3,850 กิโลกรัม ขายปริมาณ 
100 กรัม 20 บาท (ราคาขายน้ำพริกเผาตามท้องตลาด 100-114 กรัม ราคาประมาณ 20-31 บาท) ขายได้เงิน 770,000 บาท 
ต้นทนุวัตถุดิบ ค่าแรงค่าโสหุ้ย เป็นเงิน 517,400 บาท คิดเป็นกำไร 252,600 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปเมลด็ขนุนเช่ือม สูตรที่ดีท่ีสดุคือ ล้างและคัดเมล็ดขนุนท้ังเปลือก นำลงต้มในน้ำเดือด เป็น
เวลา 40 นาที พักไว้ 5 นาที ปอกเปลือกเมล็ดและผ่าครึ่งตามยาว ละลายน้ำตาลทรายกับน้ำ ตั้งไฟที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ให้น้ำเชื่อมมีค่าความหวานเริม่ต้น 40 องศาบริกซ์ นำเมล็ดขนุนต้มแล้วใส่ลงในน้ำเชื่อมตม้ต่อเป็นเวลา 15 นาที ลดอณุหภมูิเหลือ 
80 องศาเซลเซียส เชื่อมต่ออีก 20 นาที จนมีค่าความหวานท่ี 65 องศาบริกซ์ ปิดไฟ ตกัเมลด็ขนุนเช่ือม พักไว้ให้สะเดด็น้ำเช่ือม 
บรรจุในภาชนะปดิสนิท 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปเมลด็ขนุนทอดกรอบ สูตรที่ดีที่สดุคือ ลา้งเมล็ดขนุน นำเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูม ิ50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ปอกเปลือกและสไลดเ์มล็ดขนุนหนา 1 มิลลเิมตร แช่ในน้ำเปล่าเป็นเวลา 10 นาที ตั้งน้ำเดือดที่อุณหภมูิ 
100 องศาเซลเซียส นำเมล็ดขนุนต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 3 นาที ตักขึ้นพักไว้ ตั้งน้ำมันทีอุ่ณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นำเมลด็ขนุน
ลงทอดเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที ตักพักไว้ นำเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที และพักไว้ 2 นาที 
บรรจลุงในถุงปิดสนิท 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปน้ำพรกิเผาเมลด็ขนุน สูตรที่ดีที่สดุคือ ลา้งเมล็ดขนุนแล้วต้มในน้ำเดือดที่อุณหภมู ิ120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที พักให้เมลด็ขนุนเป็นเวลา 10 นาที ลอกเปลือกและบดใหล้ะเอียด เตรียมกระเทียม หอมแดง และพริก
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ช้ีฟ้า แล้วหั่นเป็นช้ินเล็กอบท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซยีส เวลา 60, 50 และ 55 นาที ตามลำดับ แล้วปั่นให้ละเอียด นำส่วนผสมมา
โขลกรวมกับกะปิและเมล็ดขนุนบด 60 กรัม นำส่วนผสมน้ำพริกเผาและน้ำมันเคล้าให้เข้ากันในกะทะ ตั้งไฟที่อุณหภมูิ120 องศา
เซลเซียส ผัดเป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที ปรุงรสด้วยนำ้ปลา น้ำตาลป๊ีบ และน้ำมะขามเปยีก ผัดต่อใช้เวลา 1 นาที 30 วินาที พักให้
เย็น และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนทิ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเมล็ดขนุนเชื่อม เมล็ดขนุนทอดกรอบ และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน ผู้บริโภคให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยคิดเป็นร้อยละ 86, 94 และ 96 ตามลำดับ ถ้ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจำหน่ายผู้บริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑ์โดย
คิดเป็นร้อยละ 86, 84 และ 80 ของผู้บริโภค ตามลำดับ 
 การแปรรูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารถือเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้
ผลกระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ได้ถึงประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 15 ตันต่อเดือน และเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดขนุนที่เป็น
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ถึงร้อยละ 100  หากผู้ประกอบการนำเมล็ดขนุนเหล่านี้มาผลิตเป็นเมล็ดขนุนเชื่อม เมล็ดขนุนทอด
กรอบ และน้ำพริกเผาเมล็ดขนุน และจำหน่ายได้หมดจะทำให้ผู้ประกอบการมีได้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20 ,500, 55,500 และ 
252,600 บาท ตามลำดับ ต่อการใช้เมล็ดขนุนเป็นวัตุดิบในการแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่าย 500 กิโลกรัม 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำหรับงบประมาณในการทำวิจัย ภายใต้
โครงการ “การแปรรูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า”  ขอขอบคุณ คุณมานพ รื่น รมย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงคุณภาพ ไม้ผลกระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง สำหรับตัวอย่างเมล็ดขนุนสำหรับทำวิจัย 
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บทคัดย่อ 
สารหอมระเหยประเภทเอสเทอร์มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของแตงไทยพันธุ์น่าน (Cucumis melo L. 

var. ‘Nan’) โดยมีเอนไซม์แอลกอฮอล์อะซิทิลทรานส์เฟอร์เรส (Alcohol acetyltransferase; AAT) เป็นกุญแจสำคัญในการ
สังเคราะห์เอสเทอร์ สภาะอุณหภูมิและ pH ก็ยังมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์โดยในขนมไทยมีการนำแตงไทยสดมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในขนมโบราณได้แก่ ขนมแตงไทยน้ำกะทิ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT สกัดหยาบ
ในส่วนเนื้อมีโซคาร์ปบริเวณติดเปลือกและบริเวณแกนผลใกล้เมล็ดของแตงไทยสุก พบว่าเนื้อแตงไทยบริเวณที่ติดกับเปลือกจะมีแอ
คติวิตีจำเพาะที่สูงกว่าเนื้อใกล้เมล็ด  และสภาวะที่ทำให้แอคติวิตีสูงที่สุดในการศึกษานี้คือที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส pH 7  มีแอ
คติวิตีจำเพาะที่สูงกว่าทุกสภาวะคือ 0.00422 U/g Protein แต่ผลของทุกสภาวะไม่ได้แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ที ่ 95% ดังนั ้นถึงแม้สภาวะจะต่างกันแต่แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT ไม่มีความแตกต่างกัน แต่การศึกษานี้ก็ยังแสดง
สนับสนุนให้เห็นว่าตำแหน่งของเนื้อแตงไทยติดเปลือกก็ยังมีผลต่อการผลิตสารหอมระเหยในแตงไทยอยู่ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
บริโภคแตงไทยซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศไทย 
คำสำคัญ: แอลกอฮอล์อะซิทิลทรานส์เฟอรเ์รส, แตงไทย, สภาวะเอนไซม ์
 
Abstract 

Ester is an important for the specific aroma of Thai muskmelon (Cucumis melo L. var. ‘Nan’), which 
alcohol acetyltransferase (AAT) as key enzyme for ester biosynthesis. The temperature and pH also affect the 
enzyme specific activity. In Thai desserts, fresh Thai melon is used as an ingredient, including ‘Tang Thai Nam 
Kati’ (musk melon with coconut milk) which is ancient Thai dessert. Therefore, the researcher was interested in 
analyzing the specific activity of the AAT in the pulp of mesocarp, near the exocarp and seeds. It was found 
that the highest value of specific activity of AAT was found in the mesocarp near exocarp with conditions on 
8°C, pH 7 was 0.00422 U/gProtein, but the results of all conditions did not show significations difference (≥95%). 
Thus, although the conditions are different, the specific activity of AAT is not different. Furthermore, this study 
also shows that the activity of AAT is depending on the position (mesocarp near the exocarp and seed), which 
influences the effect on aromatic production in the Thai muskmelon, this study promoting consumption of 
melon, which is a native fruit of Thailand. 
 
Keywords: Alcohol acetyltransferase, Muskmelon (Cucumis melo L. var. Nan), Enzyme conditions   
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บทนำ 
ชีวสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดสารหอมระเหยประเภทเอสเทอร์เป็นสารเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่ นเฉพาะตัวของดอกไม้ หรือ

ผลไม้หลายชนิด เอนไซม์สำคัญในการสังเคราะห์สารชีวสังเคราะห์ประเภทเอสเทอร์ คือ แอลกอฮอล์อะซิทิลทรานส์เฟอ ร์เรส 
(Alcohol acetyltransferase; AAT) โดยมีหลักการคือเอนไซม์ใช้สารตั้งต้นได้แก่แอลกอฮอล์ร่วมกับอะเซทิลโค เอนไซม์เอ  
(Acetyl CoA) ได้ผลผลิตเป็นเอสเทอร์หรอือะซิเตท เอสเทอร์แบ่งกลุ่ม ได้ 3 ประเภทคือ เอสเทอร์ที่เรียงตัวเป็นสายตรง (aliphatic 
ester)  เอสเทอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของเทอร์ปีน และเอสเทอร์ที่เป็นอนุพันธุ์ของเบนซีน ก่อนหน้านี้มีการศึกษาแอคติวิตีของเอนไซม์ 
AAT โดย Pérez et al. (1993)(1,2) ได้ศึกษาแอคติวิตีของเอนไซม์และพบว่าเอนไซม์ AAT มีความสำคัญต่อการเกิดสารหอมระเหย
ในสตรอเบอรี่และมีแอคติวิตีที่สูงขึ้นเมื่อมีการพัฒนาผลของสตรอเบอรี่ นอกจากนี้ Noichinda et al. (1999)(3,4) ได้ทำการศึกษา
เอนไซม์ AAT ในผลสตรอเบอรี่พันธุ์โทโยโนกะ (Toyonoka) และได้ผลเพิ่มเติมว่าเอนไซม์ AAT นอกจากกระตุ้นการเกิดสารหอม
ระเหยในกลุ่มเอสเทอร์แล้วยังกระตุ้นสารหอมระเหยไทโอเอสเทอร์ในระหว่างการพัฒนาผลของสตรอเบอรี่ ในการศึกษาเอนไซม์ 
AAT ในพืชตระกูลแตงเมล่อนนั้น Ueda et al.(1997)(5) ศึกษาสารสกัดเอนไซม์ AAT จากเนื้อของแตงเมล่อนระดับความบริสุทธ์ิ
ขั้น gel filtration ซึ่งเอนไซม์บริสุทธ์ิมากขึ้น 10 เท่า และเอนไซม์มีแอคติวิตีจำเพาะสูงขึ้น 40 เท่า เมื่อเทียบกับเอนไซม์หยาบ ใน
ปี 2551 ภูวนาท ฟักเกตุ และคณะ(6) ศึกษาผลแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT จากเนื้อเยื่อส่วนมีโซคาร์ปของแตงเมล่อนพันธุ์
ลูกผสม (พันธุ์กุ้ยหลิน) ในระหว่างการพัฒนาผล ได้ผลว่าสารหอมระเหยที่มีความสำคัญต่อลักษณะปรากฏและคุณลักษณะการ
บริโภคของผลแตงโดยพบว่ามีอัลดไีฮด์และแอลกอฮอล์ปรมิาณมากในผลเมล่อนช่วงก่อนถึงระยะบรบิูรณท์ี่อายุ 30 และ 35 วันหลัง
ผสมเกสร ซึ ่งตรวจไม่พบแอคติวิตีของเอนไซม์ AAT ในระยะนี้ซึ่งมองได้ว่าเอนไซม์ AAT ยังไม่เริ ่มทำงานโดยยังคงมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มาก แต่การทำงานของเอนไซม์ AAT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เริ่มสุกแก่ (40-45 วันหลังผสมเกสร) 
แล้วลดลงอย่างมากในผลที่สุกงอม (50 วันหลังผสมเกสร) พร้อมกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ลดลง ในการตรวจสอบสารเอสเทอร์ทำ
โดยใช ้ว ิธ ี  head space solid phase microextraction/ gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME/GC/MS) 
โดยพบเอสเทอร์สายตรงคือ hexyl acetate และ butyl acetate และเอสเทอร์ที่เป็นก่ิงก้านคือ 2-methylpropyl acetate และ 
2-methylbutyl acetate เป็นเอสเทอร์หลักจากปฏิกิริยา จากผลการวิเคราะห์นั้นเอสเทอร์สายยาวพบมากในผลที่เริ่มสุกจนถึงสุก
แก่เต็มที ่(40-45 วันหลังผสมเกสร) ส่วนเอสเทอร์สายสั้นมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นหลังจากระยะนี้ นอกเหนือไปจากนี้ อินทุออน ผางดี และ 

วัฒนา อัจฉริยะโพธา (2561)(7) ศึกษาแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT ในแตงไทยพันธุ์น่านโดยวิเคราะห์แอคติวิตีจำเพาะในส่วน
เนื้อมีโซคาร์ปบริเวณใกล้เปลือกและบริเวณแกนผลใกล้เมล็ดในผลแตงไทยสุก พบว่าเนื้อแตงไทยบริเวณที่ติดกับเปลือกจะมีแอคติวิ
ตีจำเพาะสูงสุดโดยเอนไซม์ที่ทำให้บริสุทธ์ิขั้นตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตมีค่าแอคติวิตีสูงกว่าเอนไซม์หยาบ โดยเอนไซม์จาก
บริเวณเนื้อใกล้เปลือกและบริเวณเนื้อใกล้เมล็ดมาทำให้บริสุทธิ์บางส่วนมีค่าแอคติวิตี 0.0583 U/g Protein  และ 0.0471 U/g 
Protein ตามลำดับ และสภาวะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  และ pH 9 มีค่าแอคตีวิตีสูงสุด (0.0528 U/g Protein)  

แตงไทยพันธุ์น่าน (Cucumis melo L. var. ‘Nan’) อยู่ในวงศ์แตง Cucurbitaceae เป็นพืชพืน้เมืองของไทย ผลดิบมีรส
หวานน้อยกว่ารสเปรี้ยว ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมแรงกว่าแตงอื่นๆ สามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย 
เนื่องจากปลูกง่าย ทนทาน แข็งแรง และให้ผลผลิตในช่วงฤดูร้อน ลักษณะของผลอ่อนจะมีสีเขียวและมีลายสีขาวพาดยาว ผลสุก
เปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผิวเรียบเป็นมัน เนื้อด้านในของผลมีสีเหลืองอ่อนอมเขียว มีกลิ่นหอม นิยมรับประทานสด ๆ หรือ
นำไปใช้ทำของหวาน ในการศึกษาถึงฤทธิต์้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ ของแตงไทยโดย พิชญ์สินี ศรีหา
บุญทัน และวัฒนา อัจฉริยะโพธา (2562)(8) ศึกษาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากแตงไทยด้วยเอทานอลความ
เข้มข้นร้อยละ 95 บริเวณเนื้อติดเปลือกและเนื้อแกนผลใกล้เมลด็ ได้ผลว่าปริมาณฟีนอลิกสูงสุดคือสารสกัดแตงไทยเนื้อแกนผลใกล้
เมล็ด 0.456 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง ปริมาณฟลาโวนอยด์สูงสุดคือสารสกัดแตงไทยเนื้อติดเปลือก 54.816 ไมโครกรัม
แคทิชินต่อมิลลิลิตร และสารสกัดแตงไทยเนื้อแกนผลใกล้เมล็ดมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ร้อยละ 34.3109 จึงทำให้เห็น
คุณประโยชน์ของการรับประทานแตงไทยโดยเฉพาะแบบสด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของสภาวะอุณหภูมิและ pH ในขนม
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แตงไทยน้ำกะทิวา่จะมีผลต่อแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT ในขั้นเอนไซม์หยาบอย่างไร (อินทุออน ผางดี และ วัฒนา อัจฉริยะ
โพธา, 2561)(7) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวะที่พบในขนมแตงไทยน้ำกะทิที่ทานร่วมกับน้ำแข็ง คือ ช่วงสภาวะอุณหภูมิ 6-8 
องศาเซลเซียส, pH 5-7 ซึ่งทำให้ทราบถึงโอกาสการเกิดกลิ่นหอมในขนมไทยและเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการรับประทานผลไม้
ไทย  
วัตถุประสงค์  
ศึกษาผลของสภาวะอุณหภูมิและ pH ที่พบในขนมแตงไทยน้ำกะทติ่อแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT ในขั้นเอนไซม์หยาบ 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ตัวอย่างพืช ผลแตงไทยพันธุ์น่านซื้อจากตลาดไท จ.ปทุมธานี ระยะผลสุกมีอายุประมาณ 60 วันหลังผสมเกสร แบ่งเนื้อเป็น 2 

ส่วน คือเนื้อแตงไทยบริเวณแกนผลใกลเ้มล็ดห่างจากเมลด็ไม่เกิน 2  มตร และเนื้อแตงไทยบริเวณติดเปลือกห่างจากเซนติเ
เซนติเมตร2 เปลือกนอกไมเ่กิน   (ภาพที่ 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เนื้อแตงไทยบริเวณแกนผลใกลเ้มล็ด และเนื้อแตงไทยบริเวณติดเปลือก 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การสกัดเอนไซม์หยาบ (Noichinda et al., 1999)(3) ใช้เนื้อผลบริเวณที่เลือก 30 กรัม หั่นลูกเต๋าขนาด 1x1 ตาราง
มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ผสมกับสารสกัด  (Manitol 12.75 กรัม Macerozyme 0.8 กรัม Polyvinylpolypyrrolidone 
(PVPP) 1 กรัม  Mercapto ethanol 3.5 มิลลิลิตร) 100 มิลลิลิตร  คนให้เข้ากันเติม Tween 20 ลงไป ร้อยละ 0.1 ในขวดรูป
ชมพู่ เขย่าช้า ๆ ที่ความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (ยี่ห้อ Sorvill รุ่น RC6+ 
ประเทศเยอรมนี) 14,000Xg เป็นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ล้างตะกอนด้วย Potassium Phosphate buffer 
pH 8.0 จำนวน 2 รอบ จะได้ส่วนใสที่เป็นสารสกัดเซลล์เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อโดยเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสกรณีที่ยังไม่ได้
ใช้ 

2.2 การตกตะกอนโปรตีนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต ด้วยวิธีของ Noichinda et al., (1999)(3) การตกตะกอนโปรตีนโดย
นำส่วนใสจากข้อ 2.1 มาตกตะกอนด้วย แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 ร้อยละ 40 ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง จากนั้นนำตะกอนไปปั่นเหวี่ยงแยกส่วนใสออกที่ 12,000Xg แล้วละลายตะกอนด้วยบัฟเฟอร์เดิม 10 มิลลิลิตร 2 ครั้ง 
จากนั้นนำไปไดอะไลซิสด้วยพอลิเอธิลีนไกลคอล (6,000) หนึ่งคืนที่ 4 องศาเซลเซียส หรือจนกว่าจะไม่มีสารละลายในถุงไดอะไล
ซิส แล้วล้างตะกอนด้วยบัฟเฟอร์เดิม 10 มิลลิลิตร 2 ครั้ง จะได้เอนไซม์หยาบเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ โดยเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส กรณีที่ยังไม่ได้ใช้ 

2.3 วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ด้วยวิธีแบรดฟอร์ด (Nicholas)(10) โดยใส่เอนไซม์สกัดหยาบจากข้อ 2.1 ปริมาตร 0.3 
มิลลิลิตร ในหลอดทดลองปริมาณ 3 มิลลิลิตร แล้วเติม Bradford working ผสมให้เข้ากัน แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 595 นาโนเมตร คำนวณหาปริมาณโปรตีนจากกราฟโปรตีนมาตรฐานของ Bovine serum albumin  

Exocarp 

Mesocarp 

Endocarp 

บริเ ณติดเปลือก 

บริเ ณแก ผลใกล้เมล็ด 
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2.4 วิเคราะห์แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT (Noichinda et al., 1999)(3) โดยใช้เอนไซม์ 1 มิลลิลิตร ผสมกับ Potassium 

Phosphate buffer pH 8.0 ปริมาตร 7.5 มิลลิลิตร, Methyl alcohol 200 ไมโครลิตร, Acetyl Co A 80 ไมโครลิตร ผสมให้เข้า

กันแล้วตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นเติม 5,5′-Dithiobis 2-nitrobenzoic acid (DTNB) 1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที นำไปวัดค่าการ

ดูดกลืนแสง 412 นาโนเมตร แล้วเทียบปริมาณกับกราฟมาตรฐานของ Coenzyme A มาตรฐาน ที่อุณภูมิ 6, 7 และ 8 องศา

เซลเซียส และ pH 5, 6 และ 7 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์แอคติวิตีของเอนไซม์ AAT สกัดหยาบจากเนื้อแตงไทยบริเวณแกนผลใกล้เมล็ด และเนื้อแตงไทยบริเวณ
ติดเปลือก เมื่อทำการวิเคราะห์แอคติวิตี (Total activity) (ข้อมูลไม่แสดง) และแอคติวิตีจำเพาะ (Specific activity) จากสภาวะ
ในขนมไทยได้แก่ ขนมแตงไทยน้ำกะทิ ซึ่งเป็นขนมหวานไทยที่ใช้แตงไทยสดเป็นส่วนประกอบทานร่วมกับน้ำแข็งและน้ำกะทิที่ช่วง
สภาวะอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส, pH 5-7 ซึ่งเป็นช่วงของสภาวะที่พบในน้ำกะทิแตงไทยได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT (U/gProtein) ในเนื้อบริเวณใกล้เปลือกและเนื้อบริเวณใกล้แกนผลติดเมล็ดที่

อุณหภูมิและ pH ต่าง ๆ   
แอคติวิตีจำเพาะของ 

เอนไซม์ AAT  
(U/gProtein)   

pH 

ชิ้นส่วนใกล้เปลอืก ชิ้นส่วนใกล้แกนผลติดเมล็ด 
6°C 7°C 8°C 6°C 7°C 8°C 

5 
0.00284±0.012 

0.00334±0.01

0 
0.00354±0.00

6 
0.00301±0.00

6 0.00321±0.007 0.00349±0.006 
6 0.00309±0.01

1 
0.00309±0.00

6 
0.00381±0.01

0 
0.00319±0.00

7 0.00319±0.005 0.00372±0.006 
7 0.00338±0.00

7 
0.00338±0.00

4 
0.00422±0.00

5 
0.00327±0.00

6 0.00352±0.008 0.00387±0.007 

* ทุกสภาวะไม่แสดงความแตกตา่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 95%  

จากตารางที่ 1 ได้ผลว่าเอนไซม์ AAT ที่สกัดจากเนื้อเยื่อใกล้เปลือกใช้อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส, pH 7 มีแอคติวิตีจำเพาะที่
สูงกว่าทุกสภาวะคือ 0.00422 U/g Protein แต่ผลของทุกสภาวะไม่ได้แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 95% (ข้อมูล
ไม่แสดง) แต่จากตารางที่ 1 ได้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ให้ค่าแอคติวิตีจำเพาะที่สูงกว่าสภาวะอุณหภูมิอื่นๆ นั่น
สนับสนุนว่าแตงไทยเป็นผลไม้เมืองร้อนที่จะเกิดการสร้างกลิ่นจากการทำงานของเอนไซม์ AAT เมื่อได้รับอุณหภูมิที่สูงกว่า และค่า 
pH ที่ได้จากการศึกษาพบว่าท่ี pH 7 เป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับ pH เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์ AAT โดยจากการศึกษาที่
ผ่านมาของ อินทุออน ผางดี และ วัฒนา อัจฉริยะโพธา (2561)(7) ที่ศึกษาแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT ในแตงไทยโดยสภาวะ
ที่ทำให้แอคติวิตีจำเพาะสูงคือที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส pH 9 เอนไซม์ AAT จากเนื้อบริเวณใกล้เปลือกแตงไทยจะมีแอคติวิตี 
สูงที่สุดโดยมีค่า 0.0528 U/ Protein ซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นหอมแตงไทยได้ดีกว่าที่อุณหภูมิที่ต่ำโดยแตงไทยเป็นผลไม้เขตร้อนจะมี
การสร้างกลิ่นหอมออกมาเมื่อมีอุณภูมิที่สูงขึ้นและอยู่ในสภาวะเป็นกลาง ขณะที่เอนไซม์ AAT มีแอคติวิตีต่ำสุดอยู่ที่ช้ินเนื้อบริเวณ
ใกล้แกนผลติดเมล็ดที่ 25 องศาเซลเซียส pH 9 โดยมีผค่า 0.0338 U/gProtein ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง และเป็นสภาวะที่มีเป็นด่าง
อ่อนเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมตอ่แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT แต่แอคติวิตีก็ยังสูงกว่าเมื่อมีการใช้อุณหภูมิที่เยน็ๆโดยมีน้ำแขง็
เป็นส่วนประกอบ และผลของ pH นั้นก็มีส่วนทำให้รสชาติและกลิ่นของแตงไทยไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเหมือนการ
รับประทานสด ค่า pH ยิ่งต่ำจะทำให้เอนไซม์ AAT มีแอคติวิตีจำเพาะที่นอ้ยกว่า pH สูงๆ แต่ถ้าใช้ pH ที่ต่ำกว่า 6 จะมีผลต่อเนื้อ
สัมผัสของกะทิซึ่งค่าความเป็นกรดที่เกิดขึ้นจะทำให้กะทิแยกชั้นและจับตัวเป็นก้อน (Tangsuphoom และ Coupland, 2008)(9) 
และทำเอนไซม์ AAT ทำงานไม่ได้จึงไม่ได้กลิ่นหอมของแตงไทยและเพิ่มเติมอีกด้านคือ ผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนการศึกษาที่ผ่าน
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มาของ อินทุออน ผางดี และ วัฒนา อัจฉริยะโพธา (2561)(5) ที่ได้รายงานว่าเนื้อเยื่อตรงบริเวณติดเปลือกมีแอคติวิตีที่จำเพาะ
มากกว่าเนื้อเยื่อบริเวณแกนผลใกล้เมล็ด 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาวะของขนมแตงไทยน้ำกะทิที่มีผลต่อแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT สกัดหยาบจากเนื้อแตงไทย
บริเวณแกนผลใกล้เมล็ดและเนื้อแตงไทยบริเวณติดเปลือก พบว่าเนื้อแตงไทยบริเวณที่ติดกับเปลือกจะมีแอคติวิตีของเอนไซม์ AAT 
สูงกว่าเนื้อใกล้เมล็ดซึ่งส่งผลให้เนื้อแตงไทยบริเวณใกล้เปลือกมีกลิ่นหอมมากว่าบริเวณแกนผลใกล้เมล็ด โดยแอคติวิตีจำเพาะของ
เอนไซม์ AAT ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือบริเวณของเนื้อแตงไทยและมีผลต่อการผลติสารหอมระเหยในเนื้อผลของแตงไทย การศึกษาท่ี
ช่วงอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส และช่วง pH 5-7  ในการศึกษานี้เอนไซม์ AAT จากเนื้อบริเวณใกล้เปลือกมีแอคติวิตีจำเพาะสูง
ที่สุดทีอุ่ณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส และที่ pH 7 โดยมีค่ามีแอคติวิตีจำเพาะที่สูงกว่าทุกสภาวะคือ 0.00422 U/g Protein แต่ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 95% ว่าสภาวะที่ใช้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุณภูมิหรือ pH ก็ไม่ได้ส่งให้
เห็นความแตกต่างของค่าแอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ AAT งานวิจัยนี้จึงเป็นการยืนยันสนับสนุนงานวิจัยที่ผ่านมาว่าในเนื้อ
แตงไทยระยะสุกจัดตรงบริเวณเนื้อติดเปลือกก็ยังมีการทำงานของเอนไซม์ AAT ที่ดีกว่าบริเวณแกนผลใกล้เมล็ดตามงานวิจัยของ 
อินทุออน ผางดี และ วัฒนา อัจฉริยะโพธา (2561)(7) แต่สภาวะที่ใช้ศึกษาก็ไม่ได้แสดงค่าแอคติวิตีที่สูงกว่างานวิจัยจากแตงอื่นๆ 
เช่น  Ueda et al., (1997)(5) ที่ศึกษาแอคติวิตีของแตงเมล่อนพันธุ์ Gemsung โดยเอนไซม์สกัดหยาบมีแอคติวิตีจำเพาะ 0.4 
U/mgProt และเมื ่อทำให้บริสุทธิ ์เพิ ่มด้วย Sephadex G-200 gel filtration ก็จะทำให้มีแอคติว ิต ีจำเพาะสูงขึ ้นเป็น 16 
U/mgProt จากงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์ AAT มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดกลิ่นหอมเฉพาะของแตงไทยจึงเป็นแนวทางที่
จะนำเนื้อบริเวณใกล้เปลือกมาเป็นส่วนประกอบในขนมไทยที่ต้องการกลิ่นของแตงไทยเป็นส่วนประกอบและการรับป ระทาน
แตงไทยให้ได้กลิ่นท่ีหอมจึงควรทานสดหรือถ้ามีการนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือขนมก็ควรใช้สภาวะที่ไม่มีความเป็นกรด
จนเกินไป (ไม่ควรต่ำกว่า pH 6) และเป็นไปได้ควรรับประทานในขณะที่อยู่ในอุณหภูมิปกติเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของ
เอนไซม์ AAT เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับประทานผลไม้ไทย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่เหลวจากน้ำมันที่แยกออกจากน้ำเสียร้านหมูกระทะ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นคุณภาพ
ของสบู่เหลว การรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคัดแยกน้ำเสีย 10 l ไขมันและน้ำมัน 
200 ml ซึ่งหมายเลขซาปอนนิฟิเคชัน (SN) คำนวณจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เทียบเท่ากับมิลลิกรัมที่จำเป็นในการซาปอนนิฟ
ปริมาณหนึ่งกรัมของไขมันและน้ำมัน จึงได้หมายเลขซาปอนนิฟิเคชันท่ีเหมาะสมสำหรับสบู่เหลวคือ 0.170-0.182 คุณสมบัติทั่วไป
ของสบู่เหลวสังเคราะห์คือปริมาณและความเสถียรของฟองสบู่ผ่านการเปรียบเทียบกับยี่ห้อเชิงพาณิชย์ โดยปริมาณฟองสบู่จากสบู่
เหลวสังเคราะห์อยู่ในช่วง 100-136 ml ถึง 90-136 ml โดยใช้เวลา 30 นาที ผลการวิจัยพบว่าการลดฟองของสบู่เหลวสังเคราะห์
เพียง 2 % ในขณะที่คุณสมบัติทางเคมีของสารอินทรีย์ระเหยและค่ากรดด่าง (pH) ตรวจสอบค่าเฉลี่ยของสารอินทรีย์ระเหยได้ 
77.5 % โดยน้ำหนักที่ 105 °C ในขณะที่ค่าความเป็นกรดด่างของของเหลวที่สังเคราะห์ขึ้นทั้งหมดยังคงอยู่ในค่าที่ยอมรับได้จาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

คำสำคัญ:  สบู่เหลว น้ำมันและไขมัน ร้านขายหมูกระทะ 
 

Abstract 
This research work was aimed to the separation of fat and oil from waste water disposals of Thai style 

BBQ restaurants (Moo Krata) to produce liquid soaps. In addition, the qualities of the liquid soaps were also 
focused. The waste water disposals were collected from Local Moo krata in Klong luang district, Pathumtanee 
Province. 10 L of the waste water disposal was screened and 200 mL of fat and oil were obtained. The 
saponification numbers were calculated via the equivalent of milligrams of potassium hydroxide required to 
saponify a gram of fat and oil. The suitable saponification numbers for liquid soaps were 0.170-0.182. The 
general properties of the synthesized liquid soaps were the quantity and stability of soap bubble via the 
comparison to the commercial brands. The amount of bubble soaps from synthesized liquid soaps was in the 
range of 100-136 mL to 90-136 mL with 30 min standing. The results indicate that the decreasing of bubble 
from synthesized liquid soaps was only 2%. Whereas the chemical properties of the volatile organic matters 
and pH values were monitored. The averages of volatile organic matters were 77.5% by weight at 105 °C. While 
the pH values of all synthesized liquid were still within the acceptable values from the Food and Drug. 
 

Keywords: Liquid soap, Oil and fat, Pork shop 
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บทนำ 
 น้ำน้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ อยู่ในปริมาณสูงจนกระทั่งกลายเป็นที่ไม่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป (1) สำหรับแหล่ง
ชุมชน(2) ได้แก่ บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สำนักงาน น้ำท้ิงจากสถานที่ดังกล่าวจะมีสารมลพิษที่เป็น
สารอินทรีย์ ซึ่งเป็นเศษอาหาร ของเสีย และสารที่ใช้ซักฟอกปะปนมา แหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ประกอบด้วย บ้านเรือน 
ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น  น้ำเสียจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งโดยปกติจะมีสัดส่วนน้ำเสียประมาณ    
ร้อยละ 80-90 ของปริมาณน้ำท่ีใช้ทั้งหมด(3) น้ำท่ีผ่านใช้แล้วจากครัวเรือนและแผงลอยจำหน่ายอาหารจะมีการปนเปื้อนน้ำมันและ
ไขมัน โดยจะไหลผ่านเข้าไปในถังดักไขมัน เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งไขมันจะลอยตัวขึ้นมาสะสมบนผิวน้ำ จึงต้องตักออกไปกำจัด หรือ
นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ เทียนไข การผลิตไบโอดีเซล การทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง และสบู่ก้อน เป็นต้น  เนื่องจาก
ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศค่อนข้างสูง การจับตัวของไขมันเป็นไปได้ช้า ดังนั้นระยะเวลากักของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า   
6 ช่ัวโมง เพื่อให้น้ำมันและไขมันแยกตัวออกจากน้ำ และลอยข้ึนสู่ผิวน้ำ(4)(5)    
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำท้ิงในร้านจำหน่ายหมูกระทะ ด้วยการนำน้ำมันและไขมันที่ได้มาทำ
สบู่เหลวล้างมือ โดยทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไขมันและน้ำมัน และค่าซาปอนนิฟิเคชั่น (Saponification Number : 
S.N.) จากน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในร้านจำหน่ายหมูกระทะ ก่อนปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ซึ่งได้วางแผนวิธีการแยกน้ำมันออกจากน้ำ การเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี การหาอัตราส่วนที่ใช้ในการทำสบู่เหลวล้างมือ
และการวิเคราะห์คุณภาพของสบู่เหลว นอกจากนี้ยังทำการศึกษาวิธีการทำสบู่เหลวล้างมือและการวิเคราะห์คุณภาพของสบู่เหลว
ล้างมือ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อแยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำเสีย การทำสบู่เหลวล้างมือ และการวิเคราะห์คุณภาพของสบู่เหลวล้างมือจากน้ำมัน
และไขมันจากร้านจำหน่ายหมูกระทะ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. การแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียร้านหมูกระทะ 

 1.1 นำน้ำท้ิงที่เป็นน้ำเสียจากร้านหมูกระทะใส่ขวดโหลทิ้งไว้ 1 คืน ตักแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย 
 1.2 นำน้ำมันท่ีตักได้ใส่ไว้ในกรวยแยกตั้งท้ิงไว้จนน้ำมันมีการแยกช้ัน 
 1.3 แยกส่วนท่ีเป็นน้ำมันช้ันบนไว้ 
 1.4 นำมาผ่านกระบวนการกรองเศษผงอ่ืนๆ ด้วยการกรองแบบสญุญากาศ ด้วยชุดกรองบุชเนอร์  

 2. การทำสบู่เหลวล้างมือ 
 2.1 นำน้ำมันท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าซาปอนนิฟิเคชั่น (saponification - number) 
 2.2 นำค่าซาปอนนิฟิเคชั่น มาคำนวณหาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ จากสูตร  

  ปริมาณด่างท่ีใช้ (g)  =  SN  ×  ปริมาตรของน้ำมันท่ีใช้ (ml) 

 2.3 นำโพแทสเซียมไฮดร็อกไซด์ผสมกับน้ำ โดยเทโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำ ซึ่งปริมาตรของน้ำท่ีใช้คำนวณได้ 
จากสูตร 

  น้ำท่ีใช้ผสมกับด่าง (ml) = KOH (g)  2.33  

 2.4 ตั้งน้ำผสมโพแทสเซียมไฮดร็อกไซด์ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 25 – 35 ๐C  
 2.5 เมื่ออุณหภูมิลดลงนำน้ำโพแทสเซียมไฮดร็อกไซด์ผสมกับน้ำมันและกวนให้เข้ากันโดยใช้เครื่องปั่นจนเป็นเนื้อ

เดียวกัน ได้เป็นหัวเชื้อของสบู่เหลว 
 2.6 นำหัวเช้ือสบู่เหลวท่ีได้ผสมกับน้ำกลั่นปริมาตร 2 เท่าของน้ำมันท่ีใช้กวนจนเนื้อสบู่เข้ากัน  
 2.7 เทสบู่เหลวท่ีได้ใส่ถาดอลูมิเนียม ปิดให้สนิทท้ิงไว้ 1 คืนเพื่อให้สบู่เหลวคงตัว 

 3. การวิเคราะห์คุณภาพของสบู่เหลว 
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 3.1. ลักษณะทั่วไปของสบู่ 
  1) ปริมาณฟองและความคงตัวของฟอง โดยดัดแปลงจากวิธี Ross Miles foam test (6) 
   - วิธีทดสอบ : เจือจางสบู่เหลวให้ได้ความเข้มข้น 1% ใส่ลงในบิวเรต จำนวน 50 ml จากนั้นไขบิวเรตเพื่อให้

สารละลายสบู่ไหลลงในกระบอกตวงที่มีสบู่เจือจางระดับเดียวกัน 50 ml วัดความสูงของฟองทันท ีใช้หน่วยเป็น ml 
  2) กลิ่นของสบู่เหลว วิเคราะห์โดยการดมกลิ่น 

 3.2 คุณลักษณะทางเคมี 
  1) การทดสอบสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C(7) 
    วิธีทดสอบ : ชั่งตัวอย่างประมาณ 5 g ให้ทราบน้ำหนักแน่นอน ใส่ลงในถ้วยฟรอยด์ นำไปอบในตู้ควบคุม

อุณหภูมิที่ 105 ± 2 ๐C  เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ช่ังน้ำหนักหลังอบ 
 

  วิธีคำนวณ 
   คำนวณหาปริมาณสารที่ระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C              
 

    จากสูตร สารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C = 
𝑚1−𝑚2 ×100

𝑚1
  

 

    ร้อยละโดยน้ำหนัก  
 

    เมื่อ  m1  คือ  น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ เป็น g 
                 m2  คือ  น้ำหนักตัวอย่างหลังอบ เป็น g 

  2) การทดสอบด่างอิสระ (7) 
        วิธีทดสอบ : (1) ช่ังตัวอย่างประมาณ 10 g ให้ทราบน้ำหนักแน่นอน ใส่ลงในขวดแก้วรูปชมพู่ขนาด 250 cm3 
เติมเอทานอลที่ต้มเดือดทิ้งไว้ให้เย็นแลว้ผสมเตมิลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 100 ml ปิดด้วยกระจกนาฬิกา อุ่นบนเครื่องอังไอน้ำจน
ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เติมสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนในเอทานอล 0.5 ml ตรวจดูสีของสารละลาย 

  (2) ถ้าสีของสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ยุติการทดสอบแล้วรายงานว่า “ไม่พบ” 
  (3) ถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกแล้ว 

บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ และคำนวณปริมาณด่างอิสระ 
 

  วิธีคำนวณ 
  คำนวณหาปริมาณด่างอิสระ  

   จากสูตรด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)  =  
0.20 𝑣

𝑚
   

   ร้อยละโดยน้ำหนัก  
 

   เมื่อ  V  คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกท่ีใช้ไทเทรตเป็น cm3 
             m  คือ น้ำหนักของตัวอย่าง เป็น g 

 

  3) ค่า pH ของสบู่เหลว วัดโดยใช้เครื่อง pH meter 
 3.3 คุณภาพทางจุลินทรีย์ ตรวจสอบจำนวนแบคทีเรีย และยีสต์ราทั้งหมด (total plate count) ด้วยชุดตรวจสอบการ

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ (Microbial contamination test kit) 
 3.4 เสถียรต ่อการเก ็บ การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก ็บ  ดัดแปลงจากวิธ ีการตามมาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สบู่เหลว มอก.1403-2540(7) 
      วิธีการทดสอบ : เทตัวอย่างลงในขวดแก้ว 3 ขวด แบ่งเก็บไว้ท่ีอุณหภมูิห้อง 1 ขวด สำหรับเป็นตัวเทียบ และที่อุณหภมู ิ
50 ๐C 2 ขวด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทำการตรวจผลทุก 1 สัปดาห์ โดยครั้งแรกดึงตัวอย่างออกมา อย่างละ 1 ขวด เพื่อทำการตรวจ
ผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะได้มีการดำเนินการทำตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อแยกน้ำมันจากน้ำทิ้ง
ร้านหมูกระทะ สร้างผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะ และเพื่อวิเคราะห์คุณภาพสบู่เหลวล้างมือที่ได้จากนำ้มัน
ร้านหมูกระทะ ซึ่งจากการดำเนินการตามขั้นตอนได้ผลการทดลองดังนี้ 
 1. ผลการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งร้านหมูกระทะ : ในการทำการวิจัยผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะ  
ขั้นตอนแรกคือการนำน้ำทิ้งจากร้านหมูกระทะมาแยกเพื่อได้น้ำมันที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสบู่เหลวล้างมือได้  
โดยปริมาตรของน้ำมันที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำทิ้งในแต่ละวัน โดยชี้แจง
ตามตารางที ่1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาตรน้ำท้ิงของร้านหมูกระทะ ปรมิาตรร้อยละ ค่า Saponification Number  ต่อปริมาตรน้ำมันที่
ได้ และร้อยละของสบู่ท่ีได้จากปรมิาตรน้ำมันที่ใช้ 
 

ครั้งที่ ปริมาตรน้ำทิ้งของ 
ร้านหมูกระทะ (mL) 

ปริมาตรน้ำมันที่ได ้
(mL) 

ร้อยละของปริมาตร
น้ำมันในน้ำทิ้ง (%) 

ค่า Saponification 
Number 

ปริมาตรของสบู่ที่ได ้ 
(mL) 

1 
2 
3 
4 
5 

14,000 
10,000 
15,000 
18,000 
6,000 

250 
200 
250 
300 
100 

1.79 
2.00 
1.67 
1.67 
1.67 

0.181 
0.175 
0.178 
0.182 
0.170 

750 
600 
750 
900 
300 

น้ำมันหมูตามมาตรฐาน 0.185  
  

จากตารางที่ 1 พบว่า การแยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งร้านหมูกระทะปริมาตร 1 L ได้น้ำมัน เท่ากับ 17.60 ml ค่าเฉลี่ยของ
น้ำมันท่ีได้คิดเป็นร้อยละ 1.76  ซึ่งปริมาณน้ำมันมีจำนวนมากหากมีการทิ้งไปในแหล่งน้ำสาธารณะอาจทำให้นำเน่าเสีย ออกซิเจน
ในน้ำลดลง สัตว์น้ำอาจตายได้ สำหรับค่าซาปอนนิฟิเคชัน (Saponnification Number : SN) ของน้ำมันท่ีแยกได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.185 ซึ่งมีความเหมาะสมกับการทำสบู่เหลวล้างมือหรือผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด ผลของปริมาตรสบู่เหลวล้างมือที่ได้จาก
ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปริมาตรของน้ำมันท่ีใช้เพิ่มเป็น 3 เท่า   
 2. ลักษณะทั่วไปของสบู่ : ในการวเิคราะห์ลักษณะทั่วไปของสบูม่ีการทดสอบ คือ การหาปริมาณฟองและความคงตัวของ
ฟอง โดยดัดแปลงจากวิธี Ross Miles foam test (6) 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟองและความคงตัวของฟองจากการดัดแปลงวิธี Ross Miles foam test (6) มีการวัดปริมาณ
ฟองเทียบกับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวท่ีขายตามท้องตลาด และวัดค่าความคงตัวของฟองจากปริมาณฟองที่ลดลงเกิดเป็นร้อยละ ภายใน
เวลา 30 นาท ี
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปรมิาณฟอง และความคงตัวของฟอง 
 

คร้ังท่ี ช่วงปรมิาณฟอง (mL) ร้อยละของปริมาณฟองที่ลดลงใน 30 นาที (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

90-130 (40) 
94-130 (36) 
90-130 (40) 
100-136 (36) 
90-125 (35) 

2 
2 
2 
2 
2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

380 

 

คร้ังท่ี ช่วงปรมิาณฟอง (mL) ร้อยละของปริมาณฟองที่ลดลงใน 30 นาที (%) 

มาตรฐาน
สบู่ตาม

ท้องตลาด 

100-136 (36) 
 

2 
 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า มาตรฐานสบู่ตามท้องตลาดมีปริมาณฟองอยู่ในช่วง 100-136 เท่ากับ 36 ml เมื่อทิ้งไว้ 30 นาที 
ปริมาณฟองจะลดลงร้อยละ 2  

การวิเคราะห์กลิ่นของสบู่เหลวโดยการดมกลิ่น ซึ่งวิเคราะห์กลิ่นขณะล้างมือและหลังล้างมือเสร็จ ได้กลิ่นของสบู่ พบว่า ขณะ
ล้างมือ มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย หลังล้างมือเสร็จมีกลิ่นน้ำมันหอยระเหยติดมือ  

คุณลักษณะทางเคมี ในการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมขีองสบู่มีการทดสอบและวิเคราะห ์3 ด้านคือ การทดสอบสารละเหย
ที่อุณหภูมิ 105 ๐C (7) การทดสอบด่างอิสระและ pH ของสบู่เหลว วัดโดยใช้เครื่อง pH meter 

การทดสอบสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C ตามสำนักงานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2541 กำหนดให้
ไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C และปริมาณจลุินทรยี์ที่พบในสบู่เหลว 

คร้ังท่ี 
สารระเหยท่ีอุณหภูมิ 

105 ๐C (%) 
ค่าด่างอิสระ ค่า pH 

จำนวน
แบคทีเรีย 
(โคโลนี) 

จำนวนยีสต์
และรา (โคโลนี) 

1 
2 
3 
4 
5 

77.6 
77.4 
77.8 
77.5 
77.6 

ไม่พบ 
ร้อยละ 0.030 โดยน้ำหนัก 
ร้อยละ 0.034 โดยน้ำหนัก 

ไม่พบ 
ร้อยละ 0.037 โดยน้ำหนัก 

8.0 
8.6 
8.6 
8.0 
8.8 

ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 

ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 
ไม่พบ 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะพบสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C ปริมาณร้อยละ 77.6 โดย
น้ำหนัก ไม่เกินมาตรฐานของ มอก. กำหนด  
 การทดสอบด่างอิสระ  ตามสำนักงานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2541 กำหนดมาตรฐานไวไ้มเ่กิด
ร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5 พบว่า ค่าด่างอิสระ เฉลี่ยร้อยละ 0.037  โดยน้ำหนัก  ไม่เกิน
มาตรฐาน มอก. กำหนด  
 ค่า pH ของสบู่เหลวโดยใช้เครื่อง pH meter ซึ่งเอกสารจดแจ้ง อย. กำหนดมาตรฐานสบู่เหลวท่ีไม่เป็นอันตรายอยู่ที่ pH 
ไม่เกิน 11 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ค่า pH ของสบู่เหลวได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.4 ไม่เกินมาตรฐานท่ี อย.  
 คุณภาพทางจุลินทรีย์ เป็นการตรวจสอบจำนวนแบคทีเรียและยีสต์ราทั้งหมดด้วยชุดตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์
(Microbial contamination test kit) ซึ่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดให้จุลินทรีย์ที่พบไม่เกิน 1,000 โคโลนี 
ผลการทดสอบทั้ง 5 ครั้ง ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในสบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะ 
 เสถียรต่อการเก็บ การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บ ดัดแปลงจากวิธีการตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2541 ซึ่งผลการทดสอบได้ดังนี้ 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบการเก็บผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะกับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวในท้องตลาด 
 

คร้ังท่ี ลักษณะของสบู่เหลวท่ี
อุณหภูมิห้อง 

ลักษณะสบู่เหลวที่อุณหภูมิ 50 ๐C  
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

สบู่เหลว
ตาม
ท้องตลาด 

- เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

1 - เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

2 - เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

3 - เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

4 - เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

5 - เป็นเนื้อเดียวกัน 
- สามารถล้างมือได้ 

- แยกชั้นเมื่อเขย่าสามารถกลับมาเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

- แยกชั้นเมื ่อเขย่าสามารถกลับมา
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 
- สามารถล้างมือได้ปกติ 

  
จากตารางที่ 4 พบว่าการทดสอบคุณภาพสบู่เหลวมีการเสถียรต่อการเก็บ สบู่เหลวท่ีอยู่ในอุณหภูมิห้อง มีลักษณะเนื้อสบู่

ปกติไม่แยกช้ันสามารถใช้งานได้เลย แต่สบู่เหลวท่ีอยู่ในอุณหภูมิ 50 C  เมื่อเก็บไว้ 1 สัปดาห์ สบู่เหลวมีลักษณะแยกช้ันเมื่อเขย่า

แล้วสบู่เหลวกลับมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถใช้ได้ตามปกติ ส่วนสบู่เหลวที่เก็บไว้ 2 สัปดาห์ ในอุณหภูมิ 50 C ก็มี
ลักษณะเนื้อสบู่แยกช้ันเมื่อเขย่าก็กลับมารวมเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถในงานได้ตามปกติ สามารถทำความสะอาดมือได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การแยกน้ำมันจากน้ำท้ิงร้านหมูกระทะ พบว่าปริมาตรของน้ำท้ิงร้านหมูกระทะต่อปริมาตรนำ้มันที่ได ้ต่อครั้งมากที่สดุคือ 
ปริมามาตรน้ำท้ิงร้านหมูกระทะ 1,0000 ml ได้น้ำมัน 200 ml คิดเป็นร้อยละของปรมิาตรน้ำมันท่ีไดจ้ากน้ำท้ิงเป็นร้อยละ 2 ส่วน
ปริมาตรน้ำมันท่ีได้น้อยท่ีสดุคือปรมิาตร น้ำท้ิงรา้นหมูกระทะ 15,000 ml 18,000 ml และ 6,000 ml ได้ปริมาตรของน้ำมัน 250 
ml 300 ml และ 100 ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.67  เมื่อได้น้ำมันปริมาตรต่างๆ ก็นำไปวิเคราะห์หาค่าซาปอนนิฟิเคชัน (SN) 
ต่อไป  
 การวิเคราะห์หาค่าซาปอนนิฟิเคชัน (SN) เพื่อนำมาทำสบู่ค่า SN ที่มากท่ีสุดคือ 0.182 และน้อยที่สุดคือ 0.170 เมื่อไดค้า่ 
SN จึงนำมาทำสบู่เหลวโดยปริมาตรของสบู่เหลวที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำมันที่ได้ในการทำสบู่โดยทุกครั้งปริมาตรของสบู่เพิ่มขึ้น
จากปริมาตรของน้ำมันร้อยละ 50 จากนั้นนำสบู่เหลวล้างมือที่ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพของสบู่เหลวแบ่ง
ออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้  
 การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของสบู่ แบ่งเป็น 2 การทดสอบคือ ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟองและความคงตัวของฟอง เมื่อ
เทียบกับสบู่เหลวมาตรฐานตามท้องตลาด ซึ่งปริมาณฟองอยู่ในช่วง 100 ถึง 136 ml เมื่อท้ิงไว้ 30 นาที ปริมาณฟองลดลงอยู่ท่ี 90 
ถึง 136 ml และปริมาณฟองลดลงร้อยละ 2 ซึ่งปริมาณฟองจะน้อยกว่ามาตรฐานตามท้องตลาดเล็กน้อย การวิเคราะห์คุณภาพ
ด้านต่อไปคือคุณลักษณะทางเคมี ซึ่งมีการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ด้านประกอบด้วย การวิเคราะห์สารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C ตาม
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มาตรฐาน มอก. กำหนดให้ ไม่เกิน 85 โดยน้ำหนัก สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมันร้านหมูกระทะมีสารระเหยที่อุณหภูมิ 105 ๐C มาก
ที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 77.8 โดยน้ำหนัก และต่ำที่สุดร้อยละ 77.4  โดยน้ำหนัก ซึ่งอยู่ในกำหนดมาตรฐาน มอก. และการทดสอบด่าง
อิสระตามมาตรฐาน มอก. กำหนดมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก การทดสอบค่าด่างอิสระของสบู่เหลวลา้งมือจากนำ้มนั
ร้านหมูกระทะมากที่สุดคือร้อยละ 0.037 โดยน้ำหนัก และน้อยที่สุดคือ 0.030 โดยน้ำหนัก ซึ่งผ่านมาตรฐานที่ มอก. กำหนด 
ต่อมาเป็นการวิเคราะห์คุณภาพ pH ของสบู่เหลว โดยใช้เครื่อง pH meter สบู่เหลวล้างมือมีค่า pH ไม่เกินมาตรฐานท่ี อย. กำหนด 
และการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน มอก.กำหนด ปริมาณที่พบจุลินทรีย์ไม่เกิน 1000 โคโลนี ผลคือไม่พบ
จุลินทรีย์ปนเปื้อนในสบู่เหลวล้างมือ การวิเคราะห์คุณภาพเสถียรต่อการเก็บพบว่าเมื่อเทียบกับสบู่เหลวตามท้องตลาดและสบู่เหลว
ในอุณหภูมิห้อง มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือสบู่มีลักษณะแยกชั้น เมื่อเขย่าสามารถนำมาใช้ล้างมือได้ตามปกติสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (9) ซึ่งสบู่ในงานวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพด้านการเก็บสบู่เหลว มีลักษณะแยกชั้นและสามารถนำมาใช้งานได้
ตามปกติ 
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การพัฒนาเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพจากกล้วยหอมทองตกเกรด 
Development of Healthy Powdered Instant Beverage  

from Out-of-Grade Hom-Thong Banana (Musa acuminata 'Gros Michel') 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพจากกล้วยหอมทองตกเกรด โดยใช้ซูคราโลสทดแทน
น้ำตาล และปราศจากครีมเทียม พบว่าผงกล้วยหอมทองซึ่งเตรียมด้วยกรรมวิธี C มีค่าสว่าง (L*)= 74.94, สีแดง (a*)= 0.54 และสี
เหลือง (b*) = 11.42  ส่วนกรรมวิธี A ให้สีคล้ำที่สุดคือมีค่าสว่าง (L*)= 73.31, สีแดง (a*)= 0.92 และสีเหลือง (b*)= 16.76  ทั้ง 
3 กรรมวิธีมีค่า aw ระหว่าง 0.19 ถึง 0.49 และความชื้นระหว่าง 4.80 ถึง 6.85%  ผลจากการศึกษาความแตกต่างของเครื่องดื่ม
สำเร็จรูปชนิดผงที่เตรียมจากผงกล้วยหอมทองทั้ง 3 กรรมวิธี โดยการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยการละลายในน้ำร้อนตาม
อัตราส่วน พบว่าสูตร C1 ได้รับการคัดเลือกเป็นสูตรพื้นฐาน เนื่องจากได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น ความข้น
หนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม สูงที่สุด  เครื่องดื่มแบบผงมีค่าสี L*= 50.84, a*= 5.12, b*= 5.52, aw= 0.20 
และความชื้น= 5.76% เมื่อนำไปละลายในน้ำร้อนให้มีค่า oBrix= 2.92 สีของผลิตภัณฑ์เข้มขึ้นโดยมีค่า L*= 27.24, a*=  4.21, 
b*= 2.92  ผลจากการศึกษาปริมาณซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 5 ระดับ พบว่า เครื่องดื่มแบบผงสูตร C1-50 (ทดแทนร้อยละ50) 
ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รส ความข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม สูงที่สุด และมคี่า 
L*= 55.15, a*= 6.16, b*= 9.08, aw= 0.33 และความช้ืน= 7.66%  เมื่อนำไปละลายน้ำมีคา่สี L*= 27.24, a*= 4.21, b*= 2.92 
และค่า oBrix= 2.92  
 
คำสำคัญ:  กล้วยหอมทอง ผงกล้วยหอมทอง  แป้งกล้วย เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนดิผง ซูคราโลส 
 
Abstract 

This research aims to develop healthy powdered instant beverage from out-of-grade ‘Hom thong’ 
bananas (Musa acuminata 'Gros Michel') using sucralose as a sugar substitutes without non-dairy creamer. It 
was found that ‘Hom thong’ bananas powder prepared by the method ‘C’ had the lightest color with lightness 
(L*) = 74.94, redness (a*) = 0.54, and yellowness (b*) = 11.42 while the powder prepared by method ‘A’ had 
the darkest color with L*= 73.31, a*= 0.92 and b*= 16.76. All powders obtained from three methods had aw 
values between 0.19 and 0.49 and moisture content in the range of 4.80-6.85%. The sensory test of bananas 
powder from 3 methods was evaluated by infusion in hot water, it was found that the C1 formula was selected 
as the basic formula because it had the highest score in all attributes (color, smell, viscosity, post-swallowing, 
and overall preferences). The products had L*= 50.84, a*= 5.12, b*= 5.52, aw= 0.20, and moisture content = 
5.76%, when it was dissolved by hot water (OBrix= 2.92) its color became darker with L*= 27.24, a*= 4.21, b*= 
2.92. The studying sucralose substitute for sugar at five levels, the formula C1-50 (50% replacement) was the 
most acceptable considering color, smell, taste, viscosity, feeling after swallowing and overall preferences. The 
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products had L*= 55.15, a*= 6.16, b*= 9.08, aw= 0.33, and moisture content = 7.66%, when dissolved in water 
showed the values of L*= 27.24, a*= 4.21, b*= 2.92 and OBrix = 2.92.  

 
Keywords:  Hom-Thong Banana, Hom-Thong Banana powder, banana flour, Instant Powdered Beverage,  
 Sucralose 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเป็นที่นิยมเพราะหารับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มชนิด
นี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลและครีมเทียม ซึ ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ  ครีมเทียมประกอบด้วยไขมันชนิดหนึ่งซึ ่งเรียกว่า               
ไขมันทรานส์ (Trans Fat) หากรับประทานในปริมาณมากเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ส่วนน้ำตาลที่เรากินเข้าไปนั้น เมื่อถูกย่อยเป็นกลูโคส ฟรักโทสแล้ว  กลูโคส  
จะกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินออกมาจนกระทั่งระดับกลูโคสเป็นปกติ ถ้ากินน้ำตาลมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด   
        กล้วยหอมทองนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยในปี พ.ศ. 2561/62 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 13,730.25 ไร่ มีผลผลิต
รวม 46,147,690 กิโลกรัม  แต่เนื่องจากกล้วยหอมทองมีข้อจำกัดด้านอายุการเก็บรักษาของผลสด  ตลอดจนปัญหาคุณภาพ        
ไม่ผ่านเกณฑ์  ดังนั้นการแปรรูปจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาคุณภาพ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
กล้วยหอมทองได้อีกทางหนึ่ง ผงกล้วยหรือแป้งกล้วยหอมทองดิบมีสมบัติต้านทานการย่อย เนื่องจากมีปริมาณ Resistant Starch 
หรือ RS สูงกว่ากล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ หากรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของ RS อย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันหรือลด
สภาวะโรคอ้วน มีบทบาทในการลดระดับไขมัน ควบคุมโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
โรคเบาหวานได้   อีกทั้งผงกล้วยหรือแป้งกล้วยทำจากกล้วยดิบยังมีสมบัติช่วยป้องกันผนังในกระเพาะอาหาร  สมานแผลใน
กระเพาะอาหาร ช่วยรักษาโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนอีกด้วย (1) ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน มีความหวาน
มากกว่าน้ำตาล 600 เท่า ทนความร้อนจากการปรุงอาหาร  ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับอินซูลิน ผู้ป่วยเบาหวานใช้
แทนน้ำตาลได้และไม่ทำให้ฟันผุ(2)  ปัจจุบันจึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารให้กับผู้บริโภคและผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพจากกล้วยหอมทองตกเกรด อาทิ ขนาด
เล็ก ผิวมีตำหนิ โดยใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลและปราศจากครีมเทียม  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์
ที่ลดพลังงานจากน้ำตาลซูโครสและไขมัน  ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรของไทย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษาสมบตัิของผงกล้วยหอมทองที่เตรียมโดยใช้กรรมวิธีต่างๆ 
 โดยนำกล้วยหอมทองดิบตกเกรดที่มลีักษณะขนาดเล็ก หรือผลบิดงอ หรือผิวมีรอย มาผลิตผงกล้วยหอมทองประกอบ 
ด้วย 3 กรรมวิธี ดังนี้  

 กรรมวิธี A ดัดแปลงจากจิรนาถ บุญคง, ทิพวรรณ บุญมี และพัชราวรรณ เรือนแก้ว(1)  โดยนำกล้วยดิบที่มีความสุก
ระดับ 5 มาทำการล้างและปอกเปลือก  แช่สารละลายโซเดียมคลอไรดค์วามเข้มข้นร้อยละ 0.5 นาน 30 นาที นำมาสไลด์เป็นแว่นหนา        
2 มิลลิเมตร เข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 เซลเซียส  นาน 2 ช่ัวโมง แล้วบดให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช 

กรรมวิธี B ดัดแปลงจากณัฐฐพร สุบรรณมณ(3)  โดยนำกล้วยดิบที่มีความสุกระดับ 5 มาทำการล้าง และนึ่งนาน 45 
วินาทีแล้วปอกเปลือก สไลด์เป็นแว่นความหนา 0.5 เซนติเมตร แช่สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 นาน 
15 นาที นำเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 เซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง 40 นาที แล้วบดให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช 
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กรรมวิธี C ดัดแปลงจากภาสุรี ฤทธิเลิศ และนัฐพัศ โคตรแปร (4) โดยการลวกผลกล้วยดิบท่ีมีความสุกระดับ 5 ในน้ำ
อุณหภูมิ 90±5 องศาเซลเซียส นาน 45 วินาที แล้วแช่น้ำเย็นจัดทันที นาน 5 นาที ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นหนา 1-3 มิลลิเมตร แช่
ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด 
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง 20 นาที แล้วบดให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช 

รายละเอียดดังภาพที่ 1 จากนั้นศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีผงกล้วยหอมทอง ได้แก่ ค่าสี ความชื้น และน้ำ
อิสระ (aw)  
 2. สมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงที่เตรียมจากผงกล้วยหอมทองซึ่งผลิตดว้ย
กรรมวิธีต่างๆ 
 นำผงกล้วยหอมทองแต่ละกรรมวิธีมาผลิตเป็นเครื่องดื่มผงรสโกโก้  โดยกำหนดให้ส่วนผสมเหมือนกัน ได้แก่ ผงกล้วย
แต่ละกรรมวิธี 15 กรัม (ร้อยละ 32.89) ผงโกโก้ 3.4 กรัม (ร้อยละ7.46) นมผงพร่องมันเนย 17.2 กรัม (ร้อยละ 15.79) และน้ำตาล
ทรายแบบละเอียด 20 กรัม (ร้อยละ 43.86) วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ดังน้ี    

2.1 การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส  โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ (9 - Point Hedonic Scale) โดยใช้ผู้
ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน   โดยนำแต่ละสูตรมาชงละลายกับน้ำร้อน (อุณหภูมิ 90±5 องศาเซลเซียส) ในปริมาณ
เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง 45.6 กรัมต่อน้ำ 225 กรัม  แล้วทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัในดา้นสี กลิ่น รสชาติ ความ
ข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม  โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหา
ความแตกต่างด้วย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 2.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง   
 2.2.1 เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง ได้แก่ ค่าสี, aw และความชื้น 

 2.2.2 เครื่องดื่มผงชงดื่มจากกล้วยหอมทอง  ได้แก่ ค่าสี, ความข้นหนืด และความหวาน(๐Brix)  
 โดยแตล่ะตัวอย่างทำการวัด 5 ซ้ำ วิเคราะห์หาความแตกตา่งด้วย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดบั
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
      3. ศึกษาปริมาณซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง 
         นำสูตรเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาศึกษาปริมาณซูคราโลสทดแทนน้ำตาลใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 25, 50, 75 และร้อยละ 100 ของปริมาณ
น้ำตาลทราย  โดยเปรียบเทียบความความสัมพันธ์(ซูคราโลสให้ความหวาน 600 เท่าของซูคราโลส) (ตารางที่ 1) วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD)  จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที ่ได้ไปตรวจสอบ
คุณภาพต่างๆ ดังน้ี    
 
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในการผลติเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง 

ส่วนผสม 
การใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในการผลิตเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง (กรัม) 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
น้ำตาลทราย 20 15 10 5 0 
ซูคราโลส 0 0.0008 0.0167 0.0250 0.0333 

  
3.1 การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ (9-Point Hedonic Scale)  โดยใช้         

ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน   โดยนำแต่ละสูตรมาชงละลายกับน้ำร้อน (อุณหภูมิ 90±5 องศาเซลเซียส) ในปริมาณ
เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง 45.6 กรัมต่อน้ำ 225 กรัม  แล้วทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัในดา้นสี กลิ่น รสชาติ ความ
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ข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม  โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA และหา
ความแตกต่างด้วย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 3.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง   
 3.2.1 เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทอง ได้แก่ ค่าสี aw และความชื้น 

 3.2.2 เครื่องดื่มผงชงดื่มจากกล้วยหอมทอง ได้แก่ ค่าสี และความหวาน(๐Brix) 
 โดยแต่ละตัวอย่างทำการวัด 5 ซ้ำ วิเคราะห์หาความแตกต่างด้วย Duncan’s New Multiple Range Test ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. สมบัติของผงกล้วยหอมทองที่เตรียมโดยใช้กรรมวิธีต่างๆ 
 การศึกษาคุณสมบัติผงกล้วยหอมทองที่มีกรรมวิธีการผลิตแตกต่างกัน พบว่า กรรมวิธีท่ีแตกต่างกันมีผลต่อค่าสี L* 

a* และ b* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยพบว่า กรรมวิธีC กล้วยที่แช่ในสารละลาย โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ และมีการร
ลวกผลกล้วย ให้ค่าความสว่าง (L*) สูงสุด  ส่วนค่าสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) พบว่า กรรมวิธี A ให้ค่าสีแดงและสีเหลืองสูงที่สุด  
ซึ่งทำให้สีของกล้วยมีแนวโน้มเป็นสีน้ำตาล มากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  เมื่อพิจารณาค่าความสว่าง(L*) พบว่า ผงกล้วยที่ได้จากกรรมวิธี 
C ให้ค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด เนื่องจากสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เป็นสารที่ใช้ในการฟอกสีอาหาร และอาจทำลายแคโรทีนอยด์
ซึ่งเปน็รงควัตถุในกล้วย(3) และการใช้ความร้อนสามารถทำลายเอนไซมท์ี่ทำให้เกิดสีน้ำตาล(10) หรือสีคล้ำได้จากการปอกเปลอืกและ
ทิ้งไว้สักครู่ขึ้น  ส่วนค่า awพบว่า ทั้ง 3 กรรมวิธีอยู่ในช่วง 0.19 ถึง 0.49 และมีค่าความชื้นอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 4.80 ถึง 6.85 
(ตารางที่ 2)  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแป้งกล้วย มผช. 1375/2550 ควรมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 12 (5)   
 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีและกายภาพของผงกล้วยหอมทองที่ผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ 

สมบัติทางกายภาพและเคม ี
ผงกล้วยหอมทอง 

กรรมวิธี A กรรมวิธี B กรรมวิธี C 
ค่าส ี       

L*    73.31c ±0.43      74.04b ±0.20     74.94a ±0.74 
a* 0.92a ±0.03       0.65b ±0.04 0.54c ±0.03 
b*    16.76a ±0.35      13.74b ±0.35     11.42c ±0.18 

aw 0.32b ±0.00        0.49a ±0.00 0.19c ±0.00 
ค่าความช้ืน 6.85a ±1.34       5.72ab ±0.54 4.80b ±0.30 

หมายเหตุ :  a-c หมายถึง ค่าเฉลีย่ที่มีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวแถวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 L* หมายถึง ค่าความสว่าง (ดำ=0, ขาว=100) 
 a* หมายถึง สีแดง (+สีแดง, -สีเขยีว) 
 b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงิน (+สีเหลือง, -สีน้ำเงิน) 

 

   
กรรมวิธี A กรรมวิธี B กรรมวิธี C 

ภาพที่ 1 ผงกล้วยหอมทองที่ผลิตด้วยกรรมวิธีแตกต่างกัน 
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 2. สมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มสำเรจ็รูปชนิดผงที่เตรียมจากผงกล้วยหอมทองซึ่งผลิต
ด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
 จากการนำผงกล้วยหอมทองแต่ละกรรมวิธีมาผลิตเป็นเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทองรสโกโก้  โดยกำหนดให้
ส่วนผสมเหมือนกัน จำนวน 3 สูตร ได้แก่ สูตร A1, B1 และ C1  ทำการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม  โดยการชงละลายกับน้ำร้อนในอัตราส่วนที่กำหนด พบว่า สูตร 
C1 ได้รับการยอมรับทางประสามสัมผัสสูงที่สุดในด้านสี (7.32) กลิ่น (7.23) ความข้นหนืด (7.13) ความรู้สึกหลังกลืน (7.16) และ
ความชอบโดยรวม (7.59) (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบทางประสาทสัมผสัของเครื่องดืม่สำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่ผลติโดยใช้กรรมวิธีแตกตา่งกัน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทอง 

สูตร A1 สูตร B1 สูตร C1 

ส ี 6.67 ±1.11b 7.08 ±1.04ab 7.32  ±1.12a 
กลิ่น 6.91 ±1.20ab 6.82 ±1.14b 7.23 ±1.12a 

รสชาต ิ 7.37 ±1.10a 6.68 ±1.09b 7.32 ±1.00a 

ความข้นหนืด 6.70 ±1.18b 6.56 ±1.07b 7.13 ±1.14a 

ความรูส้ึกหลังกลืน 6.79 ±1.08b 6.69 ±1.18b 7.16 ±1.14a 
ความชอบโดยรวม 7.40 ±0.95a 7.01 ±1.12b 7.59 ±0.92a 

หมายเหต ุ a- b หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มตีัวอักษรแตกต่างกันในแนวแถวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 

   

   
สูตร A1 สูตร B1 สูตร C1 
ภาพที่ 2 เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธผีลิตแตกต่างกัน 

 
 จากการการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทอง  พบว่า เครื่องดื่มผง
จากกล้วยหอมทองสูตร C1 มีค่า L* เท่ากับ 50.84, a* เท่ากับ 5.12, b* เท่ากับ 5.52, aw เท่ากับ 0.20 และค่าความชื้นเท่ากับ    
ร้อยละ 5.76  เมื่อนำไปชงละลายสูตร C1 มีค่า L* เท่ากับ 27.24, a* เท่ากับ 4.21, b* เท่ากับ 2.92 และค่า oBrix เท่ากับ 2.92  
(ตารางที่ 4)   
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ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดืม่สำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่ผลติโดยใช้กรรมวิธผีลิตแตกต่างกัน   

สมบัติทางกายภาพและเคม ี
เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทอง 

สูตร A1 สูตร B1 สูตร C1 
แบบผง    

ค่าส ี    
L*         52.35a ±0.53         52.29a ±0.52         50.84b ±0.29 
a* 6.21a ±0.57 6.73a ±0.41           5.12b ±0.65 
b* 8.60a ±0.12 8.52a ±0.07           5.52b ±0.23 

aw 0.32b ±0.00 0.50a ±0.00 0.20c ±0.00 
ค่าความช้ืน 6.55a ±0.32 6.49a ±0.38 5.76b ±0.08 

 แบบละลายน้ำ    
ค่าส ี    

L*ns 27.27 ±0.29          27.07 ±0.40         27.24 ±0.35 
  a*ns 4.20 ±0.06 4.18 ±0.07 4.21 ±0.06 
b*ns 2.92 ±0.06 2.93 ±0.08 2.92 ±0.06 

oBrix          14.60 ±0.55          14.60 ±0.55          14.40 ±0.55 
หมายเหตุ :  a-c  หมายถึง ค่าเฉลี่ยทีม่ีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวแถวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 ns  หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวแถวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 L* หมายถึง ค่าความสว่าง (ดำ=0, ขาว=100) 
 a* หมายถึง สีแดง (+สีแดง, -สีเขยีว) 
 b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงิน (+สีเหลือง, -สีน้ำเงิน) 

 
 3. ผลการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในเครื่องดืม่สำเร็จรูปชนิดผงเพือ่สุขภาพจากกล้วยหอมทอง 
          จากการนำสูตร C1 มาศึกษาปริมาณซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ เครื ่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อ
สุขภาพจากกล้วยหอมทอง5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 (สูตรC1 หรือสูตรควบคุม), 25 (สูตรC1-25), 50 (สูตรC1-50), 75 (สูตรC1-
75) และร้อยละ 100 (สูตรC1-100) ของปริมาณน้ำตาลทราย(โดยเปรียบเทียบความความสัมพันธ์)   เมื่อทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสโดย  โดยการชงละลายกับน้ำร้อนในอัตราส่วนที่กำหนด พบว่า สูตร C1-50 ได้รับการยอมรับทางประสามสัมผัสสูง
ที่สุดในทุกด้าน ทั้งทางด้านสี กลิ่น รส ความข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม (ตารางที่ 5)  ซึ่งสามารถลดน้ำตาล
ได้มากถึงร้อยละ 50  หากมีการซูคราโลสทดแทนน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มการยอมรับลดลงเนื่องจากหากใส่มากเกินไป  อาจ
ให้รสหวานไม่เป็นธรรมชาติ   สอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาปริมาณซูคราโลสที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเห็ด (7) พบว่า การ
ใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ได้รับคะแนนการยอมรับ ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ได้รับ
ความชอบมากกว่าสูตรที่ใช้ร้อยละ 0.012 และ 0.014  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 182 (2541) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เครื่องดื่มจากพืช ผัก ธัญพืช นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มที่มีก๊าซและไม่มี
ก๊าซ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ 1 หน่วยบริโภค มีปริมาณเท่ากับ 200 มิลลิลิตร   โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ
จากกล้วยหอมทองหรือสูตร C1-50  มีปริมาณมีซูคราโลสทดแทนน้ำตาลรอ้ยละ 50 ในปริมาณ 1 หน่วยบริโภค หรือ 225 มิลลลิติร  
มีสารซูคราโลส 0.0167 มิลลิกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหรับประทานได้ (Acceptable 
daily intake: ADI) ที่กำหนดให้ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน(7)  
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ตารางที่ 5 การทดสอบทางประสาทสัมผสัของเครื่องดืม่สำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 
สูตรC1 สูตรC1-25 สูตรC1-50 สูตรC1-75 สูตรC1-100 

ส ี 6.93b ± 0.98 7.18b   ±0.91 7.68a  ±1.08 7.05b ±0.81 7.18b ±1.04 

กลิ่น 6.58b ±1.31 6.48b  ±1.38 7.15a ±1.29 6.41b ±0.92 6.45b ±1.28 

รสชาต ิ 6.75a ±1.19 6.72a ±1.65 6.80a ±1.30 5.83b ±1.27 6.13b ±1.50 

ความข้นหนืด 6.91a ±1.09 7.15a ±1.51 7.21a ±1.12 6.00b ±1.16 6.03b ±1.49 

ความรูส้ึกหลังกลืน 6.53b ±1.11 6.83ab ±1.84 7.00a ±1.25 6.11c ±1.06 5.98c ±1.37 
ความชอบโดยรวม 6.88a ±1.15 6.97a ±1.28 7.15a ±1.18 6.26b ±1.30 6.08b ±1.44 

หมายเหต ุ a- c หมายถึง ค่าเฉลี่ยทีม่ีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวแถวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทน
น้ำตาล พบว่า เครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทองสูตรสูตร C1-50 มีค่า L* เท่ากับ 55.15, a* เท่ากับ 6.16, b* เท่ากับ 9.08, aw 
เท่ากับ 0.33 และค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 7.66  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กล้วยผงชงดื่ม(มผช.1525/2562) (8) 
ควรมีค่า aw ไม่เกิน 0.6  โดยต่ำกว่าช่วงที่จุลินทรีย์เติบโตได้ดี (จุลินทรีย์เติบโตได้ดีในช่วง aw ระหว่าง 0.88 – 0.96) (9)  เมื่อนำไป
ชงละลายสูตร C1-50 มีค่า L* เท่ากับ 29.30, a* เท่ากับ 4.97, b* เท่ากับ 4.08, ค่า oBrix เท่ากับ 9.60 (ตารางที่ 6)   
 

ตารางที่ 6 สมบัติทางกายภาพและเคมีของเครื่องดืม่สำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 

สมบัติทางกายภาพ
และเคม ี

เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 
สูตรC1 สูตรC1-25 สูตรC1-50 สูตรC1-75 สูตรC1-100 

แบบผง      
ค่าส ี      

  L*  52.92e±0.18   57.61a±0.19   55.15c±0.16  55.57b±0.17  54.58d±0.21 
a* 6.95a±0.11 5.66c±0.14 6.16b±0.14 6.21b±0.45    6.35b±0.22 
b* 9.62a ± 0.58 8.93c ± 0.24 9.08bc±0.16 9.23b ± 0.97   9.17bc±0.26 

  aw 0.34b±0.00 0.40a±0.00 0.33c±0.00 0.31d±0.00 0.40a±0.00 
ค่าความช้ืน 7.66a±0.23 7.32a±0.41 7.66a±0.38 6.69b±0.21 7.34a±0.49 

 แบบละลายน้ำ      
ค่าส ี      

L*  27.29e±0.28   30.71a±0.26   28.64d±0.17   29.30c±0.22    29.62b±0.20 
a* 4.20d±0.07 5.09b±0.79 4.90c±0.20 4.97c±0.08 5.21a±0.06 
b* 2.93e±0.05 4.63a±0.06 3.93d±0.04 4.08c±0.90 4.40b±0.07 

oBrix  18.80a±1.64   14.60a± 0.55 9.40b± 0.55 9.60b±0.55 5.40c±0.55 

หมายเหตุ :  a-e หมายถึง ค่าเฉลี่ยทีม่ีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวแถวมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 L* หมายถึง ค่าความสว่าง (ดำ=0, ขาว=100) 
 a* หมายถึง สีแดง (+สีแดง, -สีเขยีว) 
 b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงิน (+สีเหลือง, -สีน้ำเงิน) 
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สูตรC1 สูตรC1-25 สูตรC1-50 สูตรC1-75 สูตรC1-100 
ภาพที่ 3 เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงจากกล้วยหอมทองที่มีการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาล 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสมบัติของผงกล้วยหอมทองที่เตรียมโดยใช้กรรมวิธีแตกต่างกัน พบว่า มีผลทำให้คุณสมบัตทิางด้านสี, aw 
และความชื้นแตกต่างกัน  แต่โดยทั่วไปผงกล้วยที่ได้มีสีสอดคล้องกับลักษณะของกล้วยดิบ มีสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย และผงแห้ง
ละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  โดยผงกล้วยหอมทองที่มีสีขาวท่ีสุดคือ กรรมวิธี C  มีค่าสว่าง(L*) เท่ากับ 74.94, สีแดง (a*) เท่ากับ 
0.54  และสีเหลือง (b*) เท่ากับ 11.42   ส่วนผงกล้วยหอมทองที่ให้ลักษณะสีเหลืองคล้ำที่สุดคือ กรรมวิธี A  มีค่าสว่าง(L*) เท่ากับ 
73.31, สีแดง(a*) เท่ากับ 0.92 และสีเหลือง(b*) เท่ากับ 16.76  ส่วนค่า aw พบว่า ทั้ง 3 กรรมวิธีมีค่า aw อยู่ในช่วง 0.19 ถึง 0.49  
และมีค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 4.80 ถึง 6.85  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแป้งกล้วย มผช. 1375/2550 

2. ผลการศึกษาสมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงที่เตรียมจากผงกล้วยหอมทอง
ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ   เมื่อนำผลิตเป็นเครื่องดื่มผงจากกล้วยหอมทองรสโกโก้และชงละลายกับน้ำร้อนในอัตราส่วนที่กำหนด 
พบว่า สูตร C1 ได้รับการคัดเลอืกเป็นสูตรพื้นฐาน  เนื่องจากได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผสัทุกดา้นสูงสดุ ในด้านสี กลิ่น ความ
ข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม   เครื่องดื่มแบบผง มีค่า L* เท่ากับ 50.84 a* เท่ากับ 5.12, b* เท่ากับ 5.52, 
aw เท่ากับ 0.20 และความชื้นเท่ากับร้อยละ 5.76  เมื่อนำไปชงละลาย มีค่า L* เท่ากับ 27.24, a* เท่ากับ 4.21, b* เท่ากับ 2.92 
และค่า oBrix เท่ากับ 2.92 

3. ผลการใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มสำเร็จรปูชนิดผงเพื่อสขุภาพจากกลว้ยหอมทอง 5 ระดับได้แก่ ร้อยละ 0 
(สูตรC1 หรือสูตรควบคุม), 25 (สูตรC1-25), 50 (สูตรC1-50), 75 (สูตรC1-75) และร้อยละ 100 (สูตรC1-100) ของปริมาณน้ำตาล
ทราย(โดยเปรียบเทียบความความสัมพันธ์)  และชงละลายกับน้ำร้อนในอัตราส่วนที่กำหนด พบว่า สูตร C1-50 ได้รับการยอมรับ
ทางประสามสัมผัสสูงที่สุดในทุกด้าน ท้ังทางด้านสี กลิ่น รส ความข้นหนืด ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวม  เครื่องดื่ม 
แบบผงมีค่า L* เท่ากับ 55.15, a* เท่ากับ 6.16, b* เท่ากับ 9.08, aw เท่ากับ 0.33 และความช้ืนเท่ากับร้อยละ 7.66   เมื่อนำไปชง
ละลาย มีค่า L* เท่ากับ 27.24, a* เท่ากับ 4.21, b* เท่ากับ 2.92 และค่า oBrix เท่ากับ 2.92 
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การพัฒนาน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้าหวาน 
 Development of Seafood Sauce using Stevia  
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บทคัดย่อ 
 น้ำจิ้มซีฟู้ดได้รับความนิยมทั้งคนไทยและต่างประเทศ แต่มีข้อจำกัดต่อกลุ่มคนรักสุขภาพเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาล
และให้พลังงานค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซีฟู้ดจากหญ้าหวาน โดยนำเอาสูตรพื้นฐานท่ีนิยมทำ
ทั้ง 3 สูตร มาทดสอบประสิทธิภาพทางประสาทสัมผัสโดยพบว่า สูตรที่ 2 เจิน เจิน ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด ซึ่งมี
ส่วนผสมประกอบไปดว้ย พริก กระเทียม รากผักชี น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำมะนาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5, 2.5, 7.5, 17.5, 15, 
50 ตามลำดับ ของส่วนผสมทั้งหมด ตามลำดับ โดยส่วนผสมน้ำตาลทรายในสูตรดังกล่าวถูกแทนด้วยน้ำเชื่อมหญ้าหวานร้อยละ 
100,75,50, 25 และ 0 พบว่า การใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายที่ร้อยละ 50 ให้ผลคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี
(L*=14.77, a*=15.10-, b*=15.87) ความหวาน (Brix =50 ) ค่า (PH = 3.50) แตกต่างจากการใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานร้อยละ50 
และร้อยละ 0 ที่ใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียว (p≤0.05) เช่นเดียวกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวมจาก ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง (6.13-7.08 คะแนน) ดังนั้น การใช้น้ำเช่ือม
หญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายที่ร้อยละ 50 มีความเหมาะสมต่อผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพและต้องการลดพลังงาน 
 
คำสำคัญ: น้ำจิ้มซีฟู้ด หญ้าหวาน การพัฒนาผลิตภณัฑ์  
 
Abstract 
 Seafood sauce is popular for both Thai and foreigners. However, there is a limitation for the group of 
people who love health because it contains sugar ingredient and provides quite high energy. Therefore, the 
objective of this research is to develop a stevia-based seafood sauce. Three popular basic recipes were selected 
to conduct the sensory test. The result presented the second recipe called “Zhen Zhen” received the highest 
sensory acceptance. The ingredients consisted of chili, garlic, coriander root, sugar, fish sauce, and lemon with 
ratio 7.5, 2.5, 7.5, 17.5, 15, 50 of all ingredients, respectively. The sugar ingredient in the recipe was replaced 
with stevia syrup for 100%, 75%, 50%, 25%, and 0%. It was found that using stevia syrup to replace sugar at 
50% resulted in physical quality e.g., color value (L * = 14.77, a * = 15.10-, b * = 15.87), sweetness (Brix = 50) 
(pH = 3.50), which was different from 50% stevia syrup and 0% that contained pure sugar (ps0.05). As well as, 
the results of sensory tests that included appearance, color, smell, taste, texture, feeling after swallowing, and 
overall appreciation, with range of average score (6.13-7.08). Therefore, 50% sugar substitute by stevia syrup 
was suitable for consumers who care for their health and who want to reduce their energy.  
 
Keywords: Seafood sauce, stevia, product development 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันผู้บริโภคเน้นอาหารสุขภาพ นิยมทานอาหารที่มีความหวานแต่ให้พลังงานต่ำ เพราะการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ
น้ำตาลสูงส่งผลถึงการควบคุมน้ำตาลกลูโคส ในร่างกายให้เกิดความสมดุล ต้องอาศัยการทำงานของฮอร์โมนและเอนไซม์หลายชนิด
ร่วมกันหากระบบเมแทบอลิซึมผิดปกติจะทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ (1) หญ้าหวานมีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia Rebaudiana 
Bertoni หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Stevia อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Compositae) เป็นสารให้ความหวานที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปว่า
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ปลอดภัย เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทาง โภชนาการโดยเฉพาะใบ และทางการแพทย์ยอมรับว่า ไม่มีความเป็นพิษ(2)  ร่างกายสามารถ
ขับออกมาโดย ไม่มีการสะสมจึงเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้ที่ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมน้ำตาลในเลือด และผู้ป่วย เบาหวาน
ที่ยังต้องการรสหวาน สำหรับสารประกอบ สตีวิโอไซด์เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือ น้ำตาลซูโครส ซึ่งมีความหวาน 300 

เท่าของน้ำตาลทราย ส่วนเรเบาดิโอไซด์เอจะมีความหวานมากกว่า คือ หวานเป็น 450 เท่าของน้ำตาลทราย สารสกัดนี้มี สมบัติทน
ความร้อนได้ดีถึง 200 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนไม่ทำให้ความหวานเปลี่ยนแปลง(3) 

น้ำจิ้มซีฟู้ดมีส่วนผสมมากมายที่จะเพิ่มความอร่อยให้กับอาหาร ยังให้ประโยชน์เหมาะสมกับการรับประทานอาหารทะเล 
พริก มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย  ช่วยให้อารมณ์ดี ทำให้ร่างกายสร้างสาร Endorphin (สารแห่งความสุข) ช่วย
เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น มีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกาย ช่วยในการบำ รุงและรักษาสายตา 
ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารยิ่งขึ้น สารแคปไซซินช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกาย ช่วยในการดีท็อกซ์ของร่างกาย พริกช่วย
บรรเทาอาการไข้หวัด ลดน้ำมูกและลดเสมหะ ช่วยบรรเทาอาการไอ (4)กระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด 
ป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน รากผักชีเป็นเครื่องเทศท่ีช่วยดับกลิ่นคาวเพิ่มความหอม น้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้น
เร็ว(5)  
 พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารในปัจจุบันให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น (6) 
เนื่องจากสุขภาพที่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น ลดอาการเจ็บป่วย เสริมสร้างสมรรถนะที่ดีในแก่ร่างกาย ร่างกาย
ได้รับพลังงานท่ีเหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงให้มีความสนใจในการพัฒนาสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทน
น้ำตาลทราย เพื่อลดซูโครสในน้ำจิ้มซีฟู้ด ใช้ความหวานจากน้ำเช่ือมหญ้าหวานที่มีมากกว่าน้ำตาลทราย 5 เท่า ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในการปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดและเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำจิ้มซีฟู้ดดีต่อสุขภาพ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. การหาสูตรพ้ืนฐานของน้ำจิม้ซีฟู้ด 

เกณฑ์คดัเลือกสูตรพื้นฐานที่สำคญัคือ พิจารณาวตัถุดิบและวิธีการทำท่ีใกล้เคียงกัน โดยมสี่วนผสมหลัก ได้แก่ พริก ราก
ผักชี กระเทยีม น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำตาลทราย จึงไดสู้ตรพื้นฐานการทำน้ำจิ้มชีฟู้ด 3 สูตรคือ สตูรที่ 1  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์(7)        
สูตรที่ 2 เจิน เจิน(8) สูตรที่ 3 แม่บา้น (9) (ตารางที่ 1) จากนั้นนำน้ำจิม้ชีฟู้ดที่ผลติจาก 3 สูตร ทำการทดสอบทางประสาทสมัผสัโดย
วิธีการให้คะแนนความชอบ (1-9 Point hedonic scale) จากผู้ทดสอบที่ไมผ่่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน  

 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมหลักของน้ำจิ้มซีฟู้ดแตล่ะสูตรพื้นฐาน 

ส่วนผสม 
         สูตรที่ 1         สูตรที่ 2         สูตรที่ 3 
กรัม อัตราส่วน กรัม อัตราส่วน กรัม อัตราส่วน 

พริก 15 9.37 15 7.5 15 8.33 
รากผักช ี 5 3.12 5 2.5 5 2.78 

กระเทียม 25 15.63 15 7.5 15 8.34 

น้ำปลา 35 21.87 35 17.5 35 19.44 

น้ำมะนาว 30 18.76 30 15 50 27.78 
น้ำตาลทราย 50 31.25 100 50 60 33.34 

 
 2. การใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทราย 

วิธีการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจากสูตรที่ 2 โดยการนำพริก กระเทียม รากผักชี น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย นำส่วนผสมทุก
อย่างปั่นให้เข้ากัน สามารถรับประทานได้ สำหรับการใช้น้ำตาลทราย จากสูตรที่ 2 ออกบางส่วนแล้วทดแทนน้ำเชื่อมหญ้าหวาน ที่
อัตราส่วนร้อยละ 100, 75, 50, 25 และ 0 หรือใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวาน เท่ากับ 0, 5, 10, 15 และ 20 กรัม การทดสอบผลิตภัณฑ์
น้ำจิ้มซีฟู๊ดที่ได้จากการพัฒนาแล้วทดสอบทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าสี (เครื่องวัดค่าสียี่ห้อ 
Konica Minolta รุ่น CR-400) โดยนำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะหรือถ้วยใส ปิดฝาจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทำการวัดค่าสี เมื่อได้ผล
ของค่าสีแล้วจดบันทึก และการวัดค่าความหวาน (เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ยี่ห้อ Atago รุ่น N-3E) นำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะหรือถ้วย
ใส ใช้ช้อนตักผลิตภัณฑ์ในปริมาณ 1 หยด ใส่เครื่องวัดค่าความหวานและดูค่าความหวานที่แสดงในเครื่องแล้วจดบันทึก เครื่องวัด
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ค่า pH ยี่ห้อ (MARTINI instuments pH55/ pH 56) นำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะหรือถ้วยใส เปิดเครื่องวัดค่าวามหวาน จากนั้นจุ่ม
เครื่องลงไปในผลิตภัณฑ์ อ่านค่าและจดบันทึก  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ชุดข้อมูลที ่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปรียบเทียบ ค่าเฉลี ่ยด้วยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และ
การทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ (1-9 point hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความ
เผ็ด ความเปรี้ยว ความหวาน ความเค็ม และความชอบโดยรวม โดยใช้จำนวนผู้ทดสอบ 30 คน ตามแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการการคัดเลือกสูตรพื้นฐานของน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้ง 3 สูตร โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มซีฟู้ดจากผู้
ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน พบว่า สูตรที่ 2 เจิน เจิน (8) ให้ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเผ็ด ความเปรี้ยว ความหวาน ความเค็ม 
ความชอบโดยรวม มีความแตกต่างจากสูตรอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p≤0.05) ผลพิจารณาความชอบโดยรวมแล้ว พบว่า 
สูตรที่ 2 ให้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ยสงูสุด 7.18  และช่วงคะแนนสูงเกือบทุกรายการที่ทำการประเมนิมีค่าเฉลีย่ 6.20–7.18 (ตาราง
ที่ 2) โดยสูตรที่ 2 ประกอบด้วยส่วนผสมของพริก กระเทียม รากผักชี น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย คิดเป็นร้อยละ 7.5, 2.5, 
7.5, 17.5, 15, 50 ของส่วนผสมทั้งหมด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกสูตรที่ 2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้าหวาน
ทดแทนน้ำตาลทราย 
 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มซีฟู้ด 

ลักษณะน้ำจิ้มซีฟู้ด 
สูตรที่ 1 

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกดั 
สูตรที่ 2 
เจิน เจิน  

สูตรที่ 3 
แม่บา้น 

ลักษณะปรากฏ 
สี  
กลิ่นns 
ความเผ็ดns 
ความเปร้ียว 
ความหวาน 
ความเค็ม 
ความชอบโดยรวม 

5.79±1.50c 
5.91±1.39b 
5.65±1.54 
5.88±1.41 
5.44±1.69c 
5.22±1.32c 
5.30±1.30c 
6.08±1.27c 

6.82±1.07a 
6.70±1.09a 
6.36±1.63 
6.32±1.41 
6.71±1.48a 
6.35±1.57a 
6.20±1.49a 
7.18±1.45a 

6.38±1.33b 
6.54±1.19a 
6.21±1.40 
6.12±1.69 
6.15±1.69b 
5.96±1.45b 
5.76±1.46b 
6.63±1.37b 

หมายเหตุ   a-c  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวเดียวกัน ที่มีอักษรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
       ns   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวเดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ผลการใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานที่ระดับร้อยละ 100, 75, 50, 25 และ 0 ทดแทนน้ำตาลทราย (100 กรัม) ในส่วนผสมการ
ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดของสูตรที่ 2 และประเมินประสาทสมัผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ ตามแผนการ ทดลอง RCBD ในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความรู้สึกหลังการกลืน และความชอบโดยรวมจาก จำนวนผู้ทดสอบ 30 คน พบว่า ผลการใช้
น้ำเชื่อมหญ้าหวานท่ีร้อยละ 50 ให้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะ ความชอบโดยภาพรวมแตกต่างจากจากกรรมวิธีอ่ืน ๆ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) หากพิจารณาศักยภาพชองน้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายร่วมกับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพแล้ว
ควรเลือกรับประทานน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานร้อยละ 50 เนื่องจากลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเผ็ด ความเค็ม ความ
เปรี้ยว ที่ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำตาลทราย มีความหวาน ความรู้สึกหลังกลืน ความชอบโดยรวมแตกต่างกันที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) สำหรับการใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายที่ประเมินทางประสาทสัมผัสทุกรายการ 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดบัการแทนน้ำเชื่อมหญา้หวานรอ้ยละ 50 รองลงมาคือ ร้อยละ 75, 100, 25 และ 0 ตามลำดบั 
(ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลทางประสาทสัมผัสภายหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้น้ำจิ้มซีฟู้ด 

ปัจจัยคุณภาพ 
อัตราส่วนน้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทราย 

100:0 75:25 50:50 25:75 0:100 

ลักษณะปรากฏns 6.55±1.29 6.80±0.97 6.83±1.33 6.64±1.12 6.73±1.23 

สีns 6.55±1.16 6.88±0.87 6.86±1.47 6.63±1.07 6.58±1.29 

กลื่นns 6.53±1.32 6.55±1.33 6.41±1.51 6.31±1.62 6.32±1.59 

ความเผ็ดns 6.75±1.46 6.55± 1.24 6.76±1.18  6.31±1.39  6.18±1.51  

ความเปร้ียวns 6.70±1.32 6.62±1.01 6.93±1.28 6.38±1.57 7.07±7.52 

ความหวาน 6.15± 1.22 b 6.62±1.28 a 6.49±1.17b 6.29±1.46b 5.60±1.43c 

ความเค็มns 6.42±1.33  6.23±1.27  6.64±1.27  6.24±1.38  6.30±1.77  

ความรู้สึกหลังกลืน 6.33±1.28 b 6.72±1.14 b 6.80±1.14 b 6.52±1.42 b 5.95±1.56 a 

ความชอบโดยรวม 6.87±1.28 a 6.95±1.10 a 7.08±1.19 a 6.74± 1.35 a 6.13±1.74 b 

หมายเหตุ    a-c  หมายถึง ค่าเฉลีย่ของข้อมูลที่อยู่ในแนวเดียวกัน ที่มีอักษรต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
          ns   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวเดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำจิ้มซีฟู้ดทดแทนน้ำเชื่อมหญ้าหวานการวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพและคุณภาพทางของผลิตภณัฑ์น้ำจิ้มซฟีู้ดท่ี ระดับร้อยละ 100, 75, 50, 25 และ 0 ทดแทนน้ำตาลทราย พบว่า ผลิตภณัฑ์
น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใช้น้ำเชื่อมหญ้าหวานแทนน้ำตาลทรายอัตราส่วน 100:0 มีค่า PH มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.57±0.58b โดยอัตราส่วน 
100:0 และอัตราส่วน 50:50 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ค่า L*(ความสว่าง)  (ดำ = 0, ขาว = 100) 
พบว่า อัตราส่วน 0:100 มีความสว่างมากที่สุด 15.18±23.89 โดยระดับความเข้มข้นทั้ง 5 สูตร พบว่าอัตราส่วน0 : 100 มีความ
สว่างมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 15.18±23.89 และให้สีแดงหรือสีเขียว (สีแดง, สีเขียว) พบว่า ปริมาณน้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทน
น้ำตาลทรายอัตราส่วน 0:100 มีค่าความเป็นสีเขียวมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากับ 15.58±23.86 และค่าสีเหลืองหรือสนี้ำเงิน (สีเหลือง,สีนำ้
เงิน) พบว่า ปริมาณน้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายทุกระดับมีค่าสีออกไปทางสีเหลืองทั้งหมด สูตรที่มีค่าสีเหลืองมากที่สุด 
คืออัตราส่วน 50:50 มีค่าเท่ากับ 15.87±24.36 และค่าความหวาน (Brixo)  ทุกอัตตราส่วนมีค่าเท่ากับ 50  (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำจิ้มซีฟู้ดทดแทนน้ำเช่ือมหญ้าหวาน 

ปริมาณ 
อัตราส่วนระหว่างนำ้ตาลทราย : น้ำเชือ่มหญ้าหวาน 

100:0 75:25 50:50 25:75 0:100 

ค่า pHns 3.57±0.58 3.47±0.58 3.50±0.58 3.45±0.58 3.47±0.58 
ค่าสี      
L* 13.01±1.71 13.40±22.78 14.77±23.35 14.59±23.53 15.18±23.89 
a* 14.44±21.31 14.28±22.59 15.10±23.53 15.03±23.57 15.58±23.86 
b* 14.32±0.09 14.46±21.71 15.87±24.36 15.31±22.87 15.47±23.92 
ค่าความหวาน (Brixo) 50 50 50 50 50 

หมายเหตุ  L* หมายถึง ความสว่าง (ดำ = 0, ขาว = 100) 
    a* หมายถึง สีแดงหรือสีเขียว (+ =  สีแดง, - = สีเขียว) 
    b* หมายถึง สีเหลืองหรือสีน้ำเงนิ (+ = สีเหลือง, - = สีน้ำเงิน) 
    a-c หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทีอ่ยู่ในแนวเดียวกัน ที่มีอักษรต่างกนัอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
              ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p>0.05 
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ภาพที่ 1 น้ำจิ้มซีฟู้ดภายหลังจากการพัฒนา 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายในครั้งนี้โดยเป็นการพัฒนาสูตรพื้นฐานของน้ำจิ้มซีฟู้ดที ่มี
ส่วนผสมคือ พริก กระเทียม รากผักชี น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำมะนาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 , 2.5, 7.5, 17.5, 15, 50 
ตามลำดับ ที่ได้รับการยอมรับจากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลี่ยสูงสดุอยู่
ในช่วง 6.20–7.18 คะแนน โดยเฉพาะในด้านความชอบโดยมีค่าคะแนนสูงกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) รวมทั้ง
ความชอบโดยภาพรวมจากกลุ่มทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายที่ 5 ระดับคือ ร้อยละ 
100, 75, 50, 25 และ 0 ของน้ำตาลทรายในสูตรพื้นฐาน โดยคุณภาพทางกายภาพของน้ำจิ้มซีฟู้ดร้อยละ 50 ให้คุณภาพทางกาย
แตกต่างกันเนื่องจากปริมาณของน้ำเชื่อมหญ้าหวานที่ทดแทนน้ำตาลทรายมีปริมาณมากจึงมีผลต่อค่าความสว่าง เช่นเดียวกับผล
การประเมินทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความรู้สึกหลังกลืน และความชอบโดยรวมจาก 
ให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.13-7.08 คะแนน ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายที่ร้อยละ 50 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานและคาร์โบไฮเดรตที่น้อย คุณภาพทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพไม่แตกต่างจากสูตรพื้นฐานที่ใช้
น้ำเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพได้และตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สิ้นค้า
ชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ 
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บทคัดย่อ 

คำสำคัญ: ถ่านชีวภาพ อะคริลาไมด์ การเสื่อมสภาพของน้ำมัน โครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง 
 

Abstract 
The aim of this study was to determine the change of acrylamide and lipid alterations that occurred 

through deep-frying process when using bioactive charcoal as absorber in used deep-frying palm oil.  Bamboo 
charcoal was fully immersed in the used oil in the ratio 1:10 (w/w) and left at room temperature for 15 hours. 
Afterwards, charcoal was removed, then the oil was reuse in second cycle of frying process. The results were 
compared between unheated (UH), first cycle (FC), second cycle deep-frying (SC), first cycle deep-frying that 
treated charcoal (FCB), and second cycle deep-frying that treated charcoal (SCB). Peroxide value was 
determined as oil degradation parameter. Acrylamide content was quantitative analyzed by HPLC. The results 
of peroxide value (meq/kg) in used deep-frying oil were that SC (14.67±0.58) > FC (8.67±1.15) > UH (2.00 ±0.00). 
Likewise, the quantitative of acrylamide (mg/100g) in fried foods shown that deep-fried potatoes which use SCB 
oil as heat medium was represented significantly lower acrylamide content (0.78±0.303) compared to SC 
(2.02±0.11)  and FC (1.10±0.03). Therefore, using of bamboo charcoal shown probability to reduce acrylamide 
in fried foods and lipid degradation in used deep-frying palm oil due to reduce undesirable products which 
occur through deep-frying process. 
Keywords:  activated charcoal, acrylamide, lipid degradation, high performance liquid chromatography 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณอะคริลาไมล์ และการเสื่อมสภาพของน้ำมันปาล์มใช้ซ้ำ ซึ่ง
ใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นตัวดูดซับ โดยแช่ถ่านในน้ำมันใช้ซ้ำทีอ่ัตราส่วน 1:10 โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 15 ช่ัวโมง ณ อุณหภูมิห้องแล้วนำถ่าน
ออก จากนั้นนำน้ำมันไปใช้ในการทอดครั้งที่สอง โดยใช้มันฝรั่งแท่งซึ่งสามารถเกิดอะคริลาไมด์ได้สูงเป็นวัตถุดิบ ผลการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันใหม่ (UH) น้ำมันใช้ซ้ำครั้งที่หนึ่ง (FC) น้ำมันใช้ซ้ำครั้งที่สอง (SC) น้ำมันใช้ซ้ำครั้งที่หนึ่งที่ผ่านการแช่
ถ่าน (FCB)  และน้ำมันใช้ซ้ำครั้งที่สองที่ผ่านการแช่ถ่าน (SCB)  ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของน้ำมันคือ ค่าเพอร์ออกไซด์ ทั้งนี้ใน
อาหารทอดได้วิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ผลการวิเคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์ 
(meq/kg) ในน้ำมัน แสดงดังน้ี SC (14.67±0.58) มีค่าสูงกว่า FC (8.67±1.15) และ UH (2.00±0.00) อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากน้ี
พบว่า SCB มีค่าเพอร์ออกไซด์ต่ำกว่า (8.68±0.58) SC อย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกัน ปริมาณอะคริลาไมด์ (mg/100g) ใน
อาหารทอดจาก SCB มีค่าต่ำกว่า (0.78±0.303) อาหารทีท่อดจาก FC (1.10±0.03) และ SC (2.02±0.11) อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น
จึงแสดงให้เห็นถึงการใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นตัวดูดซับสารอะคริลาไมล์และการเสื่อมสภาพของน้ำมันปาล์มใช้ซ้ำได้  
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Introduction 

 Deep-frying or high-temperature frying is one of the most common procedures for the preparation of 
food in both household and food trader. The survey of food purchasing behavior in Thailand in 2017 found 
that the majority group of the consumer bought fried foods the most, the minor group was roasted, streamed 
and boiled food (1, 7). Thai people who cooked at home selected frying processes as the most procedure of 
cooking, follows by boiling and roasting respectively (1). Nowadays, high carbohydrate and protein food with 
frying process are popular food intakes such as French fries, potato chips or fried chicken. Besides, several 
ready-to-eat foods and snacks that commercially available in the market have been using frying methods. Frying 
makes the food tastier, provide good flavor and appreciated by consumer at any ages. It is also convenient to 
modern lifestyle. However, deep-frying process needs oil as heating medium and it could not be replaced by 
water or other substances. Thus, understanding of deep-frying oil properties is necessary. Furthermore, the 
behavior of wholesaler that reuse the oil for deep-fried food have been founding in Thailand, which can be 
lead to serious health consequences. 

During frying, there are several biochemical changes occurred including oil degradation through 
oxidation, polymerization, hydrolysis, isomerization, Millard reaction (2). In addition, reused oil is prone to 
produce undesirable products from oil degradation. Consequently, both desired and undesirable products were 
formed which have an impact on physical quality, nutrition, and toxicology such as caramelized flavor, crispy 
texture, oxidized lipid and acrylamide formation. Acrylamide is considered as a chemical hazard from processing. 
It has been classified as carcinogen group 2A which is probably carcinogenic to humans. Several adverse health 
effects were related to acrylamide such as neurotoxicity and mutagen. It was reported that acrylamide can 
damage the nervous system when high levels and long-term exposure (3). Moreover, fried food consumption 
has been associated with chronic non-communicable diseases causes morbidity and mortality in humans such 
as cardiovascular disease, obesity, and some forms of diabetes and cancer (4).  
 Bioactive charcoal is a high-carbon, fine-grained residue that is currently produced through modern 
pyrolysis processes and it is produced from natural sources. Many agricultural resources which can result in 
waste products still available such as corn cob, nutshell, and plant based waste. Thus, alternative techniques 
should be established to these agricultural resources by producing bioactive charcoal.  Most of the bioactive 
charcoal was proved to effectively adsorb heavy metal and it can composite for effective organic contaminant 
removal from aqueous media (5, 6). The study of acrylamide has been widely studied (3). However, there is no 
any device available in the market that aim to reduce acrylamide content in used oil. Consequently, using 
bioactive charcoal as a device for the reduction of undesirable products from deep-frying oil would extend the 
alternative way for reducing the risk of adverse health effects due to reducing the risk of cancer by reducing 
acrylamide formation. Since Deep-frying is the popular method of cooking the ability to reduce the formation 
of acrylamide, it will reduce the risk of health hazards. The advantages of this research include both nutrition 
and economic aspects as this research will create healthier food and reduce oil waste through the reuse of the 
oil. Furthermore, this device can be used on an industrial scale and household level. 
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Therefore, the aim of this research was using of bioactive charcoal to reduce the acrylamide and lipid 
degradation in used deep-frying palm oil. 
 
Materials and methods 

1. Food sample, oil and bioactive charcoal preparation 
Potatoes were used to represent carbohydrate rich foods. It was purchased as frozen potatoes which 

have the similar size in every pieces. The frozen potatoes were cut into the same size as rectangular pieces 
(1x1x6 cm) before cleaning for removed their mucilage by clean water . A domestic deep-fat fryer 1.2 Liters 
(OXYGEN®, China) was used for deep-frying process. The oil used in experiment was palm olein cooking oil. The 
bioactive charcoal used in this research was provided from commercial bamboo charcoal that claimed as food 
grade type. According to the manufacturer, the bioactive charcoal was pyrolyzed from bamboo piece. 

2. Deep-frying process 
Sample 300 g was fried in 1 L of palm olein oil at 180°C (8). Frying indicators would be observed by 

bubbles, floating, and food colors while frying. When they presented less bubbles, food samples floating and 
change to golden brown color that was mean the food samples were done. Cool foods and oil at room 
temperature before packing. The used oil was filtered before collecting. Light- protected plastic bottles was 
used for collect used palm oil with tightly closed to prevent oil oxidation.  Fried foods was placed on strainer 
to drain the oil, grinded, weighted and collected in 50- ml conical tubes then. Both fried oil and fried foods 
were stored at - 20°C until analysis. Deep-frying process was performed for first and second cycles. The first 
cycle deep-fried oil was used in repeat frying process. 

3. Determination of peroxide value in deep-frying oil  
The peroxide value was determined based on the method of American Oil Chemists' Society, AOCS (9) 

with some modifications. It was determined by titration method. Each of extracted oil or frying oil sample was 
weighed about 5. 0- 10. 0 g and put into an Erlenmeyer flask, 20. 0 ml of chloroform and 30. 0 ml of acetic acid 
were added into the flask and swirled until the sample is dissolved. Saturated potassium iodine 1 ml was added 
and shook for 1 minute, then placed the flask in the dark place for 5 minutes.  DI water 75 ml and saturate 
starch solution 1 ml were added into the flask and titrated with 0. 1 N sodium thiosulfate until the sample 
solution changed into invisible color. The used of thiosulfate volume was used for calculate the peroxide used 
for neutralization. The peroxide value will be calculated by Eq.1 

Peroxide value = 100 × N × (V1− V2)

W
          Eq.1 

Where N = Normality of sodium thiosulfate 
V1 = Volume of sodium thiosulfate solution used in sample (ml) 
V2 = Volume of sodium thiosulfate solution used in blank (ml) 
W = Weight of sample (g) 
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4. Determination of acrylamide content in deep-fried foods 
Acrylamide content was determined by HPLC method based on the method of Khoshnam, Zargar (10) 

with some modifications. For acrylamide extraction, deep-fried foods were defatted by using hexane and 
automatically shaken for 30 minutes. The defatting process was performed 3 times. Then, put 2.0 g of defatted 
food samples into 50 ml. tube and added acetone 20.0 ml and DI water 100 μl, the sample tubes were placed 
in an ultrasonic water bath at 40°C for 20 minutes, filtered through a filter papers and the filtrate will be 
evaporated until acetone was dryness. Added 2.0 ml of HPLC grade water and shook well. The sample solution 
was filtered through a filter paper before injected into HPLC system.  Standard stock of acrylamide ( Merck, 
Germany) was prepared in water (HPLC grade) for 1 mg/ml and stored at 2-8˚C until used. Aliquots of acrylamide 
stock was diluted with HPLC grade water into 1, 2, 4, 8 and 12 μg/ml for standard HPCL analysis.  The HPLC 
method was used a C18 column (250 mm x 4.6 mm i.d.  5μ)  using acetonitrile and water (20:80)  as a mobile 
phase (adjusted pH 3.5 with orthophosphoric acid). Each of the sample was injected 20 μl, set a flow rate about 
1.0 ml/min with detection at 225 nm. 

5. Experimental design and statistical analysis 
The experimental design of this research is Randomized Complete Block Design (RCBD) and use day as 

a block. The variable studied was bioactive charcoal treated in used deep fried oil. The output variable is 
acrylamide content. All analyses was carried out in triplicates. The results were presented in the mean ± 
standard deviation (SD). The difference between samples was examined based on the Duncan’s multiple range 
test and considered used significance level of 5% (p < 0.05) to evaluate the differences between different 
tested values. The statistical analyzed for variance using SPSS Statistical Software version 18.0. 
  
Results and discussions  

Table 1 Peroxide value in different treatment of deep-frying oil  

Oil samples Peroxide value (meq/kg) 

Unheated (UH) 2.00±0.00d 
First cycle deep-fried oil (FC) 8.67±1.15b 
First cycle deep-fried oil, treated bamboo biochar (FCB) 5.33±0.58c 
Second cycle deep-fried oil (SC) 14.67±0.58a 
Second cycle deep-fried oil, treated bamboo biochar (SCB) 8.68±0.58b 

Values are given as mean ± SD (n = 3)  
Superscript labelled the difference between deep-frying condition (p < 0.05) 
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Table 2 Acrylamide content in deep-fried foods 

Food samples Acrylamide content (mg/100g) 

First cycle deep-fried food  1.10±0.03b 
Second cycle deep-fried food  2.02±0.11a 
Second cycle deep-fried food, treated bamboo biochar  0.78±0.303c 

Values are given as mean ± SD (n = 3) 
Acrylamide content are calculated from y = 4.6015x + 0.6433 as standard equation 
Superscript labelled the difference between deep-frying condition (p < 0.05) 

The peroxide value is a feature identifying the content of oxygen as hydroperoxides, indicated the lipid 
oxidation present in a materials. Increased values indicate increased lipid peroxidation by-products content, 
mainly the peroxides that were formed in the oil during heating process (11). In this study, peroxide value are 
measured in new palm olein oil (UH), first cycle deep-fried oil (FC), first cycle deep-fried oil that treated with 
bamboo charcoal (FCB), second cycle deep-fried oil, second cycle deep-fried oil that treated with bamboo 
charcoal (SCB). The results were represented in table 1. Second cycle deep-fried oil peroxide value was higher 
than the first cycle deep-fried oil. This findings was in agreement with many researchers (11, 12). Interestingly, 
the oil which treated with bamboo charcoal comprised significantly smaller amount of peroxide value 
comparing to untreated one. Additionally, the quantitative of acrylamide content was measured in fried foods 
which used those oil as heat medium. The results shown in the table2 that deep-fried potatoes which use 
second cycle deep-fried oil that treated with bamboo charcoal as heat medium represented a significant lower 
acrylamide content than untreated one and fist cycle deep-frying. Although, the properties of bamboo biochar 
due to absorption capacity as major role could performed physical absorption by its porosity via soaking in 
liquid phase, indicated that some of acrylamide precursor may absorbed through liquid phase as well as 
oxidized compound in used oil. However, some properties of biochar such as surface precipitation, functional 
group complexation should be adopted.  
 
Conclusion 

The present study noticeably point that reuse of palm oil becomes highly presence of harmful 
products such as oxidized lipid and acrylamide, increases when oil is heated time after time. This issue could 
be adverse health effect for human. Therefore, using of bamboo charcoal shown probability to reduce 
acrylamide in fried foods and lipid degradation in used deep-frying palm oil due to reduce undesirable products 
which occur through deep-frying process. Consequently, using bioactive charcoal as a device for the reduction 
of undesirable products from deep-frying oil would extend the alternative way for reducing the risk of adverse 
health effects due to reducing the risk of cancer by reducing acrylamide formation. Since Deep-frying is the 
popular method of cooking if it has a probability to reduce the formation of acrylamide, it will reduce the risk 
of health hazards. The advantages of this research include both nutrition and economic aspects as this research 
will create healthier food and reduce oil waste through the reuse of the oil. Furthermore, this device can be 
used on an industrial scale and household level. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย และทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย โดยปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ขนาดเส้นใยใบอ้อยที่ผ่านตะแกรงร่อน 
3 ระดับ คือ 6, 18 และ30 เมซ และปริมาณกาวต่อเส้นใยใบอ้อย 50 กรัม 3 ระดับ คือ 150, 200 และ 250 มิลลิลิตร ทำการวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์จะได้ทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง แล้วนำมาทำการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ ประกอบด้วย การ
วัดค่าความชื้น ค่าความต้านแรงดึง และการดูดซึมน้ำ เพื่อคัดเลือกแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยที่มคีุณภาพดีที่สุด ผลการวิจัย
พบว่า แผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยที่ผ่านตะแกรงร่อน 30 เมซ และใช้ปริมาณกาว 200 มิลลิลิตร มีความเหมาะสมในการ
นำไปใช้งานมากที่สุด โดยมีค่าปริมาณความชื้นร้อยละ 9.07 ค่าความต้านทางแรงดึง 341.51 นิวตัน และค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 
62.54 
 
คำสำคัญ: เส้นใยใบอ้อย  แผ่นฮาร์ดบอร์ด  สภาวะทีเ่หมาะสม 
 
Abstract 

Objective of this research is to study the optimum conditions for hardboard formation from sugarcane 
leaf fibers, to test the physical properties of hardboard from sugarcane leaf fibers. The study factors were the 
size of sugarcane leaf fibers passed through sieves 3 levels: 6, 18 and 30 mezes, and glue content per 50 g of 
cane leaf fibers 3 levels of 150, 200 and 250 ml. The experiment was factorial in Completely Randomized 
Design, which resulted in a total of 9 treatments, and the physicochemical analysis consisted of moisture 
measurement, tensile strength, and water absorption, to select the best quality hardboard from sugarcane leaf 
fibers. The research results were found that hardboard from sugarcane leaf fibers that pass 30 mezes sieve and 
using 200 ml of latex glue are most suitable for use with a moisture content of 9.07%, a tensile strength of 
341.51 newtons and a water absorption of 62.54% 

 
Keywords:  Sugarcane leaf fibers, Hardboard, Suitable condition 
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บทนำ 
ประเทศไทยมีการปลูกอ้อยจำนวนมากกว่า 47 จังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 12,236,074 ไร่ โดยมีพื้นที่

เพิ่มขึ้นจากการปี 2561 จำนวน 693,524 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.01 และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี (1)  
เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อต่อการปลูก ทั้งในด้านราคาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม การผลิตอ้อยของ
ไทยในระดับโรงงาน สามารถผลิตและส่งออกในรูปของน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ประมาณ 
7,465,721.60 ตัน สร้างรายได้เข้าประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 74,126,000 ล้านบาท(1) ซึ่งในกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยมักจะมีใบอ้อย
เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นปริมาณมากและมีการนำมาใช้ประโยชน์น้อย ส่วนใหญ่มักกำจัดโดยใช้วิธีการเผาทําลาย ซึ่ง
วิธีการนี้เป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศและทำให้หน้าดินถูกทำลาย ดังนั้นในการป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมักมี
การนำใบอ้อยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก  

การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรตลอดจนวัชพืชมาผลิตเป็นแผ่นฮาร์ดบอร์ด เช่น ต้นธูป ใบสนทะเล หญ้าคา หญ้า
แฝก ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน ใยมะพร้าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติสามารถนำไปออกแบบประดิษฐ์เครื่อง
เรือน เครื่องตกแต่งบ้าน และเป็นวัสดุในงานประดิษฐ์ท่ีนำมาประดิษฐ์เป็นช้ินงาน(2) นับเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง
อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการนำวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัชพืชต่างๆ ดังเช่น ใบอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ดังนั้นการทำแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยจึงเป็นวิธีกำจัดวัชพืชวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาการนำ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ในการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอร์ดเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์เป็น
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่อไปในอนาคต 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนำใบอ้อยท่ีถูกตัดทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้ในกระบวนการขึ้นรูปแผ่น
ฮาร์ดบอร์ด โดยศึกษาขนาดของเส้นใยที่ผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อนในระดับต่างๆ และศึกษาปริมาณกาวลาเท็กซ์ที่
นำมาใช้เป็นสารช่วยยึดติดที่ต่างกัน เพื่อนำมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย ได้แก่ ลักษณะที่
ปรากฎ ค่าความชื้น ค่าความต้านแรงดึง และค่าการดูดซึมน้ำ สำหรับนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในงานประดิษฐ์และในงานต่างๆ ในวงกว้าง
ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการกำจัดและเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอรด์จากเส้นใยใบอ้อย 
2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การเตรียมวัตถุดิบ 
ทำการขึ้นรูปแผ่นอัดจากเส้นใยใบอ้อย โดยนำใบอ้อยพันธุ์ขอนแก่นที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีลักษณะสด 

ใหม่ และไม่มีเชื้อรา มาทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผงเส้นใยใบอ้อย ตามกระบวนการในภาพท่ี 1 
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นำใบอ้อยสดมาปั่นใหล้ะเอียด เปน็เวลา 15 นาที 

 

นำไปแชส่ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  
แล้วนำไปปั่นใหล้ะเอยีดเป็นเวลา 5 นาที 

 

นำเส้นใยใบอ้อยท่ีได้หลังจากการปั่นมาแช่สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ต่ออีกเป็นเวลา 6 
ช่ัวโมง แล้วนำมาปั่นอีกครั้งเป็นเวลา 5 นาที 

 

นำเส้นใยที่ได้มาล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านตะแกรง 

 

นำไปอบท่ีตู้อบลมร้อนด้วยอณุหภมูิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 

 

นำเส้นใยใบอ้อยมาบดละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียดความเร็ว 23,000 รอบ/นาที 

 

ร่อนคัดขนาดผ่านตะแกรงร่อน 3 ระดับ (6 เมซ, 18 เมซ ,30 เมซ) 

 

วิเคราะหค์ุณภาพของเส้นใยใบอ้อย 

ภาพที่ 1 กระบวนการเตรยีมเส้นใยใบอ้อย 
 

1) การวิเคราะหค์ุณภาพของเส้นใยใบอ้อย 
นำเส้นใยใบอ้อยท่ีได้จากกระบวนการเตรียมเส้นใยมาทำการวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 
(1) การหาค่าร้อยละผลผลิต(%yield) 

การคำนวณผลติภณัฑ์ที่ได้จากกระบวนการนั้นมักจะนิยมคำนวณออกมาในรูปผลผลิตร้อยละ (Percent 
yield) โดยคำนวณจากสมการที่ 1 

ผลผลติร้อยละ= 
น้ำหนักของวัตถุดิบที่ได้

น้ำหนักของวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ
  x 100        (1) 

 
 น้ำหนักของวัตถุดิบที่ได้ คือ  วัตถุด ิบที ่ ได้จากกระบวนการต่างๆ หร ือว ัตถุท ี ่คงเหล ือหลังจาก

กระบวนการ 
น้ำหนักของวัตถุดิบที่ยังไมผ่่านกระบวนการ  คือ  วัตถุดิบที่ไมผ้่านกระบวนการต่างๆ 
 

(2) การวัดค่าความชื้น (ตามมาตรฐาน AOAC, 2012) 
เป็นวิธีการวัดความชื้นของเส้นใยใบอ้อย 3 ขนาด คือ  ขนาดเส้นใยใบอ้อยท่ีผ่านตะแกรง 3 ระดับ คือ 6 เมซ, 

18 เมซ และ 30 เมซ โดยแต่ละชนิดวัดค่าความช้ืน 3 ครั้ง จากนั้นทำการคำนวณหาค่าความชื้นจากสมการที่ 2 

  ค่าความช้ืน(3) =   
(น้ำหนัก ที่หายไป(กรัม))

(น้ำหนัก ตัวอย่าง(กรัม))
× 100                       (2) 
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2. ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอรด์จากเส้นใยใบอ้อย 
ในการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอร์ดจาก เส้นใยใบอ้อย ปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ 

ขนาดเส้นใยใบอ้อยที่ผ่านตะแกรง 3 ระดับ คือ 6 เมซ , 18 เมซ, 30 เมซ และปริมาณกาว 3 ระดับ คือ 150 มิลลิลิตร, 200 
มิลลิลิตร, 250 มิลลิลิตร ต่อปริมาณเส้นใย 50 กรัมทำการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Factorial in CRD จะได้ทั้งหมด 9 
สิ่งทดลอง แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฮาร์ดบอร์ดตามกระบวนการในภาพท่ี 2 

 

ผสมเส้นใยใบอ้อยกับกาวให้เข้ากนั 

 

เทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ตะแกรงแบบสี่เหลี่ยม 

 

นำสิ่งทดลองใส่ตู้อบลมร้อนอบด้วยอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 

 

วิเคราะหค์ุณภาพของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย 

ภาพที่ 2 กระบวนการขึ้นรูปแผ่นอัดจากเส้นใยใบอ้อย 
 

2.1 ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแผ่นฮาร์ดบอรด์จากเส้นใยใบอ้อย 
2.1.1 การศึกษาลักษณะที่ปรากฎ 

ทำการศึกษาลักษณะที่ปรากฎของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยทั้ง 9 สิ่งทดลอง ด้วยวิธีการสังเกตแล้ว
บันทึกผลที่ได้ 

2.1.2 การศึกษาค่าความชื้น 

ทำการศึกษาค่าความชื้นของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยทั้ง 9 สิ่งทดลอง ตามมาตรฐาน 

ASTM D6980-12(4) 
2.1.3 การทดสอบความตา้นทานแรงดึง  

ทำการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย โดยเตรียมชิ้นงานทดสอบ

เป็นรูปทรง Dumbbell กำหนดค่าความเร็วในการทดสอบ 50 มิลลิเมตรต่อนาที วัดช่วงความยาวประมาณ 250 มิลลิเมตร ทำการ

ยึดช้ินงานด้วยอัตราการดึงที่คงที่ แล้วบันทึกผลการทดสอบที่ได้ 

2.1.4 การทดสอบการดูดซึมน้ำ  
ทำการทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption) โดยเตรียมสิ่งทดลองเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด

ความกว้าง 30 มิลลิเมตร และความยาว 30 มิลลิเมตร นำสิ่งทดลองแต่ละชิ้นมาชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่ังที่มีความละเอียดถึง 0.01 
กรัม บันทึกน้ำหนักที่ชั่งได้เป็นน้ำหนักก่อนแช่น้ำ นำสิ่งทดลองที่ชั่งน้ำหนักแล้วแช่ลงในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 4 
ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วนำสิ่งทดลองขึ้นมาซับน้ำที่ผิวออกให้หมด แล้วนำไปช่ังน้ำหนักทันที บันทึกผลน้ำหนักที่ช่ังได้เป็น
น้ำหนักหลังแช่น้ำ แล้วนำค่าน้ำหนักท่ีได้มาคำนวณหาค่าการดูดซึมน้ำตามสมการที่ 3 

หาค่าการดูดซึมน้ำ  MA = 
W2−W1

W1
 X 100      (3) 

  เมื่อ MA คือ ค่าการดูดซึมน้ำ มีหน่วยเป็น ร้อยละ (%) 
   W1 คือ น้ำหนักก่อนแช่น้ำ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 
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   W2 คือ น้ำหนักหลังแช่น้ำ มีหน่วยเป็นกรัม (g) 
 

ดำเนินการคัดเลือกสิ่งทดลองที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการศึกษาค่าความชื้น การทดสอบความต้านทานแรงดึง 
และการทดสอบการดูดซึมน้ำ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) ถ้าพบนัยสำคัญ
ทางสถิติจะคำนวณค่าความแตกต่าง เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) แล้วทำการคัดเลือกสิ่งทดลองที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในกระบวนการศึกษาวิจัยต่อไป 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการเตรยีมวัตถดุิบ 
จากการศึกษาการเตรียมวัตถุดิบ พบว่า เส้นใยใบอ้อยที่ได้มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อน มีความอ่อนนุ่ม จับตัวเป็นก้อน มี

กลิ่นตามธรรมชาติของใบอ้อย ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ และปราศจากสิ่งแปลกปลอม จากการคำนวณหาคา่ร้อยละผลผลิตที่
ได้ (% yield ) พบว่า ได้ผลผลิตร้อยละ 29 ของน้ำหนักใบอ้อยสด ซึ่งมีค่าน้อยกว่าผลการศึกษาวิจัยของ ศรันย์ จันทร์แก้ว (5) ที่ได้
รายงานผลการหาค่าร้อยละผลผลิต (% yield ) ของเส้นใยใบอ้อยหลังการแปรสภาพด้วยวิธีการแช่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า 
มีค่าร้อยละผลผลิตเท่ากับ 55.55 ซึ่งปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกันนี้  อาจเป็นผลมาจากปริมาณของสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ
ความแตกต่างของพันธุ์อ้อยที่นำมาใช้ และจากการวิเคราะห์ค่าความช้ืน พบว่า เส้นใยใบอ้อยท่ีผ่านตะแกรงขนาด 6 เมซ  18 เมซ 
และ30 เมซ มีค่าความชื้นร้อยละ 12.42, 12.16 และ11.54 ตามลำดับ 

2. ผลการทดสอบคณุสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแผ่นอัดจากเส้นใยใบอ้อย 
2.1 ลักษณะที่ปรากฏ  

จากการศึกษาลักษณะที่ปรากฎของแผ่นฮาร์ดบอรด์จากเส้นใยใบออ้ยท้ัง 9 สิ่งทดลอง ได้ผลการศึกษาดังแสดง

ในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะที่ปรากฎของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย (ก) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 6 เมซ ปริมาณกาว 150 

มิลลิลิตร, (ข) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 6 เมซ ปริมาณกาว 200 มิลลิลิตร, (ค) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 6 
เมซ ปริมาณกาว 250 มิลลิลิตร, (ง) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 18 เมซ ปริมาณกาว 150 มิลลิลิตร, (จ) เส้นใยใบ
อ้อยผ่านตะแกรงร่อน 18 เมซ ปริมาณกาว 200 มิลลิลิตร, (ฉ) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 18 เมซ ปริมาณกาว 250 
มิลลิลิตร, (ช) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 30 เมซ ปริมาณกาว 150 มิลลิลิตร, (ซ) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 30 
เมซ ปริมาณกาว 200 มิลลิลิตร และ (ฌ) เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรงร่อน 30 เมซ ปริมาณกาว 250 มิลลิลิตร 
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จากภาพที่ 3 พบว่า สิ่งทดลองที่ใช้เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรง 6 เมซ จะมีความหยาบ แข็งกระด้าง เนื่องจากขนาด

ของเส้นใยมีความสำคัญต่อการใช้งานรวมทั้งผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสิ่งทดลองที่ใช้เส้นใยใบอ้อยผ่านตะแกรง 18 เมซ และ 30 
เมซ จะมีความเรียบ แข็งแรงและมีผิวสัมผัสที่ดีขึ้นตามลำดับ เมื่อพิจารณาที่ความหยืดหยุ่นของสิ่งทดลองด้วยการสังเกตลักษณะที่
ปรากฎของทั้ง 9 สิ่งทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ใช้กาวปริมาณ 150 มิลลิลิตร จะมีความแข็งและยืดหยุ่นได้น้อยกว่า สิ่งทดลองที่ใช้
กาวปริมาณ 200 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกาวเป็นสารช่วยยึดติดที่มี

ความยืดหยุ่นสูง ปริมาณของกาวจึงมีผลต่อการยืดหยุ่นของสิ่งทดลอง(6) ซึ่งปริมาณของกาวที่เพิ่มมากขึ้น จะเป็นสารเพิ่มความ

ยืดหยุ่นที่ช่วยให้แผ่นอัดให้มีความยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดง่าย 
2.2 การศึกษาค่าความช้ืน (ตามมาตรฐาน ASTM D6980-12) 

จากการศึกษาค่าความชื้นของแผ่นฮารด์บอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยทั้ง 9 สิ่งทดลอง  ได้ผลทดลองดังแสดงใน

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาค่าความช้ืนของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย 

สิ่งทดลอง ขนาดเส้นใยทีผ่่านตะแกรงร่อน 
(เมซ) 

ปริมาณกาว  
(มิลลลิิตร) 

ค่าความช้ืน 
(%Moisture) 

1 6 150 11.45c + 0.29 
2 6 200 13.45b + 0.08 
3 6 250 14.63a + 0.16 
4 18 150 9.18g + 0.08 
5 18 200 9.82f + 0.11 
6 18 250 10.83d + 0.08 
7 30 150 8.58h + 0.13 
8 30 200 9.07g + 0.01 
9 30 250 10.34e + 0.14 

*ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่งแสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า สิ่งทดลองที่มีค่าปริมาณความชื้นน้อยที่สุด เป็นสิ่งทดลองที่ใช้ขนาดเส้นใยใบอ้อยร่อนผ่าน
ตะแกรง 30 เมซ และมีปริมาณกาว 150 มิลลิลิตร ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยจะพบว่าสิ่งทดลองที่มีกาวเป็นสว่นผสมในปริมาณทีม่าก
ขึ้นจะมีค่าความช้ืนสูงขึ้นตามลำดับ เนื่องจากกาวลาเท็กซ์นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึงร้อยละ 50-55 ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งทดลองมี
ค่าปริมาณความชื้นที่สูงขึ้น (7) และขนาดความละเอียดของเส้นใยที่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าปริมาณความชื้นของสิ่งทดลอง 
เนื่องจากเส้นใยที่มีขนาดละเอียดมากจะมีความสามารถในการเกาะตัวกันได้สูงสามารถป้องกันการเกิดความชื้นได้ดี แต่อย่างไรก็
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.966-2547 กำหนด่าให้ค่าความชื้นของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางให้มีค่าความชื้นอยู่
ในช่วงร้อยละ 4 ถึง 13(8) ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่ามีเพียงสิ่งทดลองที่มีขนาดเส้นใยใบอ้อยร่อนผ่านตะแกรง 6 เมซ และมี
ปริมาณกาว 200 และ 250 มิลลิลิตรเท่านั้นท่ีมีค่าความชื้นสูงเกินมาตรฐานกำหนด 

 
2.3 การทดสอบความต้านทานแรงดึง  

จากการทดสอบความต้านทานแรงดึงของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยทั้ง 9 สิ่งทดลอง ได้ผลการทดลอง ดังแสดง

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย 

สิ่งทดลอง ขนาดเส้นใยทีผ่่านตะแกรงร่อน 
(เมซ) 

ปริมาณกาว  
(มิลลลิิตร) 

ค่าแรงดึง 
(นิวตัน) 

1 6 150 214.10g +  2.74 
2 6 200 218.73fg +  2.20 
3 6 250 237.40e +  0.87 
4 18 150 226.63f +  5.69 
5 18 200 326.60c +  3.69 
6 18 250 342.17b + 10.32 
7 30 150 302.87d +  4.64 
8 30 200 341.57b +  0.98 
9 30 250 365.90a +  7.50 

*ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่งแสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า สิ่งทดลองมีค่าต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณกาวมากข้ึนเนื่องจากกาวเป็นสารช่วยยึดติดที่มี
ความยืดหยุ่นสูง ปริมาณของกาวจึงมีผลต่อความยืดหยุน่(6) นอกจากน้ีขนาดของเส้นใยที่มีขนาดเล็กส่งผลให้สิง่ทดลองมีการเกาะตวั
กันเป็นอย่างดีและมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย ซึ่งจะพบว่า สิ่งทดลองที่ใช้เส้นใยใบอ้อยผ่ านตะแกรงร่อนขนาด 30 เมซ และมี
ปริมาณกาว 250 มิลลิลิตร มีค่าต้านทานแรงดึงอยู่ในระดับสูงที่สุด และเส้นใยที่มีขนาดเส้นใยผ่านตะแกรงร่อนขนาด 6 เมซ จะมี
ค่าความต้านทานแรงดึงต่ำที่สุด เนื่องจากสิ่งทดลองมีลักษณะหยาบและมีการเกาะตัวไม่หนาแน่นส่งผลให้เกิดการแตกหักได้ง่าย 

2.4 การทดสอบการดูดซึมนำ้  

จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยทั้ง 9 สิ่งทดลอง ในช่วงระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ได้ผล

การทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการดดูซึบน้ำของแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเสน้ใยใบอ้อย 

สิ่งทดลอง ขนาดเส้นใยทีผ่่านตะแกรงร่อน 
(เมซ) 

ปริมาณกาว  
(มิลลลิิตร) 

ร้อยละการดดูซึมน้ำ 
 

1 6 150 72.75ab + 0.68 
2 6 200 75.00a   + 0.00 
3 6 250 75.00a   + 0.02 
4 18 150 69.97abc+ 0.58 
5 18 200 72.75ab  + 0.54 
6 18 250 72.75ab  + 0.52 
7 30 150 57.08d   + 0.68 
8 30 200 62.54cd  + 0.58 
9 30 250 66.67bcd+ 0.54 

*ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่งแสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

จากตารางที่ 3 พบว่า แผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยมีอัตราการดูดซึมน้ำลดน้อยลงตามลักษณะของขนาดเส้นใยใบ

อ้อยที่ร่อนผ่านตะแกรงในระดับที่ถ่ีขึ้น ซึ่งจะพบว่าสิ่งทดลองที่ใช้เส้นใยใบอ้อยท่ีร่อนผ่านตะแกรง 30 เมซ มีอัตราการดูดซึมน้ำนอ้ย
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ที่สุด เนื่องจากขนาดของเส้นใยมีความละเอียดสูงส่งผลให้เมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฮาร์ดบอร์ดจึงมีการจับตัวกันอย่างหนาแน่น
ส่งผลให้น้ำแทรกตัวไปในแผ่นอัดไดย้าก(9) ซึ่งแตกต่างจากสิ่งทดลองที่ใช้ขนาดเส้นใยใบอ้อยร่อนผ่านตะแกรง 6 เมซ และ 18 เมซ มี
ค่าการดูดซึมน้ำท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับท่ีสูงถึงร้อยละ 69.97 – 75.00 และการ
ใช้กาวเพ่ือเป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปในระดับที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการดูดซึมน้ำของสิ่งทดลองเช่นเดียวกัน เนื่องจากกาวลาเท็กซ์ 
Latex Adhesives เป็นพอลิเมอร์เมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มบางๆ แต่มีปฏิกิริยาที่ไวต่อน้ำ (7) จากผลการทดลองพบว่า สิ่งทดลองที่มี
ปริมาณกาวลาเท็กซ์เป็นส่วนผสมมากกว่า 150 มิลลิลิตร จะมีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำสูงขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาของกาวลาเท็กซ์ที่มี
ความไวต่อการอุ้มน้ำของสิ่งทดลอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า การเตรียมเส้นใยใบอ้อยท่ีได้ มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อน เป็นเส้นอ่อนนุ่ม จับตัวเป็นก้อน มีกลิ่น
ตามธรรมชาติของใบอ้อย ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ได้ผลผลิตร้อยละ 0.29 ของน้ำหนักใบอ้อยสด 
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อย พบว่า แผ่นฮาร์ดบอร์ดจากเส้นใยใบอ้อยที่ขึ้นรูป
ด้วยเส้นใยใบอ้อยท่ีร่อนผ่านตะแกรง 30 เมซ ผสมกาวในปริมาณ 200 มิลลิลิตร มีลักษณะผิวสัมผัสที่เรียบ มีสีน้ำตาลเข้ม สามารถ
ดัดโค้งได้ง่าย มีค่าปริมาณความชื้น ร้อยละ 9.07 ค่าความต้านทางแรงดึง 341.51 นิวตัน และมีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 62.54 มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ   
งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองตามขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) เพื่อจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท 

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง (GAMIM) จัดทำขึ้นเพ่ือหาค่าเหมาะสมของต้นทุนสินค้านำเข้าวัตถุดิบโดย
การลดค่าขนส่งทางอากาศและค่าขนส่งทางเรือ GAMIM เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งได้เท่ากับ 
91,048.11 บาท คิดเป็น 6.49% ยิ่งไปกว่าน้ัน GAMIM ที่ใช้การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ตลดเวลาในการคำนวณได้ถึง 56.35%. 
 
คำสำคัญ: ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต การจัดการสนิค้าคงคลัง 
 
Abstract 

This research proposes a model based on the genetic algorithm (GA) to organize inventory management 
to increase the profit of the company. Genetic algorithm model for inventory management (GAMIM) provides 
to optimize the cost importing raw materials by minimizing the air freight and the sea freight. GAMIM is 
considered an intelligent tool that enables company to reduce the shipping cost of 91,048.11 Bath by 6.49%. 
Moreover, GAMIM with roulette wheel selection greatly reduces the computational time by 56.35%. 
 
Keywords:  genetic algorithm, roulette wheel selection, inventory management 
 
บทนำ 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเกิดการถดถอยเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน เช่น สงครามการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวในหลายประเทศท้ังยุโรปและประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศ 
ไทย ค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการส่งออกลดลง ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นแต่รายได้ลดลง ทำให้ในปีท่ีผ่านมามี
การปิดตัวของโรงงานและบริษัทมากมาย   เช่นเดียวกับบริษัทเอเอนทีที่นำมาเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นเพราะเป็นบริษัทที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
 การจัดการสินค้าคงคลังเป็นปัญหาที่มีผู้สนใจศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง
วัตถุดิบในการนำมาใช้ผลิตสินค้าและเพิ่มผลกำไรสูงสุดของบริษัท ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทีก่ล่าวมานี้อยู่เป็นจำนวนมาก จาก
การวิจัยของปวิณ สุวแข และคณะ (1) ได้ใช้ระบบการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณคงที่เพื่อหาระดับสินค้าคงคลังและจุดสั่งซื้อสำหรับ
ปัญหาที่มีคลังสินค้าหลักแห่งเดียวกับหลายผู้ค้าปลีก โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองเพื่อจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม Input 
Analyzer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Arena Version 13.9 ผู้วิจัยพัฒนาแนวคิดสำหรับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ขึ้นมา 
4 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดท่ีหนึ่ง คลังสินค้าส่งสินค้าให้ผู้ค้าปลีกครั้งละหนึ่งราย แนวคิดที่สอง คลังสินค้าส่งสินค้าให้ผู้ค้าปลีก 2 กลุ่ม 
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โดยแต่ละกลุ่มมีผู้ค้าปลีกกลุ่มละ 2 ราย แนวคิดที่สาม คลังสินค้าส่งสินค้าให้ผู้ค้าปลีก 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมผีู้ค้าปลีกกลุ่มละ 3 
รายและ 1 ราย และแนวคิดที่สี่ คลังสินค้าส่งสินค้าให้ผู้ค้าปลีกพร้อมกันทุกแห่ง ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดที่สี่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่
ระดับความเช่ือมั่น 99.99% ซึ่งมตี้นทุนต่ำกว่าการใช้ระบบการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณคงที ่
 ศรัณย์ พิพัฒนพงศ์โสภณ (2) ได้ทำการวิจัยการใช้วิธีผ่อนคลายแบบลากรานจ์ (Lagrangian relaxation) รวมกับการใช้
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางและการจัดการสินค้าคงคลังโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสม ผลการวิจัยพบว่าการใช้วิธีผ่อนคลายแบบลากรานจ์ร่วมกับการใช้ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมสามารถหาเส้นทางการเดินทาง เวลาในการขนส่ง และปริมาณของสินค้าที่ขนส่ง ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
และก่อใหเ้กิดต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าและจัดเก็บสินค้าที่ต่ำที่สุด  
 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ P. Radhakrishnan และคณะ (3) ได้ทำการวิจัยการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสามารถลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน
โดยการรักษาสต๊อกสินค้าที่ดีท่ีสุดที่ได้คาดการณ์ไวจ้ากการวิเคราะห์สินค้าคงคลัง 

Bhargava (4) Ghosh และ Tsutsui (5) และ Metawa และคณะ (6) ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการที่มีความสามารถสูงใน
การแยกความหมายจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และตรวจสอบแนวโน้มที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะค้นพบโดยมนุษย์หรือเทคนิคทั่วไป และได้
นำเสนอแบบจำลองอัจฉริยะตามขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อจัดการการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อของธนาคารในสภาพแวดล้อมที่มี
การแข่งขันสูงพร้อมกับข้อจำกัดในภาวะบีบรัดตัวทางสินเช่ือ  

จากการศึกษาปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทเอเอนที พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบจาก   
ต่างประเทศซึ่งโดยปกติทางบริษัทไม่ได้มีการจัดการสินค้าคงคลัง ทำใหก้ารนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าจะใช้วิธีการขนส่งทาง
เครื่องบินเป็นหลัก ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขจึงได้คิดวิธีเปลี่ยนรูปแบบการนำเข้าวัตถุดิบจากการนำเข้า 
ทางเครื่องบินมาเป็นการนำเข้าทางเรือแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบราคาค่าขนส่งปรากฎการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก 
เพื่อทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท ในการแก้ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทเอ
เอนที โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจากการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา Python ทำให้ลดต้นทุนทางด้านการขนส่งวัตถุดิบในการ
นำมาใช้ผลิตสินค้าและเพื่อเพ่ิมผลกำไรสูงสุดของบริษัท 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทเอเอนทีซึ่งเป็นบริษัทผลิตชุดชั้นในสตรีที่ส่งออกต่างประเทศ โดยทำการ
ติดต่อขอข้อมูลด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศกับทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทอนุญาตใหน้ำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งานได้ จาก
เอกสารที่ทางบริษัทให้มานั้นประกอบด้วยข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคาสินค้า ภาษีของสินค้า ปริมาณ
การสั่งซื้อ ค่าขนส่ง ใบเสนอราคา อัตราการขนส่งทางทะเลของประเทศต่างๆ เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบตลอด 1 ปี
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 

จากการเก็บข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.ลักษณะสินค้า 2.ประเทศที่สั่งซื้อสินค้า 3.วิธีการ
ขนส่ง 4.จำนวนกล่องของสินค้าแต่ละรายการ 5.น้ำหนักกรอส (Gross weight) 6.น้ำหนักปริมาตร (Volume weight) 7.อัตรา
ภาษี 8.ราคาสินค้า และ 9.ค่าขนส่งทางเครื่องบิน จากข้อมูลทั้ง 9 ประเภทข้างต้น ทำการคำนวณหาค่าภาษี โดยการนำค่าราคา
สินค้า×อัตราภาษี จะได้เป็นค่าภาษีของสินค้าและต้องหาปริมาตรของสินค้าเพื่อคำนวณค่าขนส่งทางเรือจากค่าน้ำหนักปริมาตร 
เนื่องจากใบเสนอราคาการขนส่งทางเรือต้องใช้ปริมาตรของสินค้า (หน่วย ลูกบาศก์เมตร) ในการคำนวณค่าระวางจากสูตรการ
คำนวณค่าน้ำหนักปริมาตร คือ (จำนวนกล่องของสินค้า×ปริมาตรของกล่อง)/6,000 (อัตราเปรียบเทียบที่สายการบินกำหนด) โดย
แสดงตัวอย่างข้อมูลของสินค้า ดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 ตัวอย่างข้อมูลของสินค้า 
รายการสินค้า ประเทศ ขนส่ง จำนวน 

(ช้ิน) 
น้ำหนัก
กรอส 

(กิโลกรัม) 

น้ำหนัก
ปริมาตร 
(กิโลกรัม) 

ภาษี 
(%) 

ราคา 
(บาท) 

ค่าขนส่ง
เครื่องบิน 

(บาท) 

ค่าขนส่ง
ทางเรือ 
(บาท) 

ACCESSORIES 
EMBROIDERED MOTIF 
LOGO 
BARCODE SCANNER 

BRA 

จีน 

 

 

เยอรมัน 

เยอรมัน 

เครื่องบิน 

 

 

เครื่องบิน 

เครื่องบิน 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

 

10.8 

21.5 

3 

 

 

10.8 

21.5 

10 

 

 

0 

30 

1,411.23 

 

 

196,846.35 

15,172.46 

3,692.59 

 

 

1,253.55 

217.50 

1,426 

 

       

   745 

136 

 
2. ฟังก์ชันจุดประสงค์ในการลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าราคาค่าขนส่งทางเครื่องบินมีราคาสูงมากแต่สามารถสั่งสินค้าและได้รับสินค้าภายในเวลา
รวดเร็ว ในขณะที่การขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า แต่การขนส่งทางเรือต้องใช้เวลาในการขนส่งล่วงหน้าก่อน 3 เดือน ดังนั้น
ถ้าสั่งสินค้าโดยการขนส่งทางเรือแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากการนำเข้าทางเครื่องบินจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ 
วงเงินท่ีบริษัทตั้งไว้สำหรับจ่ายด้านการขนส่งจำนวน 1,000,000 บาทในแต่ละเดือน โดยพิจารณาเปลี่ยนวิธีการขนส่งกับวัตถุดิบทกุ
รายการเพื่อเลือกสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจากวงเงินที่เหลือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบของเดือนที่นับย้อนหลังไป 3 เดือน 
เช่น ถ้าต้องการสั่งวัตถุดิบเดือนเมษายนจะใช้วงเงินที่เหลือจากเดือนมกราคม และการจัดการสินค้าคงคลังรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับ
จำนวนค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบในแต่ละรายการ ค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบจะประกอบด้วยชุดข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า ปริมาณการ
สั่งซื้อ อัตราภาษี ค่าขนส่งทางอากาศ ค่าขนส่งทางเรือ เป็นต้น และต้องพิจารณาวัตถุดิบให้เพียงพอในการผลิต โดยสามารถ
พิจารณาการเพิ่มกำไรสูงสุด (maximum profit) จากการลดต้นทุนค่าขนส่งจากฟังก์ชันจุดประสงค์ ดังสมการที่ 1 โดยมีเงื่อนไข
จากการตรวจสอบวงเงินในแต่ละเดือนท่ีพิจารณา โดยผลรวมของค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือของสินค้าที่สั่งจะต้องน้อยกว่าเงินที่
เหลือจากรายการการสั่งสินค้าประจำเดือน สามารถพิจารณาได้จากอสมการตรวจสอบวงเงิน ดังอสมการที ่2  

ฟังก์ชันจุดประสงค์ในการลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ 
 

Max P = ∑ CiXi                                                                         (1)

100

i=1

 

    S.t.  

∑(Ti+Di)Xi ≤ L                                                                         (2)

100

i=1

 

    L = B − C − F1 − F2                                    (3) 
 

Xi ∈ {0,1}                                                        (4)  

โดยที ่
P   แทน กำไรจากการสั่งสินค้า 
Xi  แทน การสั่งรายการสินค้ารายการที่ i มีค่าเป็น 0 หรือ 1  

𝑖   แทน ลำดับของสินค้า โดยที่ 𝑖 = 1,2,3, … ,100 
0   แทน รายการสินค้าทีไ่มส่ั่งซื้อ  

   1   แทน รายการสินค้าที่เลือกสั่งซื้อ 
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Ci  แทน ผลต่างระหว่างค่าขนส่งทางเครื่องบินกับค่าขนส่งทางเรือ    
Ti   แทน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือ 
Di  แทน ภาษีของสินค้าต่อช้ิน 
𝐿  แทน วงเงินท่ีบริษัทสามารถใช้สั่งซื้อสินค้า 
B   แทน วงเงินท่ีบริษัทตั้งไว้สำหรับจ่ายด้านการขนส่งจำนวน 1,000,000 บาทในแต่ละเดือน 
C   แทน ค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งเดือนที่นับย้อนหลังไป 3 เดือน 
F1  แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินคา้ประเภทที่ไดร้ับการยกเว้นลดหยอ่นภาษีของเดือนที่พิจารณา 
F2  แทน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินคา้ที่มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนดิสินคา้ของเดือนที่พิจารณา 

 
ในงานวิจ ัยนี ้ ได้นำขั ้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใช้ ในการจัดการสินค้าคงคลัง (Genetic algorithm model for 

inventory management - GAMIM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดแทนวิธีกำหนดการเชิงเส้น 
(Linear programming) ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 ผังงานการทำงานของ GAMIM 

 
3. วิธีการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
         ในส่วนนี้จะประกอบด้วยวิธีการดำเนินการของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการจัดสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้  
3.1 การกำหนดรูปแบบของโครโมโซม (Chromosome representation)  
         ในงานวิจัยนี้โครโมโซมอยู่ในรูปแบบรายการของการสั่งซื้อสินค้าแบบที่ i โดยที่ i มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 60 นั่นคือมโีครโมโซม
ทั้งหมด 60 สาย โครโมโซมแต่ละสายจะประกอบด้วยยีนทั้งหมด 100 ยีน เนื่องจากมีจำนวนสินค้าทั้งหมด 100 รายการ ซึ่งจะ
กำหนดให้ยีนในโครโมโซมมีค่าเป็น 0 กับ 1 โดย 0 แทนรายการสินค้าที่ไม่สั่งซื้อ และให้ 1 แทนรายการสินค้าที่เลือกสั่งซื้อ แสดง
ตัวอย่างโครโมโซมสายที่ 1 ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างโครโมโซมรูปแบบรายการของการสั่งซื้อสินคา้ 

 

3.2 การตรวจสอบสายโครโมโซม 
        จากการสร้างสายโครโมโซมข้างต้น เมื่อสร้างสายทั้งหมด 60 สายแล้วจากนั้นนำท้ัง 60 สาย มาตรวจสอบความเป็นไปได้ 
เนื่องจากมีวงเงินในการสั่งสินค้าทีจ่ำกัดทำให้บางสายอาจมีวงเงินในการสั่งซื้อสินค้าเกินวงเงินท่ีมีอยู ่ 
 

3.3 การหาค่าความเหมาะสม (Fitness)  
         หลังจากได้ทำการตรวจสอบวงเงินแล้วนำสายที่รายการการสั่งซื้อสินค้าไม่เกินวงเงินไปหาค่าความเหมาะสม (F) ถ้าค่า
ความเหมาะสมมาก แสดงว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อย ค่าความเหมาะสมสามารถแสดงดังสมการที่ (5) 

F = 1 −    
1

(ค่าขนส่งทางเครื่องบิน−ค่าขนส่งทางเรือ)  x 10,000
            (5) 

 

3.4 การคัดเลือก (Selection) 
          ในงานวิจัยนีค้ณะผู้วิจัยจะทำการคัดเลือกสายโครโซมด้วยการคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ตโดยการนำค่าความเหมาะสมมาหา
อัตราส่วนความน่าจะเป็นเพื่อสร้างเส้นจำนวนโดยใช้ความน่าจะเป็นสะสมของค่าความเหมาะสมเพื่อสร้างช่วงและทำการสุ่มตัวเลข
ในช่วง 0 ถึง 1 แล้วนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเพื่อกำหนดโครโมโซมที่จะผ่านการคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต โครโมโซมที่มีค่าความ
เหมาะสมมากท่ีสุดจะมีโอกาสถูกเลือกไปอยู่ในรุ่นถัดไป เนื่องจากมีพื้นท่ีในวงล้อรูเล็ตกว้างกว่าโครโมโซมที่มีค่าความเหมาะสมน้อย 
สำหรับโครโซมที่มีค่าความเหมาะสมน้อยจะมีโอกาสถูกเลือกไปอยูใ่นรุ่นถัดไปน้อยลงและในทีสุ่ดจะไม่ปรากฎในรุ่นถัดไป 
 

3.5 การไขว้เปลี่ยน (Crossover)  
จากการจัดลำดับข้อมูลกำหนดให้มีการเข้ารหัสแบบไบนารี (binary encoding) ดังนั้นจึงได้มีการสร้างให้มีกระบวนการ

ไขว้เปลี่ยนเกิดขึ้น กระบวนการไขว้เปลี่ยนคือการที่คู่ของโครโมโซมลูกเกิดมาจากการไขว้เปลี่ยนกันของคู่ของโครโมโซมพ่อแม่ 
(parent) โดยใช้วิธีการไขว้เปลี่ยนแบบจุดเดียว (single point crossover) ในการสลับลำดับ โดยให ้parent1 และ parent2 แทน
โครโมโซมในรุ่นพ่อแม่ที่จะเลือกมาอย่างสุ่ม 

การสลับลำดับระหว่างโครโมโซมรุ่นพ่อแม่ โดยใช้การไขว้เปลี่ยนแบบจุดเดียว จะทำการสุ่มตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งที่ 1 
ถึง 99 เพื่อใหไ้ด้ตำแหน่งที่จะทำการไขว้เปลี่ยนและนำมาทำการไขว้เปลี่ยน โดยจะใหโ้ครโมโซมที่ n ไขว้เปลี่ยนสลับกับโครโมโซม
ที่ n+1  โดยหลังจากได้ตำแหน่งที่จะทำการไขว้เปลี่ยนแล้ว จะแทนค่าหลังตำแหน่งไขว้เปลี่ยนของ สายที่ n+1 ลงในสายที่ n จะ
เกิดสายใหมท่ีไ่ด้จากการไขว้เปลี่ยนกันของสายที่ n กับ n+1 และแทนทีส่ายที่ n ด้วยสายรุ่นลูก (offspring) 
 

3.6 การกลายพันธุ ์(Mutation)    
          วิธีการกลายพันธุ์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะถิ่น ( local optimum) ซึ่งจะสุ่มตำแหน่งในการสลับ
ข้อมูลจาก 0 เป็น 1 โดยหาตำแหน่งของการกลายพันธุ์ คือ การหาผลคูณของผลรวมของยีนทั้งหมดในแต่ละสายของรุ่นกับ
อัตราส่วนการกลายพันธุ์ คือ 0.005 โดยจะสลับค่าของตำแหน่งทีไ่ด้จากการสุ่ม 
 

3.7 การแทนที่ (Replacement)    
เมื่อได้สายที่ผ่านกระบวนการข้างต้นนำโครโมโซมทั้งหมดไปแทนท่ีในรุ่นถัดไป หากมีสายใดที่มีค่าเกินวงเงินท่ีกำหนด จะ

ทำการตัดสายนั้นท้ิงและทำการสุ่มสายใหมข่ึ้นมาจนกว่าจะครบ 60 สาย 
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ขั้นตอนวิธีในการจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธี Genetic algorithm model for inventory management (GAMIM) 
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้โปรแกรม  Anaconda-Jupyter Notebook (Python 

3.7) โดยมีขั้นตอนการทำงานดังน้ี  
 

กำหนดค่าพารามิเตอร ์
- ขนาดของประชากร (n)   = 60 
- อัตราส่วนการไขว้เปลี่ยน  = 0.8 
- อัตราส่วนการกลายพันธุ ์ = 0.005 

1. สุ่มสร้างกลุ่มของสายประชาการเริ่มต้น โดยให ้ X = {x1, x2, … , xn} 
2. คัดเลือกสายโครโมโซมทั้งหมดที่สุ่มมาได้โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกคือ วงเงินที่ใช้ในสายจะต้องไม่เกินงบประมาณ

การใช้จ่ายของเดือนที่จะสั่งสินค้าล่วงหน้าจนเหลือ 60 โครโมโซมที่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด 
3. คัดเลือกสายที่จะนำไปทำการไขว้เปลี่ยนโดยใช้วิธีสุ่มแบบวงล้อรูเล็ต 
- กำหนดค่าให้ทุกสายของโครโมโซมในรุ่นโดยค่าของแต่ละสายจะถูกกำหนดขึ้นแบบสุ่มขึ้นอยู่กับค่าความเหมาะสม ใน

แต่ละสาย 
- นำค่าแต่ละโครโมโซมใส่ในวงล้อรูเล็ตและทำการเลือกแบบสุ่มมาจนได้ทั้งหมด 60 โครโมโซม 
4. ทำการไขว้เปลี่ยนโครโมโซมโดยกำหนดอัตราการไขว้เปลี่ยนไว้ท่ี 0.25 ใช้วิธีการไขว้เปลี่ยนแบบจุดเดียว 
5. ทำการกลายพันธุโ์ครโมโซมโดยกำหนดอัตราการกลายพันธุ์ไว้ที่ 0.005 
6. คำนวณค่าความเหมาะสมจากโครโมโซมทีไ่ด้และเก็บค่าความเหมาะสมที่ดีท่ีสุดของรุ่น 
7. ทำการคัดเลือกสายตามข้อ 3 4 และ 5 ซ้ำเปรียบเทียบค่าความเหมาะสม 
8. พิจารณาค่าความเหมาะสมของทุกรุ่นหากมีความคลาดเคลื่อนของรุ่นหลังน้อยกว่า 0.001 ใหท้ำการหยุดกระบวนการ 

และคืนค่าโครโมโซมที่ดีท่ีสุดของรุ่นสุดท้าย 
9. แปลงค่าของโครโมโซมเป็นรายการการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าไว้ผลิตในเดือนสามเดือนถัดไป 
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ผังงานการทำงานของ GAMIM 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานโปรแกรม GAMIM ในการหาค่าเหมาะสมในการจัดการคลังสินค้าจากการสั่ง
วัตถุดิบเข้ามาผลิตโดยพิจารณาการขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางเครื่องบินเพื่อลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง ดังนี้ 

โดยที่ กราฟเส้นสีน้ำเงิน แทน ค่าเหมาะสมสูงที่สุดของประชากรในแต่ละรุ่น 
         กราฟเส้นสีส้ม     แทน ค่าเหมาะสมเฉลี่ยของประชากรในแต่ละรุ่น 
 

 
      แบบมีการสุ่มวงล้อรูเล็ต                        แบบไม่มีการสุม่วงล้อรูเลต็ 

ภาพที่  4 เปรียบเทียบการทำงานของ GAMIM แบบมีการสุม่วงล้อรเูล็ต และแบบไมม่ีการสุม่วงล้อรูเลต็ในครั้งท่ี 1 
 

จากภาพท่ี 4 ในการสุ่มวงล้อรูเล็ตจะใช้จำนวนรุ่นของประชากร 140 รุ่น แต่ในกรณีที่ไม่มีการสุ่มวงล้อรูเล็ตจะใช้จำนวน
รุ่นของประชากรถึง 400 รุ่น และจากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการทำงานที่มีการสุ่มวงล้อรูเล็ตมีระยะเวลาในการ
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ทำงานที่เร็วกว่าการทำงานที่ไม่มีการใช้วงล้อรู เล็ต เมื่อกำหนดให้การทำงานทั้ง 2 แบบมีชุดของประชากรเริ่มต้นชุดเดียวกัน 
เนื่องจากการใช้วงล้อรูเล็ตนั้นจะทำการสุ่มเก็บชุดข้อมูลประชากรตามขนาดของพื้นที่บนวงล้อรูเล็ต ทำให้ประชากรที่มีค่าความ
เหมาะสมจะมีโอกาสในการถูกเลือกซ้ำและประชากรที่มีค่าความเหมาะสมไม่ดีพอจะมีโอกาสในการถูกเลือกน้อยและท้ายที่สุดจะ
หายไปก่อนจะนำไปทำตามขั้นตอนต่อไป ทำให้ชุดข้อมูลของการทำงานที่ใช้วงล้อรูเล็ตมีระยะเวลาในการทำงานที่น้อยกว่าคิดเป็น 
56.35% 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาในการทำงานแบบมีการสุ่มวงล้อรูเล็ตและแบบไม่มีการสุม่วงล้อรูเลต็ 

การทดลอง การทำงานโดยใช้วงล้อรูเล็ต (วินาท)ี การทำงานโดยไม่ใช้วงล้อรูเล็ต (วนิาที) 
ครั้งท่ี 1 
ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 5 
ครั้งท่ี 6 
ครั้งท่ี 7 
ครั้งท่ี 8 
ครั้งท่ี 9 

 ครั้งท่ี 10 
ค่าเฉลี่ย 

12.09 
17.46 
3.070 
10.28 
14.33 
10.09 
4.170 
27.15 
5.860 
18.10 
12.26 

35.25 
26.60 
13.10 
36.62 
36.37 
35.92 
37.80 
31.52 
9.500 
18.22 
28.09 

 
 ผู้วิจัยได้ทำการทดลองด้วยโปรแกรม GAMIM ทั้งหมด 10 การทดลอง เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ของ GAMIM โดยใช้ข้อมูลที่เหมือนกันและค่าพารามิเตอร์เดียวกันที่ให้ค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุด โดยแสดงค่าความเหมาะสมใน
การทดลองแต่ละครั้ง เวลาที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง ค่าเฉลี่ยของค่าความเหมาะสม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยช้ีใหเ้ห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละรอบมีความใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงเวลาที่ใช้ในการทดลอง ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าความเหมาะสม จากการทดลองทั้งหมด 10 
การทดลอง 

การทดลอง ค่าความเหมาะสมที่ดสีุด เวลาที่ใช้ (วินาที) 

ครั้งท่ี 1 
ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 5 
ครั้งท่ี 6 
ครั้งท่ี 7 
ครั้งท่ี 8 
ครั้งท่ี 9 

 ครั้งท่ี 10 

0.8837 
0.8843 
0.8811 
0.8814 
0.8803 
0.8836 
0.8827 
0.8833 
0.8866 
0.8902 

5.73 
6.45 
2.53 
4.87 
9.06 
8.87 
6.07 
4.95 
9.18 
2.34 
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การทดลอง ค่าความเหมาะสมที่ดสีุด เวลาที่ใช้ (วินาที) 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.8840 
0.0030 

6.01 
2.36 

 
 จากการทดลองพบว่าครั ้งที่ 10 ให้ค่าความเหมาะสมมีค่าสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดในการหาค่าความเหมาะสม 
เนื่องจากใช้การจำนวนรุ่นในการสร้างโครโมโซมเพียง 31 รุ่น โดยมีรายการการเลือกสั่งซื้อสินค้าการสั่งซื้อ ดังตารางที่ 4 แสดง
ตัวอย่างรายการการเลือกสั่งซื้อสินค้าในรายการที่ 1-10 จาก 100 รายการ โดยที ่1 แทนการเลือกสั่งซื้อสินค้า และ 0 แทนการไม่
สั่งซื้อสินค้า ค่าส่วนต่างของค่าขนส่งทางเครื่องบินและค่าขนส่งทางเรือ (บาท) และต้นทุนที่ลดลง (บาท) และเมื่อพิจารณารายการ
สั่งสินค้าแต่ละรายการที่มีค่าที่เลอืกสั่งสนิค้า 1 จะได้ว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบรายการที่ 1 2 3 5 8 9 11 14 16 17 20 22 23 24 25 26 
27 32 33 34 36 37 38 39 42 44 47 49 50 53 54 55 57 60 62 67 70 72 73 75 76 78 80 81 83 88 90 92 93 94 96 97 
98 99 และ 100 ดังนั ้นถ้าทางบริษัทเลือกสั่งสินค้าตามรายการของตารางบริษัทจะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้  
91,048.11 บาท คิดเป็น 6.49% ของค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบเดิม 

 
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างรายการการเลือกสั่งซื้อสินค้าในรายการที่ 1-10 

รายการ
ที ่

รายการสินค้า เลือกสั่ง
สินค้า 

ค่าส่วนต่างระหว่างค่าขนส่งทาง
เครื่องบินและทางเรือ (บาท) 

ต้นทุนท่ีลดลง 
(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ACCESSORIES EMBROIDERED MOTIF LOGO 

ACCESSORY, HANGER 

ADAPTER SALOM 

BALL BEARING 624-2Z 

BANDEAU TOP 

BAR-200 LENGTH 

BARCODE SCANNER 

BODY 

BRA 

BRASSIERE-SAMPLES WITH DOCS 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

2,266.59 

81.48 

26.00 

144.50 

81.48 

144.50 

508.55 

81.48 

81.48 

1,243.53 

2,266.59 

81.48 

26.00 

0.00 

81.48 

0.00 

0.00 

81.48 

81.48 

0.00 

 
สรุปผลการวิจัย 

ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทเอเอนทีสามารถใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยง
ความซับซ้อนและการเสียเวลาในการคำนวณในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดแทนวิธีกำหนดการเชิงเส้น 
         งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอแบบจำลองขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการจัดการสินค้าคงคลังในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
สร้างผลกำไรของบริษัท จากการใช้แบบจำลองตามขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม GAMIM เข้ามาช่วยในการหาวิธีการในการเลือกสั่งซื้อ
สินค้าล่วงหน้าโดยทำการขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางเครื่องบินเนื่องจากการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นมีราคาที่ต่ำกว่าแต่ใช้
ระยะเวลาในการขนส่งที่นานกว่า จึงต้องทำการสั่งล่วงหน้าเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่จะนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบการต่อไป แต่เงื่อนไขที่งบประมาณมีจำกัดในแต่ละเดือนทำใหไ้ม่สามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ครบทุกรายการ จึงจำเป็น
ที่จะต้องเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยมีเงื่อนไขการสั่งซื้อจะต้องไม่เกินยอดรวมวงเงินของเดือนที่จะทำการสั่งสินค้าล่วงหน้า ทางบริษทัจึง
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เลือกที่จะสั่งรายการสินค้าของเดือนล่วงหน้าสามเดือน เนื่องจากระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางเรือใช้เวลาทั้งหมด 3 เดือน จากการ
ใช้วิธี GAMIM ในการหาค่าขนส่งทั้งหมด พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ถึง 91,048.11 บาท คิดเป็น 6.49% ของค่าใช้
จ่ายในการขนส่งที่ไม่มีการวางแผนของบริษัท 
         จากการศึกษาพบว่าแบบจำลองตามขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม GAMIM สามารถจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนการ
ขนส่งและใช้เวลาในการคำนวณลดลงถึง 56.35% 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ทางคณะผู้วิจยัขอขอบพระคณุบรษิัทเอเอนทีที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี ้
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ธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
Puffed Riceberry Cereal Bar Fortified with Fructo-Oligosaccharides 
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บทคัดย่อ 

ธัญพืชชนิดแท่งที่ทำจากข้าวพองบางผลิตภัณฑ์มักใช้การทอดเพื่อทำให้ข้าวพองตัว ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เกิดการอมน้ำมัน มี
ปัญหาด้านกลิ่นหืนและปริมาณไขมันสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใช้วิธีการคั่วแทนการทอดในน้ำมันและศึกษาการผลิตธัญพืชชนิดแท่ง
จากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) โดยแปรอัตราส่วนน้ำเชื ่อมต่อน้ำตาลต่อ FOS เป็น 6 สูตร คือ 
125/75/0, 100/100/0, 75/125/0, 125/75/10, 100/100/10  และ 75/125/10 วิเคราะห์ค่าความแข็ง ค่าปริมาณความช้ืน ค่า 
Water activity (aw) และค่าสี พบว่าเมื่อปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้น ค่าความแข็ง ค่า Water activity (aw) ค่า L* a* b* Hue และ 
Chroma เพิ่มขึ้น แต่ค่าปริมาณความช้ืนลดลง โดยเมื่อเติม FOS เพิ่มขึ้น พบว่าค่าความแข็ง ค่าปริมาณความช้ืนเพิ่มขึ้น  แต่ค่า L* 
a* b* Hue Chroma และค่า Water activity (aw) ลดลง ยกเว้นสูตร 75/125/0 และ สูตร 75/125/10 ที ่มีค่า Hue เพิ ่มขึ้น  
(p<0.05)  ประเมินผลทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยวิธี 9-
point hedonic scale พบว่า รสชาติและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ทั้งนี้ธัญพืชชนิดแท่งสูตร 
125/75/10 มีคะแนนด้านลักษณะปรากฏและสีสูงสุด และมีคะแนนในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมไม่ต่างจาก
สูตร 125/75/0 ดังนั้นจึงเลือกธัญพืชชนิดแท่งสูตร 125/75/10 เป็นสูตรที่เหมาะสม 
 
คำสำคัญ:  ธัญพืชชนิดแท่ง ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
 
Abstract 

Frying is often used to puff rice in puffed rice cereal bar product. As a result, the product absorbed oil 
and resulted in rancidity and high fat. Therefore, this research used roasting process instead of frying in oil for 
production of cereal bar from riceberry fortified with Fructo-Oligosaccharide (FOS).  Six ratios of syrup, sugar, 
and FOS: 125/75/0, 100/100/0, 75/125/0, 125/75/10, 100/100/10 and 75/12/10) were studied and hardness, 
moisture content, water activity (aw) and color were determined. It was found that as the sugar content 
increased, hardness, water activity (aw), L*, a*, b*, hue and chroma increased, but the moisture content 
decreased. As FOS content increased, the hardness and moisture content increased, but L*, a*, b*, hue, chroma 
and water activity (aw) decreased, except for formulas 75/125/0 and 75/125/10 which hue increased (p<0.05). 
The 9-point hedonic scale sensory evaluation in appearance, color, taste, texture and overall acceptance, the 
results showed no significant difference in taste and overall acceptance (p>0.05). The 125/75/10 formula cereal 
bar had the highest score in appearance and color but not significant difference in texture and overall 
acceptance with from formula 125/75/0. Therefore, the 125/75/10 formula cereal bar was the optimal formula. 
 
Keyword: Cereal Bar, Riceberry, Fructo-Oligosaccharides 
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บทนำ 
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองมีจำหน่ายตามท้องตลาดอย่างหลากหลาย ในธัญพืชชนิดแท่งจะ

ประกอบไปด้วยธัญพืชต่างๆมากมาย เช่น คอร์นเฟล็ค โอ๊ตเฟล็ค ข้าวพอง ถั่วและงาต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางเลือกใหม่ท่ีรับประทานง่ายและสะดวก  

ธัญพืชชนิดแทง่จากข้าวพองส่วนใหญ่มักใช้วิธีการทอดข้าวพองส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อมน้ำมัน ทำให้มีปริมาณไขมันสูง และ
เมื่อเก็บธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไว้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดกลิ่นหืนได้ ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด ดังนั้น การคั่วข้าวให้พองแทนการทอดในน้ำมันสามารถลดปริมาณไขมันได้ การใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนข้าว
เจ้า และเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ธัญพืชชนิดแท่ง 

ข้าวพอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมาหุงให้สุก ผึ่งแดดหรืออบให้แห้งนำมาทอดหรือคั่ว
ให้พอง (1) การพองตัวของข้าวเป็นผลจากความดันทำให้ไอน้ำในช่องว่างของเมล็ดข้าวขยายตัวจึงเกิดการพองตัวขึ้น และความร้อน
ที่ทำให้ข้าวสุกด้วยการระเหยน้ำออกจากเมล็ดข้าว ปัจจัยที่มีผลต่อการพองตัวของข้าว ประกอบด้วยความชื้นของข้าวก่อนการพอง
ตัว อุณหภูมิ และระยะเวลาของการให้ความร้อน ทั้งนี้ข้าวที่มีความชื้นต่ำเกินไปจะเกิดการพองตัวได้น้อย สำหรับอุณหภูมิที่
เหมาะสม อยูใ่นช่วง 200-270 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้การพองตัวเพิ่มขึ้นด้วย (2, 3) 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryza sativa เป็นข้าวเจ้าพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาวดอก
มะลิ 105) และข้าวเจ้าหอมนิล เมล็ดข้าวกล้องมีสีม่วงเข้ม มีลักษณะรูปร่างเมล็ดเรียวยาว เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีธาตุเหล็ก13-18 mg/kg, ธาตุสังกะสี 31.9 mg/kg, โอเมกา3  25.51 mg/100g, วิตามินบี 1  0.42 mg/kg, 
วิตามิน อี 678 g/100g, โฟเลต 48.1 g/100g, เบต้าแคโรทีน 63 g/100g, ลูทีน 84 g/100g, โพลีฟีนอล 113.5 mg/100g, 
แทนนิน 89.33 mg/100g, แกมมาโอไรซานอล 462 g/g,  สารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในน้ำ  47.5mg ascorbic acid 
equivalent/100g และสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในน้ำมัน (ORAC) 33.4 mg trolox equivalent/100 g มีแอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีค่าสูงกว่าวิตามินซีและวิตามินอี 2 เท่า มีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น 25.51 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดไขมันจำเป็นมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ตับและระบบประสาท ลดระดับ
คอเลสเตอรอลและนอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งช่วยระบบขับถ่ายช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล 
ป้องกันโรคหัวใจ (4, 5)  

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo-Oligosaccharide; FOS) เป็น Functional food ที่เป็นพรีไบโอติก (prebiotic) ชนิด
หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้พลังงานต่ำ มีคุณสมบัติคล้ายใยอาหาร (dietary fiber) ซึ่งร่างกายย่อยไม่ได้แต่ถูกย่อยโดย
แบคทีเรียทีมีอยู่ตามปกติในลำไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ในลำไส้ ช่วยให้ระบบขับถ่ายและสุขภาพ
โดยรวมดีขึ้น ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่แนะนำคือ 4-8 กรัมต่อ 1,000 กิโลแคลอรี โดยยังคงควรได้รับใยอาหารทั้งชนิดที่
ละลายน้ำ (Soluble fiber) และใยอาหารชนิดทีไม่ละลายน้ำ ( Insoluble fiber) ในปริมาณ 10- 15 กรัมต่อ 1,000 กิโลแคลอรี 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ พบค่อนข้างน้อยและไม่รุนแรง ได้แก่ อาการท้องอืด ผายลมบ่อย และปวด
ท้อง จึงค่อนข้างปลอดภัยในการใช้ นอกจากน้ีฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ยังมีข้อดีเหนือใยอาหารชนิดละลายน้ำทั่วไปคือละลายน้ำได้
ดโีดยไม่มีความหนืด เป็นสารให้ความหวานที่ให้พลังงานต่ำ (1-1.5 กิโลแคลอรีต่อกรัม) และมีสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาลและกลูโคส
ไซรัป (6, 7, 8)  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใช้ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ที่ผลิตโดยการคั่วปราศจากน้ำมันแทนการทอดในน้ำมันและศึกษาผลของการใช้ 
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผสัของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิ
โกแซคคาไรด์ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การเตรียมข้าวพองไรซ์เบอร์ร่ี 
หุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย)  300 กรัม ต่อน้ำ 450 กรัม นำข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกบรรจุในถุง PP ปิดผนึกแล้ว

แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4°C นาน 2 วัน นำข้าวออกจากถุง เกลี่ยในถาด แช่เย็นต่ออีก 2 วัน จนข้าวแห้งและร่วน จึงนำเข้าอบในตู้อบลม
ร้อนแบบถาดที ่อุณหภูมิ 45°C  เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จนมีความชื้น 3% นำไปคั่วในกระทะไฟฟ้าทีอุ่ณหภูมิ 250°C เป็นเวลา 3 นาที 
จนข้าวพองตัว แล้วนำไปร่อนในกระชอนเพื่อกำจัดเศษข้าวเล็กๆออก บรรจุใส่ถุง PP  

การเตรียมธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์ร่ีเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
ผสมเจลาติน (ตราแม็กกาแรต) และน้ำลงในอ่างผสม ทิ้งไว้ให้เจลาตินดูดน้ำจนหมด ผสมน้ำตาล (ตรามิตรผล) น้ำเชื่อม 

(ตรามิตรผล) และน้ำลงในหม้อ ให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 120°C เทลงในอ่างผสมที่มีเจลาติน แล้วตีด้วยเครื่องตีไข่ โรยผงโกโก้ 
(ตราทิวลิป) และ FOS (บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด) ตีจนส่วนผสมฟู เทข้าวพองลงในส่วนผสม เทใส่พิมพ์ พิมพ์ละ 15 
กรัม เข้าเตาอบทีอุ่ณหภูมิ 150°C เป็นเวลา 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและแกะออกจากพิมพ์ บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์  

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์
เบอร์ร่ีเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่
เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยแปรอัตราส่วนน้ำเชื่อมต่อน้ำตาลต่อฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) เป็น 6 สูตร คือ 125/75/0, 
100/100/0, 75/125/0, 125/75/10, 100/100/10  และ 75/125/10  (ตารางที่ 1) วิเคราะห์ผลการทดลอง ได้แก่ ค่าความแข็ง 
(Hardness) โดยใช้เครื ่อง Texture Analyser, ค่าปริมาณความชื้นโดยวิธี AOAC (9), ค่า Water activity (aw) โดยใช้เครื ่อง 
Aqualab, ค่าสีโดยเครื่อง Hunter Lab colorimeter และการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point Hedonic scale โดยใช้
ผู้ทดสอบชิม 24 คน วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดแท่งสูตรที่เลือก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความช้ืน
และเถ้า และคำนวณค่าพลังงาน (9) การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 
ตางรางที่ 1 ส่วนผสมของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

ส่วนผสม (g) สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 สูตรที ่5 สูตรที ่6 

ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ 100 100 100 100 100 100 
น้ำ 25 25 25 25 25 25 
ผงโกโก ้ 15 15 15 15 15 15 
เจลาติน 5 5 5 5 5 5 
น้ำเชื่อม 125 125 100 100 75 75 
น้ำตาล 75 75 100 100 125 125 
Fructo-Oligosaccharides (FOS) - 10 - 10 - 10 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสและองค์ประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์

เบอร์ร่ีเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนน้ำตาลและ การเติม FOS มีผลต่อค่าแรงตัดขาดของธัญพืชชนิดแท่งเมื่ออัตราส่วน

ของน้ำตาลเพิ่มขึ ้นมากขึ้น ค่าความแข็ง (Hardness)  เพิ ่มขึ ้น และสูตรที่เติม FOS มีค่าความแข็งสูงกว่าสูตรที่ไม่เติม FOS 
เนื่องจากน้ำตาลที่เพ่ิมขึ้นจะไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของธัญพืชชนิดแท่ง จึงทำให้ธัญพืชชนิดแท่งมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น   
นอกจากน้ัน ในสูตรที่เติม FOS มีค่าความแข็งมากขึ้น เป็นผลจากน้ำตาลในสภาวะที่มีความชื้นสูงจะเกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงข้ึน 
และ FOS เข้าไปเพิ่มการยึดเกาะของโครงสร้างน้ำตาลมากข้ึน ส่งผลให้มีค่าความแข็งเพิ่มมากข้ึน เมื่อเทียบกับสูตรที่ไม่เติม FOS (8) 

ปริมาณความชื้นในสูตรที่ไม่เติม FOS มีค่าลดลง เมื่อมีอัตราส่วนน้ำตาลเพิ่มขึ้นและน้ำเชื่อมลดลง เนื่องจากน้ำเชื่อมมี
ปริมาณความชื้นที่สูง เมื่อลดปริมาณน้ำเชื่อมลงจึงทำให้ความชื้นลดลงด้วย ส่วนในสูตรที่เติม FOS จะเห็นได้ว่าจะมีปริมาณ
ความชื้นสูงกว่าสูตรที่ไม่เติม FOS เพราะว่า FOS มีสมบัติจับกับน้ำ (water binding) ได้ดี ทำให้ส่งผลให้มีปริมาณความชื้นเพิ่ม
มากขึ้น  

ค่า Water activity (aw)  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อมีอัตราส่วนน้ำตาลเพิ่มขึ้นและน้ำเช่ือมลดลงในสูตรที่ไม่เตมิ FOS แต่เมื่อ
อัตราส่วนน้ำตาลเพิ่มขึ้น น้ำเชื่อมลดลง ในสูตรที่เติม FOS พบว่าค่า aw มีค่าลดลง โดยค่า aw ในสูตรที่เติม FOS มีค่าต่ำกว่าสูตรที่
ไม่เติม FOS เนื่องจาก FOS จับกับโมเลกุลของน้ำได้ดี จึงทำให้มีปริมาณน้ำอิสระลดลง ส่งผลให้ค่า aw ลดลง ซึ่งจะส่งผลดี ทำให้
ผลิตภัณฑ์เกิดปฏิกิริยาการเสื ่อมเสียได้ลดลง ทั ้งนี ้ค่า  aw ของธัญพืชชนิดแท่งทุกสูตรนั ่นมีค่าที ่ต่ำกว่า 0.6 จัดเป็นกลุ่ม 
intermediate moisture foods (IMF) ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ จึงช่วยให้สามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาของธัญพืชชนิดแท่งได้ (8) 

 
ตารางที ่2 ค่าความแข็ง ค่าปริมาณความช้ืน และค่า Water activity (aw) ของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโต

โอลิโกแซคคาไรด์ 
สูตร อัตราส่วน 

น้ำเชื่อม/น้ำตาล/FOS 
Hardness 

(N) 
Moisture content 

(%) 
Water activity 

 

สูตรที่ 1 125/75/0 85.53c± 4.27 6.68b± 0.04 0.51a± 0.005 
สูตรที่ 2 125/75/10 105.00c± 7.00 6.86a± 0.08 0.45c± 0.004 
สูตรที่ 3 100/100/0 154.67b± 2.08 4.96e± 0.13 0.50b± 0.003 
สูตรที่ 4 100/100/10 157.00b± 6.08 6.22c± 0.08 0.45c± 0.002 
สูตรที่ 5 75/125/0 195.33a± 8.39 4.30f± 0.10 0.43d± 0.006 
สูตรที่ 6 75/125/10 198.67a± 6.63 5.57d± 0.08 0.40e± 0.003 

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
จากตารางที ่3 จะเห็นว่าเมื่ออัตราส่วนน้ำตาลมากขึ้น มีค่า L* (ความสว่าง), a* (สีแดง), b* (สีเหลือง) และ Chroma มี

ค่ามากขึ้น ส่วนค่า Hue เพิ่มขึ้น ยกเว้นสูตร 75/125/0 ที่มีค่าลดลง ในสูตรที่เติม FOS พบว่ามีค่า L*, a*, b*และ Chroma ต่ำ
กว่าสูตรที่ไม่เติม FOS ยกเว้นสูตร 75/125/10 ที่มีค่าสูงกว่าสูตร 75/125/0   ค่า Hue มีค่าระหว่าง 1.09-1.32 แสดงให้เห็นว่า
ธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์มีสีม่วงแดง ค่า L* มีค่ามากขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ำตาลมากข้ึน
แสดงให้เห็นวา่ธัญพืชชนิดแท่งมีความสว่างมากขึ้น เนื่องจากในข้ันตอนการตีส่วนผสมน้ำตาล น้ำเชื่อม ผงเจลาติน และผงโกโก้ด้วย
เครื่องตีไข่ สูตรที่มีอัตราส่วนของน้ำเชื่อมมากกว่าน้ำตาลจะขึ้นฟูได้ดีกว่า แสดงว่ามีฟองอากาศแทรกตัวในเนื้อของส่วนผสมได้
มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดการกระเจิงของแสงได้มากขึ้น ส่งผลให้มีความสว่างมากขึ้นและสีของส่วนผสมอ่อนลง ค่า a*, b*และ 
Chroma เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ำตาลมากขึ้น แสดงว่า ธัญพืชชนิดแท่งมีความเข้มสีที่มากขึ้น เนื่องจากน้ำตาลที่มีสีที่เข้มกว่า
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น้ำเชื่อม ดังนั้น เมื่อเติมน้ำตาลมากขึ้นจึงทำให้สีเข้มขึ้นด้วย โดยเมื่อเติม FOS พบว่ามีค่า L*, a*,  b*  Hue และ Chroma ต่ำกว่า
สูตรที่ไม่เติม FOS เนื่องจาก FOS มีสีขาว จึงทำให้สีของส่วนผสมอ่อนลง 
 
ตารางที ่3 ค่าสีของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

สูตร อัตราส่วน
น้ำเชื่อม/

น้ำตาล/FOS 

ค่าสี 

 L* a* b* Hue Chroma 

สูตรที่ 1 125/75/0 29.67e± 0.05 8.30d± 0.09 10.20e± 0.12 1.23d ± 0.03 13.15e ± 0.04 

สูตรที่ 2 125/75/10 28.24f± 0.03 8.13e± 0.01 8.90f± 0.10 1.09e ± 0.09 12.05f ± 0.06 

สูตรที่ 3 100/100/0 35.27c± 0.07 9.82b± 0.04 13.34b± 0.07 1.36a ± 0.01 16.56b ± 0.05 

สูตรที่ 4 100/100/10 34.66d± 0.18 8.23de± 0.04 10.90d± 0.15 1.32b ± 0.02 13.66d ± 0.16 

สูตรที่ 5 75/125/0 39.14a± 0.12 11.16a± 0.04 14.20a± 0.06 1.27c ± 0.01 18.08a ± 0.06 

สูตรที่ 6 75/125/10 38.29b± 0.29 9.17c± 0.08 12.10c± 0.21 1.32b ± 0.02 15.18c ± 0.20 

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าธัญพืชชนิดแท่งทั้ง 6 สูตรมีลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติและความชอบโดยรวมไม่
แตกต่าง (p>0.05) แต่จะสังเกตได้ว่า สูตรที่เติม FOS คะแนนด้านรสชาติและความชอบโดยรวมต่ำกว่าสูตรที่ไม่เติม FOS ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก FOS มีความหวานน้อยว่าน้ำตาล ดังนั้น ธัญพืชชนิดแท่งที่มีการเติม FOS จึงคะแนนต่ำกว่า (8) ถึงอย่างไรก็ตามการ
แปรอัตราส่วนน้ำตาลกับน้ำเชื่อมและการเติม FOS ส่งผลให้ลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี และลักษณะเนื้อ
สัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ทั้งนี้ธัญพืชชนิดแท่งสูตร 125/75/10  มีคะแนนด้านลักษณะปรากฏและสีสูงที่สุด 
โดยมีคะแนนในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมไม่ต่างจากสูตร 125/75/0 ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนั้นจึงเลือกสูตร 
125/75/10 เป็นสูตรที่เหมาะสม และนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ซึ่งพบว่ามี คาร์โบไฮเดรต 82.21% โปรตีน 6.15% 
ไขมัน 2.31% เถ้า 2.65% และความช้ืน 6.86%  และคำนวณค่าพลังงานของธัญพืชชนิดแท่งขนาด 15 กรัม ได้เท่ากับ 49.33 กิโล
แคลอรี่ต่อแท่ง ซึ่ง FOS เป็นสารที่ให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาล (7) โดยธัญพืชชนิดแท่งมีปริมาณ FOS เท่ากับ 2.8% คิดเป็น 0.42 กรัม
ต่อแท่ง  
 
ตารางที ่4  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 

สูตร อัตราส่วน 
น้ำเชื่อม/

น้ำตาล/FOS 

ลักษณะปรากฏ สี รสชาติns ลักษณะเนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมns 

สูตรที่ 1 125/75/0 6.83b± 1.09 6.88bc ± 0.99 6.71 ± 1.30 6.33a ±1.49 6.58±1.56 
สูตรที่ 2 125/75/10 8.13a ± 1.08 7.92a ± 1.06 6.38 ± 1.21 6.13ab ±1.68 6.33±1.34 
สูตรที่ 3 100/100/0 6.87b ± 1.12 7.29ab ± 1.33 6.88 ± 1.19 5.54ab ±1.74 6.38±1.17 
สูตรที่ 4 100/100/10 6.29c ± 1.49 5.87d ± 1.75 6.42 ± 1.31 5.96ab ±1.85 6.33±1.37 
สูตรที่ 5 75/125/0 5.54d ± 1.10 6.38cd ± 1.01 6.67 ± 1.13 5.13b ±2.11 6.00±1.29 
สูตรที่ 6 75/125/10 5.96c ± 1.57 5.79d ± 1.96 6.67 ± 1.34 6.13ab ±1.96 6.04±1.52 

ns = non-signification  
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งจากข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ จากข้าวพองที่ใช้การคั่วทีอุ่ณหภูมิ 250°C 

เป็นเวลา 3 นาที จนข้าวพองตัว เมื่อมีอัตราส่วนน้ำตาลเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าความแข็ง ค่า Water activity (aw) ค่า L* a* b* Hue 
และ Chroma เพิ่มขึ้น แต่ค่าปริมาณความช้ืนลดลง โดยการเติม FOS ทำให้ค่าความแข็ง และปริมาณความช้ืน เพิ่มขึ้น  แต่ค่า L* 
a* b* Hue Chroma และค่า Water activity (aw) ลดลง ทั ้งนี ้ธ ัญพืชชนิดแท่งสูตรที ่ใช้อัตราส่วนน้ำเชื ่อม/น้ำตาล/FOS 
125/75/10 เป็นสูตรที่มีคะแนนด้านลักษณะปรากฏและสีสูงสุด มีคาร์ โบไฮเดรต 82.21% โปรตีน 6.15% ไขมัน 2.31% เถ้า 
2.65% ความช้ืน 6.86% ค่า aw 0.45 ค่าพลังงาน 49.33 กิโลแคลอรี่ต่อแท่ง (15 กรัม) และ FOS 0.42 กรัมต่อแท่ง  
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ค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้รถของบริษัท ปิยาสุวรรณ 29 จำกัด ในการให้บริการ 
รับส่งพนักงาน โดยใชแ้บบจำลองกำหนดการเชิงเส้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวิเคราะห์ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้รถรับส่งจากบริษัทภายนอก และวิเคราะห์

ต้นทุนการขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู ้เพื่อประยุกตใ์ช้แบบจำลองกำหนดการเชิงเสน้ในการหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรบั
การใช้รถของบริษัท ปิยาสุวรรณ 29 จำกัด มาทดแทนรถจากบริษัทภายนอก ซึ่งให้บริการรับส่งพนักงานจำนวน 7 คัน แบ่งออกเป็น
รถบัสปรับอากาศจำนวน 3 คัน และรถตู้จำนวน 4 คัน โดยบริษัทมีงบประมาณในการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และ
รถตู้ จำนวน 2 คัน จากการประยุกต์ใช้แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น พบว่า บริษัทควรใช้รถบัสปรับอากาศของบริษัททดแทนรถ
จากบริษัทภายนอก ในเส้นทางที่ 1 และใช้รถตู้ของบริษัททดแทนรถจากบริษัทภายนอก ในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 ซึ่งทำให้
บริษัทมีผลกำไรสูงสุด และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 48.76  

 
คำสำคัญ: ค่าเหมาะสมทีสุ่ด กำหนดการเชิงเส้น ต้นทุนการขนส่ง รถรับส่งพนักงาน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to analyze the profit of employee shuttle outsource service and 
the transportation costs for the air-conditioned buses and vans. Linear programming model was applied to find 
the optimization for the using of Piyasuwan 29 Company Limited transportation service instead of outsource 
transportation service. There were seven outsources which were divided into three air-conditioned buses and 
four vans for employee shuttle service. The company had only some budget to purchase an air-conditioned 
bus and two vans. Due to use the linear programming model, the study has found that the company should 
take company transportation service instead of outsource transportation service in route no. 1 for the air-
conditioned bus and route no. 4 and 5 for the vans. The company had the highest profit and got more profit 
48.76 percent. 

 
Keywords:  optimization, linear programming, transportation costs, employee shuttle service 
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บทนำ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับตัว

และหามาตรการที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ธุรกิจรถรับส่งพนักงานเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการที่
พนักงานบางส่วนทำงานจากท่ีบ้าน (Work from home) มีการปรับลดจำนวนรถรับส่งพนักงาน ทำให้บริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอกบั
รายจ่าย ประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (1) บริษัทรถรับส่งจึง
จำเป็นต้องหามาตรการในการเพิ่มผลกำไร เพื่อรองรับการปรับตัวท่ีสูงขึ้นของต้นทุนหลักนี้  

บริษัท ปิยาสุวรรณ 29 จำกัด ให้บริการรับส่งพนักงานแก่โรงงานต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อยุธยา และ
สระบุรี โดยใช้รถของบริษัทและรถจากบริษัทภายนอก (Outsource) ในการให้บริการรับส่งพนักงาน ซึ่งมีทั้งรถบัสพัดลม รถบัส
ปรับอากาศ และรถตู้ ปัจจุบันบริษัทรถรับส่งนี้ได้ให้บริการรับส่งพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วยรถบัส
ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน และรถตู้ จำนวน 4 คัน โดยใช้รถจากบริษัทภายนอกทั้งหมด จากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด 19 
บริษัทจึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการเพิ่มผลกำไร เพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายของบริษัท โดยการใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่ง
พนักงานทดแทนรถจากบริษัทภายนอก  

กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming: LP) เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการหาผลเฉลยที่เหมาะสมที ่สุด (Optimal 
solution) สำหรับฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective function) ที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขบังคับ (Constraints) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
สมการหรืออสมการ โดยการพิจารณาปัญหาจะมี 2 แบบ ได้แก่ ปัญหาค่าสูงสุด (Maximization problem) และปัญหาค่าต่ำสุด 
(Minimization problem)(2) ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นอย่างกว้างขวาง เช่น การหาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงที่สุด(3) การหากำไรสูงสุดของบริษัทเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศเอธิโอเปีย จากการ
สำรวจข้อมูลยอดขายและผลกำไรในปีที่ผ่านมา (4) การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มที่สั้นที่สุด (5) การลดต้นทุนการเพาะปลูกพืชสวน
ของเกษตรกร(6) การหาปริมาณวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการทำนาแห้ว เพื่อหาต้นทุนของปุ๋ยที่ต่ำที่สุด(7) การหา
รูปแบบการซื้อมันสำปะหลังดิบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการจัดซื้อท่ีน้อยที่สุด(8) เป็นต้น  

ปัญหากำหนดการเชิงเส้นหนึ่งที่น่าสนใจและพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ก็คือ ปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment 
problem) ซึ่งเป็นการพิจารณาการมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือเครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและ
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด(9) ซึ่งปัญหาการมอบหมายงานจะมีลักษณะพิเศษและมีวิธีการหาผลเฉลย
โดยเฉพาะที่แตกต่างจากปัญหากำหนดการเชิงเส้นแบบทั่วไป โดยผลเฉลยจะมีค่าเป็นไปได้ 2 แบบ คือ 0 กับ 1 เท่านั้น หรือ
เรียกว่า มีค่าเป็นไบนารี (Binary) นั่นคือ ผลเฉลยเป็น 1 ถ้ามีการมอบหมายงาน และผลเฉลยเป็น 0 ถ้าไม่มีการมอบหมายงาน 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวิเคราะห์ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้รถรับส่งจากบริษัทภายนอก วิเคราะห์ต้นทุน
การขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้ และสร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นซึ่งประยุกต์มาจากปัญหาการมอบหมายงาน 
เพื่อหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่งพนักงานทดแทนรถจากบริษัทภายนอก ที่ให้บริการในปัจจุบัน
ทั้ง 7 คัน ซึ่งแบ่งออกเป็นรถบัสปรับอากาศจำนวน 3 คัน และรถตู้จำนวน 4 คัน โดยบริษัทมีงบประมาณในการจัดซื้อรถบัสปรับ
อากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ จำนวน 2 คัน 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการรถรับส่งและผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจากบริษัทภายนอกในการให้บริการรับส่ง

พนักงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
3. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อเดือนท่ีเกิดขึ้น จากการใช้รถของบริษัทในการให้บริการรับส่งพนักงาน  
4. เปรียบเทียบข้อมูลผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจากบริษัทภายนอกกับการใช้รถของบริษัทในการ

ให้บริการรับส่งพนักงาน  
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5. สร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น สำหรับการเลือกใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่งพนักงานทดแทนรถจาก
บริษัทภายนอก โดยบริษัทมีงบประมาณในการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ จำนวน 2 คัน 

6. ทำการหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่งพนักงานทดแทนรถจากบริษัทภายนอก 
เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด โดยใช้เครื่องมือโซลเวอร์ (Solver) ของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาข้อมูลต้นทุนการขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้ในแต่ละเส้นทาง ประกอบด้วย(10)  
 1.1 ต้นทุนคงที่ (Fixed costs) ได้แก่ 
  1.1.1  ค่าจ้างพนักงานขับรถ แปรผันตามระยะทางและจำนวนเที่ยววิ่งต่อวัน โดยค่าจ้างพนักงานขับรถบัส

ปรับอากาศ มีค่าอยู่ระหว่าง 16,000 - 18,000 บาท/เดือน และค่าจ้างพนักงานขับรถตู้ มีค่าอยู่ระหว่าง 12,000 - 14,000 บาท/เดือน 
  1.1.2 ค่าต่อภาษีรถประจำปี สำหรับรถบัสปรับอากาศ 6 ล้อ มีอัตราการชำระภาษีปีละ 4,350 บาท สำหรับรถตู้ 

มีอัตราการชำระภาษีปีละ 1,900 บาท(11) 

  1.1.3 ค่าประกันภัย สำหรับรถบัสปรับอากาศ มีค่าประกันภัย ประเภท 3 ปีละ 20,000 - 22,000 บาท 
โดยประมาณ สำหรับรถตู้ มีค่าประกันภัย ประเภท 2+ ปีละ 18,000 - 20,000 บาท โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
กรมธรรม์  

  1.1.4 ค่า พ.ร.บ. สำหรับรถบัสปรับอากาศ มีค่า พ.ร.บ. ปีละ 8,080 บาท โดยประมาณ สำหรับรถตู้ มีค่า พ.ร.บ. 
ปีละ 3,740 บาท โดยประมาณ  

  1.1.5 ค่าติดตั้งจีพีเอส (Global position system: GPS) สำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้มีค่าบริการจีพีเอส 
2,500 บาท/ปี 

  1.1.6 ค่าเสื่อมราคา คำนวณได้จากสูตร ค่าเสื่อมราคา = (มูลค่ารถท่ีซื้อ – ค่าซากที่ขาย)/จำนวนอายุการใช้งาน 
 1.2 ต้นทุนผันแปร (Variable costs) ได้แก่  
  1.2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบัสปรับอากาศ มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 2.5 - 3.5 

กิโลเมตร/ลิตร สำหรับรถตู้ มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 9 - 11 กิโลเมตร/ลิตร โดยคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
ราคาน้ำมันดีเซล B7 โดยเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2564(12) 

  1.2.2 ค่าบำรุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ ำมันเกียร์ 
น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์ เป็นต้น สำหรับรถบัสปรับอากาศมีค่าบำรุงรักษาประมาณ 2,840 บาท/เดือน สำหรับรถตู้มีค่า
บำรุงรักษาประมาณ 1,030 บาท/เดือน 

  1.2.3 ค่ายาง สำหรับรถบัสปรับอากาศมีต้นทุนประมาณ 9,000 - 11,000 บาท/เส้น อายุการใช้งานประมาณ 
160,000 - 180,000 กิโลเมตร สำหรับรถตู้มีต้นทุนประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/เส้น อายุการใช้งานประมาณ 50,000 - 60,000 
กิโลเมตร ท้ังนี้อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา 

2. จากข้อมูลการให้บริการรถรับส่งและผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจากบริษัทภายนอกในการให้บริการรับส่งพนักงาน
ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจากโรงงานว่าจ้างและรายจ่ายที่จ่ายให้กับรถจากบริษัทภายนอกในแต่ละเดือน แสดงได้
ดังตารางที ่1  
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการให้บรกิารรถรับส่งและผลกำไรที่เกิดขึ้นการใช้รถจากบริษัทภายนอก 

ประเภทรถ เส้นทางที ่
ระยะทางโดยเฉลี่ย/เที่ยว 

(กิโลเมตร) 
จำนวนเที่ยว 

โดยเฉลี่ย/เดือน 
ร้อยละของผลกำไร 

โดยเฉลี่ย/เที่ยว 
รถบัสปรับอากาศ 1 

2 
40 
40 

85 
40 

19.33 
18.86 
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ประเภทรถ เส้นทางที ่
ระยะทางโดยเฉลี่ย/เที่ยว 

(กิโลเมตร) 
จำนวนเที่ยว 

โดยเฉลี่ย/เดือน 
ร้อยละของผลกำไร 

โดยเฉลี่ย/เที่ยว 
3 30 107 31.62 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย    23.27 

รถตู ้ 4 
5 
6 
7 

80 
80 
70 
30 

81 
81 
44 
81 

6.74 
6.74 
5.62 
4.28 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย    5.85 
ร้อยละของผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย    13.31 

 
จากข้อมูลพบว่า การให้บริการรถรับส่งประเภทรถบัสปรับอากาศมีผลกำไรโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.27 ซึ่งการให้บริการใน

เส้นทางที่ 3 มีผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อเที่ยวมากที่สุด คือ ร้อยละ 31.62 และการให้บริการรถรับส่งประเภทรถตู้มีผลกำไรโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 5.85 ซึ่งการให้บริการในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 มีร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อเที่ยวมากที่สุด คือ ร้อยละ 6.74 
โดยการให้บริการรถรับส่งท้ังหมดมีผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย ร้อยละ 13.31 

3. จากการศึกษาข้อมูลต้นทุนการขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้ในแต่ละเส้นทาง สามารถนำมาวิเคราะหเ์พื่อ
หาต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อเดือนท่ีเกิดขึ้นจากการใช้รถของบริษัทในการให้บริการรับส่งพนักงาน ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลต้นทุนการขนส่งโดยเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้ในแตล่ะเสน้ทาง 

ต้นทุนโดยเฉลี่ย (บาท) ต่อเดือน  

ประเภทรถรับส่งพนักงาน 
รถบัสปรับอากาศ รถตู ้

เส้นทางที่ 
1 

เส้นทางที่ 
2 

เส้นทางที่ 
3 

เส้นทางที่ 
4 

เส้นทางที่ 
5 

เส้นทางที่ 
6 

เส้นทางที่ 
7 

ต้นทุนคงที ่
1. ค่าจ้างพนักงานขับรถ 
2. ค่าต่อภาษีรถประจำป ี
3. ค่าประกันภัย 
4. ค่า พ.ร.บ. 
5. ค่าบริการจีพีเอส 
6. ค่าเสื่อมราคา 

 
18,000 
362.5 
1,750 
673.33 
208.33 
13,890 

 
16,000 
362.5 
1,750 
673.33 
208.33 
13,890 

 
18,000 
362.5 
1,750 
673.33 
208.33 
13,890 

 
14,000 
158.33 
1,600 
311.67 
208.33 
5,560 

 
14,000 
158.33 
1,600 
311.67 
208.33 
5,560 

 
12,000 
158.33 
1,600 
311.67 
208.33 
5,560 

 
12,000 
158.33 
1,600 
311.67 
208.33 
5,560 

ต้นทุนผันแปร 
1. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
2. ค่าบำรุงรักษา 
3. ค่ายาง 

 
29,325 
2,840 
3,860 

 
14,675 
2,840 
3,860 

 
33,000 
2,840 
3,860 

 
17,600 
1,030 
820 

 
17,600 
1,030 
820 

 
7,700 
1,030 
820 

 
6,600 
1,030 
820 

ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยต่อเดือน 70,909 54,259 74,584 41,288 41,288 29,388 28,288 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การให้บริการรถรับส่งประเภทรถบัสปรับอากาศในเส้นทางที่ 3 มีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยต่อเดือน
มากที่สุด คือ 74,584 บาท โดยมีต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง คิดเป็นร้อยละ 44.25 และการให้บริการรถรับส่งประเภท
รถตู้ในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 มีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ 41,288 บาท โดยมีต้นทุนหลัก ได้แก่ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 42.63 

4. จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลกำไรโดยเฉลี่ยตอ่เดือนท่ีเกิดขึ้นจากการใช้รถจากบริษัทภายนอกกับการใช้รถของบริษทั
ในการให้บริการรับส่งพนักงาน ดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่า การให้บริการรถรับส่งโดยใช้รถของบริษัทมีผลกำไรรวมโดยเฉลี่ยมากกว่า
การใช้รถจากบริษัทภายนอก สำหรับการให้บริการประเภทรถบัสปรับอากาศโดยใช้รถของบริษัท ในเส้นทางที่ 1 มีผลกำไรโดยเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ร้อยละ 42.87 ในขณะที่การให้บริการในเส้นทางที่ 3 มีผลกำไรโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 3.14 ซึ่งน้อยกว่า
การให้บริการโดยใช้รถจากบริษัทภายนอก สำหรับการให้บริการประเภทรถตู้โดยใช้รถของบริษัท ในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 
มีผลกำไรโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร้อยละ 17.69 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อเดือนระหว่างการใช้รถจากบริษัทภายนอกกับการใช้รถของบริษัท 

ประเภทรถ เส้นทางที ่
ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย/เที่ยว 

รถจากบริษัทภายนอก รถของบริษัท 
รถบัสปรับอากาศ 1 

2 
3 

19.33 
18.86 
31.62 

42.87 
3.14 
34.36 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย  23.27 26.79 

รถตู ้ 4 
5 
6 
7 

6.74 
6.74 
5.62 
4.28 

17.69 
17.69 
17.03 
14.96 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย  5.85 16.84 
ร้อยละของผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย  13.31 21.11 

 
5. การสร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นสำหรับการเลือกใช้รถของบริษัททดแทนรถจากบริษัทภายนอก ได้ประยุกต์

มาจากปัญหาการมอบหมายงาน เพื่อให้มีผลกำไรรวมมากที่สุด โดยบริษัทมีงบประมาณในการจัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 
และรถตู้ จำนวน 2 คัน มีรายละเอียดในการสร้างแบบจำลอง ดังนี้ 

 5.1 ดัชน ี
  i   แทนงานรถรับส่งในแต่ละเส้นทาง ซึ่ง i = 1, 2, ..., 7  
  j   แทนบริษัทที่ให้บริการรถรับส่ง ซึ่ง j = 1, 2  ( j = 1  แทนรถจากบริษัทภายนอก, j = 2  แทนรถของบริษัท) 
 5.2 พารามิเตอร์  

  ijC  แทนผลกำไรที่เกิดจากการให้บริการรถรับส่ง 

 5.3 ตัวแปรตัดสินใจ   

  ijX  แทนการเลือกงานรถรับส่งในแต่ละเส้นทางให้แก่บริษัทรถรับส่ง  

  โดยที่ ijX = 1  ถ้ามีการเลือกงานให้แก่บริษัทรถรับส่ง และ ijX = 0  ถ้าไม่มีการเลือกงานให้แก่บริษัทรถรับส่ง 

 5.4 ฟังก์ชันจุดประสงค์  
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2 7

ij ij
j = 1 i = 1

C XMax P =     

 5.5 เงื่อนไขบังคับ  
  5.5.1 เงื่อนไขด้านการมอบหมายงาน  

    
2

ij
j = 1

X i = 1, 2, ..., 7 = 1,    

  5.5.2 เงื่อนไขด้านการรับผิดชอบงาน  

    
3

ij
i = 1

X j = 2 = 1,    

    
7

ij
i = 4

X j = 2 = 2,   

  โดยเงื่อนไขบังคับด้านการมอบหมายงาน หมายถึง จะต้องมีการเลือกรถจาก 1 บริษัท เพื่อให้บริการรถรับส่งใน
แต่ละเส้นทาง และเงื่อนไขบังคับด้านการรับผิดชอบงาน หมายถึง ในเส้นทางที่ 1 - 3 จะต้องเลือกรถของบริษัทจำนวน 1 คัน และ
เส้นทางที่ 4 - 7 จะต้องเลือกรถของบริษัทจำนวน 2 คัน 

6. จากการหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่งพนักงานทดแทนรถจากบริษัทภายนอก 
เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด โดยใช้เครื่องมือโซลเวอร์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่า 
การเลือกใช้รถบัสปรับอากาศของบริษัท จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการในเส้นทางที่ 1 และเลือกใช้รถตู้ของบริษัท จำนวน 2 คัน เพื่อ
ให้บริการในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 จะทำให้บริษัทได้รับผลกำไรสูงสุด โดยมีผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย ร้อยละ 19.80 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 48.76 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดสำหรับการเลือกใช้รถของบริษัททดแทนรถจากบริษัทภายนอก 

ประเภทรถ เส้นทางที ่
การเลือกใช้รถ ร้อยละของผลกำไร

โดยเฉลี่ย/เที่ยว รถจากบริษัทภายนอก รถของบริษัท 

รถบัสปรับอากาศ 1 
2 
3 

 
✓ 
✓ 

✓ 
 
 

42.87 
18.86 
31.62 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย    31.12 
รถตู ้ 4 

5 
6 
7 

 
 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

 
 

17.69 
17.69 
5.62 
4.28 

ร้อยละของผลกำไรโดยเฉลี่ย    11.32 

ร้อยละของผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย    19.80 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจากบริษัทภายนอกในการให้บริการรับส่งพนักงาน ซึ่งมีผลกำไรรวม
โดยเฉลี่ย ร้อยละ 13.31 และการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสำหรับรถบัสปรับอากาศและรถตู้ของบริษัทในแต่ละเส้นทาง ทำให้
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บริษัทรถรับส่งพนักงานทราบถึงผลกำไรและต้นทุนท่ีแท้จริงของบริษัท นอกจากน้ียังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตัวแบบ
กำหนดการเชิงเส้นเพื่อหาค่าเหมาะสมที่สุด สำหรับการใช้รถของบริษัทมาให้บริการรับส่งพนักงานทดแทนรถจากบริษัทภายนอก 
ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารบริษัทรถรับส่ง สามารถตัดสินใจเลือกใช้รถของบริษัทมาให้บริการในเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทไดร้บัผล
กำไรสูงสุด จากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งพบว่า การเลือกใช้รถบัสปรับอากาศของบริษัท จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการใน
เส้นทางที่ 1 และเลือกใช้รถตู้ของบริษัท จำนวน 2 คัน เพื่อให้บริการในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 จะทำให้บริษัทได้รับผลกำไร
สูงสุด โดยมีผลกำไรรวมโดยเฉลี่ย ร้อยละ 19.80 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 48.76 
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ผลของการใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบชนิดแท่ง 
Effect of Red Bean Flour Replacement for Tapioca Starch in Cracker Product 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเกลือที่เหมาะสมต่อรสชาติของข้าวเกรียบชนิดแท่ง และศึกษาอัตราส่วนของ

แป้งงถั่วแดงที่ใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่ง สำหรับการศึกษาปริมาณเกลือจะเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบชนิดแท่ง จะทำการศึกษาริมาณเกลือ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (ควบคุม), 0.4, 0.8 และ 1.2 ของน้ำหนักแป้ง 
จากผลการทดลอง พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สดุ คือ ปริมาณเกลือท่ีใส่ไปรอ้ยละ 0.4 เนื่องจาก
มีรสชาติที่กลมกล่อม หลังจากนั้นทำการศึกษาการทดแทนแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แป้งถั่วแดงที่อัตราส่วน 4 อัตราส่วน คือ 
อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงที่ 100 ต่อ 0 (ควบคุม), 90 ต่อ 10, 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 ตามลำดับ ผล
การทดลอง พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงที ่90 ต่อ 10 ได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสสูงสุด โดย
ได้คะแนนด้านลักษณะปรากฏเท่ากับ 7.03 ด้านสีเท่ากับ 7.13 ด้านกลิ่นเท่ากับ  6.90 ด้านรสชาติเท่ากับ 7.10 ด้านเนื้อสัมผัส
เท่ากับ 7.50 และด้านความชอบโดยรวมเท่ากับ 7.36 จากนั้นนำทุกอัตราส่วนไปวัดค่าเนื้อสัมผสั ค่าสี ปริมาณความช้ืน ค่ากิจกรรม
ของน้ำ (aw) และอัตราการพองตัว ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งถั่วแดงท่ีเพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อค่าสี ค่าเนื้อสัมผัส และ
อัตราการพองตัว 
 
คำสำคัญ:  ข้าวเกรียบชนิดแท่ง  แป้งถั่วแดง  แป้งมันสำปะหลัง 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the salt level for the flavor of cracker. The salt at the level 
of 0% (control), 0.4%, 0.8% and 1.2% % by weight of tapioca starch was added in cracker product. The result 
showed that most panelists accepted the salt at the level of 0.4% because the cracker product at the 0.4% of 
the salt level has good taste. Therefore, the cracker product at 0.4% of the salt level was selected to study in 
the next step. The ratio between tapioca starch and red bean flour at 4 levels (100:0, 90:10, 80:20 and 70:30) 
was studied through consumer acceptance by sensory evaluation. The result showed that the most panelists 
accepted the ratio between tapioca starch and red bean flour at 90:10 (score of appearance, color, smell, taste 
and texture and overall liking at 7.03, 7.13, 6.90, 7.10, 7.50 and 7.36, respectively). The ratio between tapioca 
starch and red bean flour at 4 levels was analyzed to determine color, texture, moisture content, free water 
(aw) and size of cracker by the seed displacement method. The result showed that the ratio of high value red 
bean flour the color values, texture and size of cracker. 
 
Keywords:  cracker; red bean flour; tapioca starch 
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บทนำ 
 ข้าวเกรียบเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในบุคคลทั่วไป ซึ่งข้าวเกรียบทำมาจากแป้งและส่วนประกอบอื่นๆ 
ที่ให้รสชาติ ส่วนประกอบของข้าวเกรียบ จะประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า และ
แป้งสาลี ผสมกับเนื้อสัตว์หรือผัก และเครื่องปรุงท่ีให้รสชาติ ได้แก่ เกลือป่น พริกไทยป่น กระเทียม น้ำมัน หลังจานั้นนำมาบดผสม
ให้เข้ากัน ทำให้สุก และแห้ง ก่อนนำไปทอด (1) ข้าวเกรียบแบ่งได้ 2 ชนิดคือ ข้าวเกรียบกึ่งสำเร็จรูป เป็นข้าวเกรียบที่ยังไม่ได้ทอด
ซึ่งมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12  และ ข้าวเกรียบสำเร็จรูปเป็นข้าวเกรียบที่ทอดหรืออบแล้วพร้อมจะรับประทานมีความชื้นไมเ่กิน
ร้อยละ 4 ลักษณะข้าวเกรียบท่ีดีจะต้องปราศจากสีและสิง่แปลกปลอมเช่น ดิน ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือสิ่งปฏิกูลของสัตว์ต่างๆ สิ่ง
สกปรกและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติ (2) 

     ถั่วแดงเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชณาการสูง มีทั้งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ โดยถั่ว
แดงมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ค่าพลังงาน 346.0 แคลอรีต่อกรัม โปรตีน 18.2 กรัม ไขมัน 2.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 63.3 กรัม 
ฟอสฟอรัส 415 กรัม แคลเซียม 115 มิลลิกรัม ไทอะมีน 0.16 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 1.32 มิลลิกรัม และไนอะซิน 2.7 มิลลิกรัม (3) 
นอกจากนี้ถั่วแดงยังมีสรรพคุณให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยบำรุงโลหิต ช่วยปรับสภาพเลือดในร่างกาย 
ช่วยบำรุงหัวใจ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ป้องกันภาวะกระดูกเสื่อม 
ป้องกันโรคกระดูกพรุน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยลดน้ำหนักตัว 
ช่วยดูดซับน้ำในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงการคลอดบุตรก่อนกำหนด (4) มีงานวิจัยที่นำถั่วแดงไปใช้ในงานผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น 
การใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ (5) ผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง (6) 
 จากคุณสมบัติของถั่วแดงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีปริมาณโปรตีนสูง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำแป้งถั่ว
แดงมาทดแทนแป้งมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบชนิดแท่ง เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับข้าวเกรียบถั่วแดงชนิดแท่ง ซึ่ง
เป็นขนมขบเคี้ยวที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาปริมาณเกลือท่ีเหมาะสมต่อรสชาติของข้าวเกรียบชนิดแท่ง 

นำสูตรข้าวเกรียบของศุภวรรณ (7) มาศึกษา ซึ่งส่วนผสมของข้าวเกรียบประกอบไปด้วยแป้งมันสำปะหลัง 500 กรัม 
กระเทียม 31.25 กรัม เกลือ 15.75 กรัม พริกไทย 9.40 กรัม น้ำมันปาล์ม 12.50 กรัม และน้ำสะอาด 500 กรัม หลังจากนั้นทำ
ข้าวเกรียบชนิดแท่ง ซึ่งมีมีวิธีทำ คือ ร่อนแป้งมันสำปะหลัง 3 ครั้ง ใส่เครื่องปรุงและน้ำเดือด ลงในส่วนผสมนวดจนเข้ากัน ใช้เวลา
นวดนาน 30 นาที  ห่อด้วยพลาสติกทนความร้อน นึ่งในลังถึง ใช้ไฟแรงให้น้ำเดื อดนาน 60 นาที พักให้เย็น แช่เย็นไว้นาน 12 
ชั่วโมง หั่นเป็นแท่งขนาด ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ยาว 6 เซนติเมตร หลังจากนั้นอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
นาน 3 ช่ัวโมง จากนั้นพักให้เย็นเก็บในถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิท ในการพรีแลปเบื้องต้น พบว่า ข้าวเกรียบยังมีรสชาติที่ไม่กลมกลอ่ม 
จึงทำการศึกษาเพิ่มปริมาณเกลือลงไปในผลิตภัณฑ์ข้าเกรียบชนิดแท่ง โดยศึกษาปริมาณเกลือที 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (ควบคุม) , 
0.4, 0.8 และ1.2 ของน้ำหนักของแป้งมันสำปะหลัง 
 2. ศึกษาอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่ง 

นำถั่วแดงมาทำเป็นแป้งถั่วแดง ซึ่งมีวิธีการทำแป้งถั่วแดง ดังนี ้แช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง
จากนั้นนำถั่วแดงที่แช่น้ำสะอาดครบ 48 ชั่วโมงแล้ว นำมาเลาะเปลือกออกให้เหลือแต่ถั่วเนื้อสีขาว  และนำถั่วแดงที่เลาะเปลอืก
แล้วมาปั่นให้ละเอียดเป็นเวลา 5 นาที จนมีความละเอียด จะได้แป้งถั่วแดงดิบ สำหรับการทดลองนี้ ได้นำข้าวเกรียบสูตรที่ได้รับ
การคัดเลือกจากการทดลองข้อแรก มาศึกษาอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงที่ใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่ง 4 
อัตราส่วน คือ อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลัง ต่อ แป้งถั่วแดงท่ี 100 ต่อ 0 (ควบคุม), 90 ต่อ 10, 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 
นำข้าวเกรียบทุกอัตราที่ยังไม่ผ่านการทอด  มาวัดค่ากิจกรรมของน้ำ (aw) ด้วยเครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำยี่ห้อ novasina  ส่วน
ข้าวเกรียบที่ผ่านการทอด จะนำมาวัดดค่าความชื้นด้วยเครื่อง Sartorus Moisture Analyzer รุ่น MA 35, วัดค่าสี ด้วยเครื่องวัด
ค่าสี Konica Minolta รุ่น CR-400 โดยค่า L*  หมายถึง ค่าความสว่าง (ดำ =0, ขาว =100)   ค่า a* หมายถึง ค่าสีแดงหรือสีเขยีว 
(+ =สีแดง, - = สีเขียว)   และค่า b* หมายถึง ค่าสีเหลืองหรือน้ำเงิน (+ =สีเหลือง, - = สีน้ำเงิน), วัดค่าเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง 
Texture Analyzer ร ุ ่น model CT3 โดยใช ้ห ัวว ัดทรงกระบอกเส ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง 4 ม ิลล ิเมตร (mm) ใช ้แรงกดแบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

437 

 

compression ปรับความเร็วการเคลื่อนที่ให้มี Test speed 1.0 mm/s และวัดอัตราการพองตัวของข้าวเกรียบด้วยวิธี Seed 
Displacement (8) 

3. การวิเคราะห์คาทางสถิติ 
 ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าทางกายภาพและทางเคมี จะวางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomize Design) 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการทดสอบคุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัส จะวางแผนการทดลองแบบ Random Complete Block 
Design (RCBD) จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทดลองมา วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Test (DMRT) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูป
ทางสถิติ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาปริมาณเกลือท่ีเหมาะสมต่อรสชาติของข้าวเกรียบชนิดแท่ง 

จากการศึกษาปริมาณเกลือท่ีเหมาะสมตอ่รสชาติของข้าวเกรียบชนิดแท่ง 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (ควบคุม), 0.4, 0.8 และ 
1.2  ทำการทดสอบการยอมรับทางประปสาทสัมผัสกับผู้บริโภคที่ไม่ผานการฝึกฝน พบว่า ผลการทดลองได้ดังตารางที่  1 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการการยอบรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรยีบชนิดแท่งที่เสริมเกลือลงไป 4 ระดับ 

   หมายเหตุ  a- b หมายถึง ตัวเลขท่ีมีตัวอักษรกำกับต่างกันในแถวแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (p  0.05) 

    ns  หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของข้าวเกรียบชนิดแท่งที่เสริมเกลือลงไป 4 ระดับ จากตาราง 
พบว่า ปริมาณเกลือทั้ง 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (ควบคุม), 0.4, 0.8 และ 1.2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ทัง้ในด้านสีและกลิ่น แต่ปริมาณเกลือมีผลต่อรสชาตและความชอบโดยรวม โดยพบว่าปริมาณเกลือท่ีร้อยละ 0 และร้อย
ละ 1.2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)   จากผลการทดลอง พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสข้าวเกรียบชนิดแท่งที่มีปริมาณเกลือร้อยละ 0.4 มากที่สุด เนื่องจากมีรสชาติที่กลมล่อม ดังนั้นข้าวเกรียบชนิดแท่งที่
มีปริมาณเกลือร้อยละ 0.4 จึงถูกคัดเลือกไปศึกษาการใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งมันสำปะหลังในการทดลองหัวข้อต่อไป 
 2. ศึกษาอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่ง 
 นำข้าวเกรียบสูตรทีสู่ตรที่เกลือปริมาณเกลือร้อยละ 0.4 มาศึกษาอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลัง
ในข้าวเกรียบชนิดแท่ง โดยศึกษา 4 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนระหว่างระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงที่ 100 ต่อ 0 
(ควบคุม), 90 ต่อ 10, 80 ต่อ 20, 70 ต่อ 30 ของน้ำหนักแป้งมันสำปะหลัง ทำการทดสอบการยอมรับประสาทสัมผัส พบว่าผลการ
ทดลองได้ดังตารางที่ 2 จากผลการทดลอง พบว่า ปริมารแป้งถั่วแดงท่ีทดแทนแป้งมันสำปะหลังทั้ง 4 อัตราส่วน ไม่มีผลต่อลักษณะ
กลิ่นและรสชาติ เนื่องจากทุกอัตราส่วน มีส่วนผสมของพริกไทย กระเทียมเท่ากัน จึงทำให้ปัจจัยด้านกลิ่นและรสชาติทุกอัตราส่วน
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่ปริมาณแป้งถั่วแดงท่ีทดแทนแป้งมันสำปะหลังมีผลต่อค่าสี โดยพบว่า 

ปัจจัยคุณภาพ ปริมาณเกลือ 
 ร้อยละ 0 (ควบคุม) ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.2 

สีns 6.89 ± 1.09 6.72 ± 0.81 6.59 ± 0.96 6.70 ± 0.90 
กลิ่นns 6.78 ± 1.33 6.56 ± 1.08 6.57 ± 1.12 6.38 ± 1.36 
รสชาติ 7.14 ± 1.26ab 7.47 ± 0.84a 6.51 ± 1.32c 6.62 ± 1.38bc 
เนื้อสัมผัส 7.41 ± 1.33a 7.69 ± 0.85a 6.39 ± 1.34b 6.73 ± 1.40b 
ความชอบโดยรวม 7.47 ± 1.13a 7.69 ± 0.82a 6.59 ± 1.01b 6.89 ± 1.29b 
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อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงท่ีอัตราส่วน 90 ต่อ 10 และ 70 ต่อ 30 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยำสำคัญทาง

สถิติ (p≤0.05) โดยอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่งส่งผลต่อสีของข้าวเกรียบส่งผลให้
ข้าวเกรียบมีสีขาวนวลมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้คะแนนความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสก็ลด
น้อยลง จากผลการทดลองตารางที่ 2 พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดง  90 ต่อ 10  ได้รับคะแนนการ
ยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ่งภาพที่ 1 
แสดงข้าวเกรียบถั่วแดงชนิดแท่งที่มีอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดง 90 ต่อ 10 
    
ตารางที่ 2  ผลการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแป้งถั่วแดงท่ีใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าวเกรียบชนิดแท่ง 

ปัจจัยคุณภาพ อัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแปง้ถั่วแดง 
 100 ต่อ 0 (ควบคุม) 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 70 ต่อ 30 

ลักษณะปรากฏns 6.96 ± 0.76 7.03 ± 1.09 6.73 ± 1.28 6.76 ± 0.93 
สีns 7.03 ± 0.80 7.13 ± 0.89 6.73 ± 1.08 7.06 ± 1.04 
กลิ่นns 7.06 ± 0.90 6.90 ± 1.06 7.13 ± 1.10 7.13 ± 1.00 
รสชาติns 7.13 ± 0.93 7.10 ± 0.99 7.16 ± 1.17 6.90 ± 1.18 
เนื้อสัมผัส 7.36 ± 0.92ab 7.50 ± 0.90a 7.36 ± 1.27ab 6.90 ± 1.24b 
ความชอบโดยรวมns 7.16 ± 0.98 7.36 ± 0.98 7.06 ± 1.80 7.00 ± 1.17 

   หมายเหตุ  a- b หมายถึง ตัวเลขที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันในแถวแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (p  0.05) 

    ns  หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

 ค่าความช้ืน จะทำการวัดข้าวเกรียบท่ีผ่านการอบและขึ้นรูปเป็นช้ินแท่งๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่นำมาทอด  จากตารางที่ 
3 พบว่า แป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงทั้ง 4 อัตราส่วนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากข้าว
เกรียบชนิดแท่งจะถูกนำมาอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมงเท่ากันทุกอัตราส่วน 
 ค่าสี พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงท้ัง 4 อัตราส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิต ิ
(p≤0.05) โดยอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลต่อค่าสี โดยมีค่าความสว่างเพิ่มมากขึ้น 
 ค่าความแข็ง พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้ งถั่วแดงทั้ง 4 อัตราส่วน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากมีอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงท่ีมากขึ้น ส่งผลในข้าวเกรียบมีความแข็งมากขึ้น 
           อัตราการพองตัว พบว่า อัตราส่วนของแป้งถั่วแดงมีผลทำให้ข้าวเกรียบชนิดแท่งมีการพองตัวทีลดน้อยลง  ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง (6) โดยพบว่า ยิ่งเพิ่มเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง ส่งผลใหพ้าสต้ามี
ค่าการพองตัวที่ลดน้อยลง 

ค่า aw พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงทั้ง 4 อัตราส่วนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ถึงแม้จะอัตราส่วนของแป้งถั่วแดงที่แตกต่างกัน แต่ระยะเวลาการอบและการทอดข้าวเกรียบถั่วแดงชนิดแท่ง 
ใช้อุณหภูมิและระยะเวลาเท่ากัน จึงไม่ส่งผลต่อความช้ืน 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของการศึกษาอัตราส่วนของถั่วแดงที่ใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในข้าว

เกรียบชนิดแท่ง 
ปัจจัยคุณภาพ อัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแปง้ถั่วแดง 

100 ต่อ 0 (ควบคุม) 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 70 ต่อ 30 
ก่อนทอด     
     ค่าความช้ืนns 4.28 ± 0.71 2.97 ± 0.36 2.86 ± 0.49 3.66 ± 0.49 
หลังทอด     
     ค่าสี     
     L* 51.67 ± 1.91b 53.32 ± 2.75b 53.53 ± 1.71 ab 54.25 ± 2.42a 
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ปัจจัยคุณภาพ อัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแปง้ถั่วแดง 
100 ต่อ 0 (ควบคุม) 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 70 ต่อ 30 

     a* 0.78 ± 0.16a - 0.49 ± 0.15d - 0.14 ± 0.18c - 0.21 ± 0.21b 
     b* 9.40 ± 1.12a 6.50 ± 1.83c 8.06 ± 0.91b 9.36 ± 1.27a 
    ค่า hardness (g) 1048.00 ± 376.88b 1129.00 ± 492.17b 1366.00 ± 472.98ab 1658.00 ± 511.63a 
   อัตราการพองตัว 1.02 1.01 1.01 1.01 
   กิจกรรมน้ำ (aw)ns 0.37 ± 0.00 0.37 ± 0.07 0.40 ±  0.00 0.46 ± 0.00 

หมายเหตุ  a- b หมายถึง ตัวเลขท่ีมีตัวอักษรกำกับต่างกันในแถวแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

    ns  หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

  

 
                   ภาพที่ 1 ข้าวเกรียบถั่วแดงชนิดแท่งที่มอีัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดง 90 ต่อ 10 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลอง พบว่า ข้าวเกรียบชนิดแท่งที่เสริมเกลือร้อยละ 0.4 ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากกที่สุด และเมื่อนำข้าวเกรียบชนิดแท่งที่เสริมเกลือร้อยละ 0.4 ไปทดแทนแป้งมันสำหลังด้วยแป้งถั่วแดง พบว่า อัตราส่วน
ระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งถั่วแดงที่ 90 ต่อ 10 ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด โดยอัตราส่วนของแป้ง
ถั่วแดงท่ีเพิ่มมากข้ึน ก็จะส่งผลต่อเนื้อสัมผัส โดยข้าวเกรียบจะมีค่าความแข็งเพิ่มมากข้ึน และมีค่าการพองตัวที่ลดน้อยลง 
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ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติคต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในปลานิล 
Effect of Bacillus spp. As Probiotic on Growth and Survival Rate in Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus) 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลและปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมโปรไบโอติค (Bacillus spp.) ต่อการ
เจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลานิล โดยวางแผนการทดสองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ 
ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ปล่อยปลานิลลงเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสปริมาตรน้ำ 150 ลิตร 
ในอัตราความหนาแน่นของปลา 70 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ให้อาหาร 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อมื้อ วันละ 4 ครั้ง เวลา 09.00 น. 
11.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น. ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 45 วัน  เมื่อเริ่มต้นการทดลองปลานิลมีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 
0.72±0.11, 0.72±0.10, 0.75±0.10 และ 0.73±0.09 กรัม ตามลำดับ ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน้ 3.81±0.13, 3.77±0.14, 3.82±0.15 
และ 3.80±0.14 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. 15 
กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเตบิโตดา้นน้ำหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ต่อวัน ดีกว่าปลานิลที่เลีย้ง
ด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ไม่ได้ผสม Bacillus spp. ในการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับ
ความเข้มข้นแตกต่างกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบว่า น้ำหนักสุดท้าย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
คำสำคัญ: โปรไบโอติค ปลานิล การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects and appropriate of probiotic (Bacillus spp.) 
supplementation on growth and survival rate in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The experimental design 
was completely randomized design (CRD) with 4 treatments of 3 replications (concentrations 0, 5, 10 and 15 g 
per 1 kg of food). Tilapia were raised in a fiberglass tank with a volume of 150 liters of water at the density of 
70 fish per cubic meter. Feeding 2 percent of body weight per meal, 4 times a day at 09.00 am, 11.00  am, 
13.00 pm and 15.00 pm, a trial period of 45 days. At the start of the experiment, tilapia had an initial mean 
weights of 0.72±0.11 , 0.72±0.10 , 0.75±0.10 and 0.73±0.09 g, respectively, and an initial mean length of 
3.81±0.13, 3.77±0.14, 3.82±0.15 and 3.80±0.14 cm, respectively. At the end of the experiment, Nile Tilapia fed 
with 15 g of Bacillus spp. per 1 kg of feed were found that the growth rates of weight, length and average 
growth rates per day better than tilapia fed instant pellets without Bacillus spp. This experiment showed that 
Nile Tilapia fed with the different concentrations of Bacillus spp. (0, 5, 10 and 15 g per kg of feed) as a result, 
average final weight, feed conversion ratio (FCR) and survival rates were not significantly different (p> 0.05). 
 
Keyword: probiotic, Nile Tilapia (Oreochromis niloticus), growth rate, survival rate  
 
บทนำ 
 ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลค่าผลผลิตต่อปีสูงที่สุดในบรรดา
สัตว์น้ำจืดทั้งหมด เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว เนื้อปลามีรสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางเป็นที่
ต้องการทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ (1) จึงมีการเพาะเลี้ยงปลานิลโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การ
ควบคุมดูแล และการบริหารจัดการให้ปลาเจริญเติบโตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากร 
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 อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการตายของปลา ซึ่งมีสาเหตุมาจากปลามีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำ
ให้ปลาอ่อนแอและเกิดโรคได้ง่าย สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงมีการรักษาโรคในปลานิลโดยใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่ง
การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาปริมาณสูงอาจทำให้มียาตกค้างในปลานิลและในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาจทำให้แบคทีเรียเกิดการดื้อ
ยาปฏิชีวนะ ซึ่งการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติคเสริมลงในอาหารเม็ดสำเร็จรูป จะช่วยส่งเสริมโภชนาการที่มีประโยชน์และส่งผลต่อ
สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ โดยปรับเยื่อบุผิวลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปลาให้อยู่ในสภาพสมดุล ซึ่งเป็นการป้องกันกลุ่ม
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร(2,3)  
  โปรไบโอติค (Probiotic) หมายถึง จุลินทรีย์มีชีวิตในระบบทางเดินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเจ้าบ้าน มีผลต่อ
ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะอาหาร กล่าวว่า จุลินทรีย์โปรไบโอติคจะมี
กลไกการทำงานในการต่อต้านการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค คือ จะไปแย่งที่ยึดเกาะกับจุลินทรีย์ชนิดใหม่บนผนังลำไส้เล็ก เป็น
จุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารโดยธรรมชาติ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีความสามารถในการต่อต้านการเกาะของจุลินทรีย์ชนิด
ใหม่บนผนังลำไส้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และจะไปแย่งอาหารกับจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยจุลินทรีย์โปรไบโอติคจะแย่งอาหารใน
บริเวณที่เกาะตั้งถิ่นฐานไม่ให้เหลือพอสำหรับจุลินทรีย์ชนิดใหม่  รวมทั้งยังสามารถผลิตสารต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจลุินทรยี์
อื่น โดยโปรไบโอติคจะผลิตสารแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ซึ่งเป็นสายเปปไทด์ขนาดเล็ก มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
แกรมบวกบางชนิดที่ก่อให้เกิดโรค และทำให้อาหารเน่าเสียประโยชน์ของโปรไบโอติคต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ มีส่วนช่วยเป็น
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อตัวสัตว์น้ำและช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ(4) ซึ่งโปรไบโอติค คือ เซลล์ของจุลินทรีย์ที่เติมลงไปโดย
วิธีการใด ๆ ก็ตามสามารถเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเจ้าบ้าน และสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพื่อพร้อมท่ีจะไปปรับปรุงสุขภาพของตัวเจ้าบ้าน
นั้น ๆ ให้ดีขึ้น จุลินทรีย์โปรไบโอติคมีหลายชนิดเช่น Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis และ Bifidobacterium 
longum เป็นต้น(2) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้โปรไบโอติกเสริมอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต ทำให้อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีขึ้น(5) ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค(6) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน(7) และเพิ่มอัตราการรอดตายให้แก่สตัว์น้ำ(8) แทนการใช้
ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอีกด้วย 
 การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติคยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที ่ได้รับความสนใจอย่างมากในการนำมาใช้ ประโยชน์ทางการประมง 
เนื่องจากโปรไบโอติคมีประโยชน์หลายประการ คือ ช่วยในการทำงานของลำไส้ ทำให้ลำไส้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดขีึ้นป้องกัน
การเกิดโรคจากแบคทีเรียบางกลุ่มในทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มอัตราการรอดตายของตัวอ่อนสัตว์น้ำ(9) ดังนั้น จึงได้ทำการวิจัยนี้ขึ้น
เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการเสริมโปรไบโอติค (Bacillus spp.) ในการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในปลานิล 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์ (Complete randomized design; CRD) เลี้ยงปลานิลโดยใช้ผลิตภัณฑ์โปร
ไบโอติคผสมลงในอาหารสำเร็จรูปโดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลองชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัวรายละเอียด ดังนี ้
 ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่ไม่มีการผสมโปรไบโอติค (ชุดควบคุม)  
 ชุดการทดลองที่ 2 อาหารที่ผสมโปรไบโอติค 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 ชุดการทดลองที่ 3 อาหารที่ผสมโปรไบโอติค 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 ชุดการทดลองที่ 4 อาหารที่ผสมโปรไบโอติค 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 2. การเตรียมถังไฟเบอร์และอุปกรณ์เลี้ยงปลานิล 
 เตรียมถังไฟเบอร์กลาสขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง ทำการล้างทำความสะอาดถังไฟเบอร์กลาสและผึ่งให้แห้ง จากนั้น
เติมน้ำสะอาดปริมาตร 150 ลิตร นำสายออกซิเจนต่อเข้ากับหัวทรายและเครื่องเติมอากาศจำนวน 12 ชุด แล้วนำไปใส่ไว้ในถัง          
ไฟเบอร์กลาสถังละ 1 ชุด 
 3. การเตรียมอาหาร 
 ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติค ที่นำมาใช้ในการทดลองเป็นแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. ในรูปแบบผง ซึ ่งประกอบด้วย 
Bacillus 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ B. subtitis, B. megaterium และ B. licheniformis โดยมีสปอร์ไม่น้อยกว่า 10 CFU/g ซึ่งจะใช้ผสม
กับอาหารสำเร็จรูป (ไฮเกรด 9961) โปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ผสม โปร
ไบโอติคที่ระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม อาหารชุดควบคุมจะใช้ไคโตซานผสมลงใน
อาหารเพียงอย่างเดียว สำหรับการผสมโปรไบโอติคลงในอาหาร จะผสมโปรไบโอติคกับอาหารก่อน หลังจากนั้นผลกล้วยน้ำว้า
อาหารด้วยไคโตซาน 5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรอาหาร หลังจากนั้นผึ่งอาหารให้แห้งเป็นเวลา 30 นาที 
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 4. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 นำปลานิลเพศผู้ (จากฟาร์มเกษตรกร) ขนาดความยาว 1 นิ้ว  ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 
500 ลิตร เป็นเวลา 2-3 วัน แล้วจึงนำมาใช้ในการทดลอง 
 5. วิธีการทดลอง  
 สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลานิล แล้วใส่ลงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ำ 150 ลิตร จำนวน 12 ถัง 
แต่ละถังปล่อยปลานิลจำนวน 10 ตัว ให้อาหารปลานิลปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลานิลต่อมื้อ วันละ 4 ครั้ง (09.00 น. 
11.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น.) และเปลี่ยนถ่ายน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยดูดน้ำออก 20 เปอร์เซ็นต์ และเติมน้ำให้ได้ปริมาตร
เท่าเดิม ทำการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 45 วัน ทุก ๆ 15 วันจะทำการสุ่มปลาจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อชั่งน้ำหนักและวัดความยาว 
บันทึกผล 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านน้ำหนัก ความยาว เมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการทดลอง นำปลานิลมาชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่ัง
ดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง วัดความยาวโดยใช้อุปกรณ์วัดขนาดปลา จำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนปลาทั้งหมด และบันทึกผล 
 การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตสัตว์น้ำ  
 1) น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (กรัม) = น้ำหนักตัวปลาเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง-น้ำหนักตัวปลาเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการเลี้ยง 
 2) ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมตร) = ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง-ความยาวเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการเลี้ยง  
 3) น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (Average Daily Growth; ADG, กรัมต่อวัน) 
  =  น้ำหนักปลาเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง (กรัม) - น้ำหนักปลาเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการเลี้ยง (กรัม)  
                                                   ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)  
 4) อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) =  จำนวนปลานิลที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง (ตัว) x 100 
                                                     จำนวนปลานิลเมื่อเริ่มการทดลอง (ตัว)  
 5) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) =   น้ำหนักอาหารที่ปลานิลกิน 
            น้ำหนักของปลานิลที่เพิ่มขึ้น 
  
 7. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 ในระหว่างดำเนินการทดลองจะทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 13.00 น. โดยตรวจวัด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำโดยเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำรุ่น AMT08 แอมโมเนียรวมโดยชุดทดสอบแอมโมเนยี
รวมยี่ห้อ API® ในไตรทโ์ดยชุดทดสอบไนไตรท์ยี่ห้อ API® ส่วนความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของน้ำโดยเครื่องวัดกรด-ด่างยี่ห้อ 
ANEX รุ่น PH868-5 จะตรวจวัดทุกวัน บันทึกผล 
 8. การวิเคราะห์สถิต ิ
 นำข้อมูลน้ำหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยใช้ Duncan's new Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. อัตราการเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก และความยาว  
 ผลการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ 0 , 5, 10 
และ 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในระยะเวลาการทดลอง 45 วัน พบว่า ปลานิลมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 8.04±2.10, 9.09±2.73, 
8.88±3.02 และ 9.44±2.39 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 1) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p> 0.05) ซึ่งต่าง
จากการศึกษาของ Hassaan et al. (2014) ซึ่งพบว่า ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus licheniformis และสารสกัดจากยีสต์เป็น
ซินไบโอติคต่อการเจริญเติบโตของปลานิลโดยน้ำหนักสุดท้ายของปลานิลที่เสริมด้วย B. licheniformis 0.1, 0.15 และ 0.20 
เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับชุดควบคุม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประชากรมีจำนวนน้อย อาจทำให้
เกิดการกระจายตัวของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่ปลานิลที่ได้รับการเสริมโปรไบโอติค 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าน้ำหนัก
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับวิลาวัณย์ และคณะ(11) ซึ่งทำการศึกษาผลของการเสริม คิว.พี. โปร
ไบโอติคแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลเป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่า ปลานิลที่
ได้รับโปรไบโอติคระดับความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่เพ่ิมขึ้นสูงสุด 
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ตารางที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ยและน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความ 
              เข้มข้นแตกต่างกัน  

ชุดการทดลอง ระยะเวลา 
เริ่มต้น 15 วัน 30 วัน 45 วัน 

น้ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ย 
ที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ย 
ที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

น้ำหนักเฉลี่ยที ่      
เพิ่มขึ้น (กรัม) 

1 0.72±0.11a 1.87±0.59a 1.14±0.15a 3.85±0.77a 3.12±0.65a 8.04±2.10a 7.31±0.48a 
2 0.72±0.10a 1.97 ±0.61a 1.24±0.11a 4.84±1.37a 4.11±0.24ab 9.09±2.73a 8.37±0.52ab 
3 0.75±0.10a 1.75±0.59a 0.99±0.23a 4.98±1.30a 4.23±0.88ab 8.88±3.02a 8.13±0.75ab 
4 0.73±0.09a 2.02±0.25a 1.28±0.15a 5.43±1.07a 4.69±0.31b 9.44±2.39a 8.71±0.32b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 
 ผลการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันในระยะเวลาการ
ทดลอง 45 วัน มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 7.78±0.72, 8.24±0.80, 8.09±0.87 และ 8.37±0.64 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
แสดงให้เห็นว่า ปลานิลที่ได้รับการเสริมโปรไบโอติค 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของ Hassaan et al. (10) ซึ่งพบว่า ผล
ของการใช้แบคทีเรีย B. licheniformis และสารสกัดจากยีสต์เป็นซินไบโอติคต่อการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า ความยาว
สุดท้ายของปลานิลที่เสริมด้วย B. licheniformis 0.1, 0.15 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) 
กับชุดควบคุม ซึ่ง Solitan and EI-Laithy (12) แสดงให้เห็นว่า การเสริม B. subtilis ในอาหารปลานิลทำให้มีค่าความยาวเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01) 
 
ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความ 
              เข้มข้นแตกต่างกัน  

หน่วย: เซนติเมตร 
ชุดการทดลอง ระยะเวลา 

เริ่มต้น 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
ความยาวเฉลี่ย 

 
ความยาว

เฉลี่ย 
ความยาวเฉลี่ย 

ที่เพิ่มขึ้น 
ความยาวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย 

ที่เพิ่มขึ้น 
ความยาว

เฉลี่ย 
ความยาวเฉลี่ย 

ที่เพิ่มขึ้น 

1 0.72±0.11a 1.87±0.59a 1.14±0.15a 3.85±0.77a 3.12±0.65a 8.04±2.10a 7.31±0.48a 
2 0.72±0.10a 1.97 ±0.61a 1.24±0.11a 4.84±1.37a 4.11±0.24ab 9.09±2.73a 8.37±0.52ab 
3 0.75±0.10a 1.75±0.59a 0.99±0.23a 4.98±1.30a 4.23±0.88ab 8.88±3.02a 8.13±0.75ab 
4 0.73±0.09a 2.02±0.25a 1.28±0.15a 5.43±1.07a 4.69±0.31b 9.44±2.39a 8.71±0.32b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 
 2. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  
 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของปลานิลที่เลี ้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้น
แตกต่างกันในระยะเวลาการทดลอง 45 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 0.16±0.01 , 0.18±0.01, 0.18±0.01 และ 
0.196±0.00 กรัมต่อวัน ตามลำดับ (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่า ปลานิลที่ได้รับโปรไบโอติคเสริม 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม การเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารเสริมโปร
ไบโอติคเชื่อว่า ทำให้มีการย่อยอาหารที่ดีขึ้น เนื่องจากการเสริมสร้างการสังเคราะห์วิตามินและการทำงานของเอนไซม์ (Ding et 
al., 2004) ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการย่อยอาหารและประสทิธิภาพการเติบโตทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอ่วันเพิ่มขึน้ 
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ตารางที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม  
              Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน  

ชุดการทดลอง ระยะเวลา 
15 วัน 30 วัน 45 วัน 

ADG (กรัม/วัน) FCR ADG (กรัม/วัน) FCR ADG (กรัม/วัน) FCR 
1 0.07±0.01a 0.64±0.09a 0.10±0.02a 0.93±0.25b 0.16±0.01a 0.96±0.04a 
2 0.08±0.00a 0.60±0.03a 0.13±0.01ab 0.71±0.01ab 0.18±0.01b 0.99±0.00a 
3 0.06±0.01a 0.79±0.18a 0.14±0.02ab 0.64±0.08a 0.18±0.01ab 1.01±0.06a 
4 0.08±0.01a 0.57±0.06a 0.15±0.01b 0.63±0.04a 0.19±0.00b 1.07±0.08a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่าง
กันในระยะเวลาการทดลอง 45 วัน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 0.96±0.04 , 0.99±0.00, 1.01±0.06 และ 1.07 ±0.08 
ตามลำดับ (ตารางที่ 3) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Hassaan et al. 
(10) ซึ่งพบว่าผลของการใช้แบคทีเรีย B. licheniformis และสารสกัดจากยีสต์เป็นซินไบโอติคต่อการเจริญเติบโตของปลานิลโดย
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลที่เสริมด้วย B. licheniformis 0.1, 0.15 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p <0.05) ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณการใช้โปรไบโอติคและระยะเวลาในการทดลองที่แตกต่างกัน 
 
 3. อัตราการรอดตาย  
 อัตราการรอดของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันระยะเวลาการ
ทดลอง 45 วัน มีอัตราการรอด 100±0.00, 100±0.00, 100±0.00 และ 96.66±1.82 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 
สอดคล้องกับการศึกษาของวิลาวัณย์ และคณะ (11) ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของการเสริม คิว.พี. โปรไบโอติคแตกต่างกัน 3 ระดับ 
พบว่า มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4 อัตราการรอดตายของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน  

หน่วย: เปอร์เซ็นต ์
ชุดการทดลอง ระยะเวลา 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 
1 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
2 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
3 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
4 100.00±0.00a 100.00±0.00a 99.66±1.82a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
 
 4. คุณภาพน้ำ  
 จากการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ทุกวันในเวลา 13.00 น. พบว่า มีอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ย 28.75± 1.04 
องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลี่ย 8.37±0.21 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) เฉลี่ย 6.49±0.35 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม (TAN) เฉลี่ย 0.43±0.56 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่  5) คุณภาพน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย(14) แต่ปริมาณไนไตรท์ (NO2

-) 0.36±0.74 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยง เนื่องจากตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงมีการจัดการด้าน
คุณภาพน้ำเป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 5 คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน  
คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำระหว่างการเลีย้ง 

(ค่าเฉลี่ย±คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ค่ามาตรฐาน* 

อุณฆภมูิของน้ำ (องศาเซลเซียส) 28.75±1.04 23-32 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 8.37±0.21 6.5-9 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (มิลลิกรมัต่อลิตร) 6.49±0.35 มากกว่า 0.3 
แอมโมเนียรวม (TAN) (มลิลิกรัมตอ่ลิตร) 0.43±0.56 น้อยกว่า 0.5 
ไนไตรท์ (NO2

-) (มิลลิกรัมต่อลติร) 0.36±0.74 น้อยกว่า 0.3 
หมายเหตุ: * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา, ม.ป.ป.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันในระยะเวลา 45 
วัน พบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. 15 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตด้าน
น้ำหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ดีกว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ไม่ได้ผสม Bacillus spp. 
ในการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสม Bacillus spp. ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันพบว่า อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อและน้ำหนักสุดท้ายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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บทคัดย่อ 
ไขมันเป็นส่วนผสมสำคัญต่อการพัฒนาสมบัติของพายช้ัน ได้แก่ เนื้อสัมผัสร่วน แยกเป็นช้ันๆ และการขึ้นฟู ซึ่งส่วนใหญ่

มักใช้เนยหรือมาการีนจากน้ำมันปาล์มที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง ส่งผลให้ระดับของคลอเลสเตอรอลชนิด LDL (low 
density lipoprotein) เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำขา้ว 
(Rice bran oil shortening, RBOS) ผสมน้ำมันมะพร้าว (Coconut oil, CO) ต่อคุณภาพของพายช้ัน โดยทำพายชั้นด้วยมาการีน
ที่ทำจากการผสมชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวกับน้ำมันมะพร้าวที่อัตราส่วน 40:60 50:50 และ 60:40 และนมผงขาดมันเนย 2% 
หรือ 4% ผลการทดลองพบว่า พายช้ันท่ีทำจากมาการีนที่อัตราส่วนของชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว:น้ำมันมะพร้าว 40:60 และนมผง
ขาดมันเนย 2% มีค่า Lift Volume Firmness รวมถึงคะแนนทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด และการเพิ่มนมผงหรือเพิ่มปริมาณชอร์
ตเทนนิ ่งน้ำมันรำข้าวส่งผลให้พายชั ้นมีค่า Lift และ Volume ลดลง เมื ่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ (Principal 
Components Analysis: PCA) พบว่า Volume ของพายช้ันคือองค์ประกอบหลักสำหรับการตัดสินใจของผู้ทดสอบ 
 
คำสำคัญ: พายช้ัน มาการีนผสม ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว 
 
Abstract 

Fat is important ingredient for developing of puff pastry properties such as flaky texture, layered effect, 
volume and lift. Butter and margarine from palm oil are often used for puff pastry, but there have a relatively 
high saturated fatty acid content and trans-fat increasing the LDL (low density lipoprotein) cholesterol level. 
The objective of this study was to investigate the effect of margarine from rice bran oil shortening (RBOS) mixing 
with coconut oil (CO) on the qualities of puff pastry. Margarine prepared from blending with RBOS and CO at 
the ratio of 40:60, 50:50 and 60:40 and containing of skim milk powder at 2 or 4% were examined for their 
application in puff pastry production. The results showed that puff pastry prepared with margarine from 
RBOS:CO at 40:60 and skim milk powder 2% had the highest of lift, volume, firmness and also sensory score. 
An increasing of milk powder or RBOS decreased in lift and volume of puff pastry. Principal Components Analysis 
(PCA) showed that volume of puff pastry is the major component for panelist decision. 
 
Keywords:  Puff pastry, Margarine blends, Rice bran oil shortening, Coconut oil 
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บทนำ 
 พายชั้น (Puff pastry) เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีไขมันสูงและได้รับความนิยม เนื่องจากบริโภคได้ง่ายและมีลักษณะ
เฉพาะตัวเป็นชั้นบางๆ กรอบๆ ซึ่งเกิดจากการแทรกตัวของไขมันสลับกับแป้งเป็นชั้นๆ เมื่ออบด้วยอุณหภูมิสูง ความชื้นในแป้งโด
และไขมันจะระเหยและเกิดแรงดันไอน้ำทำให้ขนมพองตัวขึ้น(1) วัตถุดิบหลักที่ใช้ทำพายชั้นคือ แป้งสาลี น้ำ เกลือ และไขมัน ซึ่ง
ไขมันเป็นส่วนผสมสำคัญต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การแยกเป็นช้ันๆ และการขึ้นฟูของพายชั้น  คุณลักษณะของไขมันท่ีใช้ทำพายช้ันที่
ดีขึ้นกับสมบัติด้าน Firmness (Consistency) Plasticity (Solid fat content) และ Melting point(2, 3) โดยไขมันที่ใช้กันได้แก่ 
เนย (Butter) หรือเพรสตรี้มาการีน (Pastry margarine) ซึ่งมีคอเลสเตอรอลและไขมันอ่ิมตัวสูง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ ซึ่ง
ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ (Cardiovascular disease) เพิ่มมากข้ึนเป็น 2 เท่า โดย
ในปี 2561 มีมากถึง 25,000 ราย(4) และหนึ่งในสาเหตุคือ การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ (Trans-fat) ซึ่ง
ทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 
และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดว่าไม่ควรบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์เกิน 
22 และ 2.2 กรัมต่อวัน ตามลำดับ(4)   
 ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว (Rice bran oil shortening) ผลิตจากน้ำมันรำข้าว 100% ไม่มีการเติมไฮโดรเจนและไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมี ทำให้ปราศจากไขมันทรานส์ และมีไขมันอ่ิมตัวต่ำ มีสารอาหารที่สำคัญอย่างโอรีซานอล (Oryzanol) ที่พบได้
ในรำข้าวเท่านั้นมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และลดการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอลในตับได้ นอกจากนี้น้ำมันรำข้าวยังมีสารไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว (Low 
density lipoprotein: LDL) และลดการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โดยสารสเตอรอล (Sterol) และสตานอล (Stanol) ที่
ยับยั้งการดูดซึม ควบคุมปริมาณการละลายและการย่อยคอเลสเตอรอลในลำไส้ โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิ คือ เข้าแข่งขันการดูดซึม
กับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงใช้เป็นสารลดคอเลสเตอรอลได้ (5, 6)   ส่วนน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริก 
(Lauric acid) สูงถึง 50-53% ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณสมบัติเหมือนกับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ และ
เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารโมโนลอริน (Monolaurin) ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติ ช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ (7)  
นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุและสารอาหาร เช่น แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียมในปริมาณสูง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของมาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าวต่อคุณภาพของพายชั้น ทั ้งในด้านกายภาพ และทาง
ประสาทสัมผัส 
  
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว (คิง)  น้ำมันมะพร้าว (ออร์กร ีน) นมผงขาดมันเนย (แอนลีน) เลซิทิน 
(YELKIN® TS Lecithin จากบริษัท Archer Daniels Midland Co.) กลิ่นเนย (วินเนอร์) เกลือ (ปรุงทิพย)์ และแป้งสาลี (พีไอ) 

การเตร ียมมาการ ีนจากชอร ์ตเทนนิ ่งน ้ำม ันรำข ้าวผสมน้ำม ันมะพร ้าว  ด ัดแปลงจากวิธ ีของ Sonwai และ 
Luangsasipong(8) โดยแปรอัตราส่วนระหว่างชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว:น้ำมันมะพร้าว เป็น 40:60 50:50 และ 60:40 และแปร
ปริมาณนมผงขาดมันเนยเป็น 2% และ 4% ซึ่งมีข้ันตอนการทำมาการีนตามรูปท่ี 1  

การเตรียมพายชั้นโดยใช้มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าวทั้ง 6 สูตร (ตารางที่ 1) โดยการผสม
แป้ง 500 กรัม เกลือ 12 กรัม น้ำเย็น 213 กรัม ด้วยเครื่องผสมแป้ง (KITCHEN AID รุ่น 5k5ss) รวบแป้งที่ได้เป็นก้อนแล้วห่อด้วย

ฟิล์มพลาสติกถนอมอาหาร (เอ็ม แรป) พักไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 C นาน 60 นาที นำแป้งที่พักไว้มาคลึงให้เป็นแผ่นขนาด 2 เท่า
ของมาการีน วางแผ่นมาการีน 600 กรัม บนแผ่นแป้งและพับทบให้เป็นช้ันแล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ พักไว้ในตู้เย็นอีก 60 นาที นำแป้ง
ออกมาพับทบให้เป็นช้ัน (ทำซ้ำ 4 ครั้ง) โดยสลับกับพักในตู้เย็น ใช้พิมพ์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm ตัดแผ่นแป้ง และ

นำไปอบที่อุณหภูมิ 220 C เป็นเวลา 10 นาที อบซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 180 C นาน 5 นาท ีนำออกมาพักบนตะแกรง 
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมของมาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพรา้ว 100 กรัม 

วัตถุดิบ (g) 
สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 สูตรที่ 6 

(40:60) (40:60) (50:50) (50:50) (60:40) (60:40) 

ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว 32.8 32.8 41 41 49.2 49.2 
น้ำมันมะพรา้ว 49.2 49.2 41 41 32.8 32.8 

นมผงขาดมันเนย 2 4 2 4 2 4 

น้ำ 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 12.5 

เลซิทิน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

กลิ่นเนย 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

เกลือ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
ผสมชอรต์เทนนิ่งน้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว และสารให้กลิ่นรสเนยในอ่างผสม 

 
อุ่นให้ละลายโดยใช้ water bath ทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา10 นาที 

 
ผสมเลซิทินคนใหเ้ข้ากัน 

 
เติมน้ำ เกลือ และนมผงขาดมันเนย  

 
ปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ Panasonic รุ่น mx-j210gn ที่ความเร็วสูงสุด เป็นเวลา10 นาที 

 
เทใส่พิมพ์โลหะขนาด 15*10 cm 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการผลิตมาการนีจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าว 
 

การทดสอบคุณภาพของพายช้ันท่ีผลิตได้ ดังนี้ 
1) การขึ้นฟูของพายช้ัน จากค่า Lift และ Volume ของตัวอย่าง โดยทดสอบตามวิธีของ Soronja-Simovic และคณะ(9) 

ทำการวัดความสูงของโด (H0) ความสูง (H) และเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ของพายชั้น เพื่อคำนวณหาค่า Lift ตามสมการ (1) และ 
Volume ตามสมการ (2) ซึ่ง Hmax หมายถึงส่วนสูงของพายชั้นที่มากสุด Hmin หมายถึงส่วนสูงของพายชั้นที่น้อยสุด Dsr หมายถึง
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของพายช้ัน และ Hsr หมายถึงค่าเฉลี่ยส่วนสูงของพายช้ัน 

Lift = (Hmax+ Hmin)/2H0   (1) 

Volume = (Dsr/2)2πHsr (2) 

2) ค่าสีของพายชั้นด้วยเครื่อง HunterLab Colorimeter รุ่น MiniScan EZ รายงานผลเป็นค่า L* a*และ b* โดยค่า 

L* คือค่าความสว่าง a* คือค่าสีแดง/สีเขียว (+ = สีแดง − = สีเขียว) b* คือค่าสีเหลือง/สีน้ำเงิน (+ = สีเหลือง − = สีน้ำเงิน) 
คำนวณค่า Chroma = (a*2+b*2)1/2 และค่า Hue = tan-1(b*/a*) โดย hue 0O= สีแดง hue 90O = สีเหลือง hue 180O= สีเขียว 
hue 270O = สีนำ้เงิน  
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3) ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) ของพายชั้น โดยใช้เครื่อง Texturometer LLOYD Instrument รุ่น V-106 และใช้
โปรแกรม NEXYGEN Plus 3.0 ใช้หัวตัด 70O (Knife edge 70O) โดยหัวโพรบห่างจากตัวอย่าง 76 mm และกดลงด้วยความเร็ว 
200 mm/min  

4) ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของพายชั ้นด้วยวิธี 9 -point hedonic scale ประเมินคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ กลิ่นรส และความชอบโดยรวม (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 9 = ชอบมาก
ที่สุด) โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 50 คน  

5) วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ (Principal Components Analysis: PCA) ด้วยโปรแกรม R program version 3.6.0 
โดยการนำผลการทดสอบทางกายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของพายชั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนใน
การตัดสินใจของผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ สำหรับการวิ เคราะห์ทางด้านกายภาพใช้การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) และทำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำ ส่วนการประเมินผลทางประสาทสัมผัส วาง
แผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และค่าเฉลี่ยทรีทเมนท์ตามวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วย
โปรแกรม SPSS version 24 และทำการวิเคราะห์ Principle component analysis (PCA) ด้วย R program 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของมาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าวต่อคุณภาพของพายชั้นทั้ง 6 สูตร จะได้
พายชั้นที่มีลักษณะดังรูปที่ 2 ซึ่งพบว่าพายชั้นสูตรที่ 1 ที่ใช้มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าวอัตราส่วน 
40:60 และนมผง 2% มีลักษณะปรากฏที่ดีที ่สุด และมีค่า Lift Volume และ Firmness สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ดังตารางที่ 2 โดยที่การเพิ่มปริมาณนมผงขาดมันเนยหรือการเพิ่มปรมิาณชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวและลดน้ำมันมะพรา้ว 
จะส่งผลให้พายชั้นมีค่า Lift และ Volume ลดลง (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากนมผงเป็นโปรตีนซึ่งอาจไปขัดขวางการขึ้นฟูของพายช้ัน 
รวมทั้งในโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ของน้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริก (Lauric acid) และกรดไมรีสติก (Myristic acid) ซึ่งเป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวที่มีคาร์บอน 12-14 อะตอม(10) มีจุดหลอมเหลวสูงกว่ากรดไขมันในน้ำมันรำข้าวที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (5) ทำให้เมื่อ
เพิ ่มปริมาณชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวและลดน้ำมันมะพร้าว มาการีนที่ได้จึงมีจุดหลอมเหลวลดลง (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ซึ่ง 
Wickramarachchi และคณะ (2) กล่าวว่า คุณภาพของไขมันสำหรับทำพายชั ้นขึ ้นกับปริมาณ Solid fat content และจุด
หลอมเหลวของไขมัน ซึ่งไขมันที่มี จุดหลอมเหลวสูงกว่า และมี Solid fat content ที่เหมาะสมจะเหมาะกับการทำพายชั้นมากกวา่  

 
 

ภาพที่ 2 การขึ้นฟูของพายช้ันท่ีทดแทนเนยด้วยมาการีนท่ีทำจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมนัมะพร้าวหลังจากอบ  
(A = สูตรที่ 1, B = สูตรที่ 2, C = สูตรที่ 3, D = สูตรที่ 4, E = สูตรที่ 5 และ F = สูตรที่ 6 ตามตารางที่ 1) 

 

ผลการทดสอบค่าสีของพายช้ันเป็นดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าพายชั้นมีค่าสีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยมีค่า L* อยู่ในช่วง 56.72-62.37  a* อยู่ในช่วง 5.59-8.77 และ b* อยู่ในช่วง 20.72-26.66 เมื่อนำมาคำนวณค่า Hue และ 
Chroma จะอยู่ในช่วง 71.70-76.69 และ 21.50-28.07 ตามลำดับ แสดงว่าพายชั้นที่ได้มีเฉดสีเหลอืงส้ม และมีความเข้มสีในระดบั
ปานกลาง  
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ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของพายช้ันที่ใส่มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพรา้ว 
ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมนั 

รำข้าว:น้ำมันมะพร้าว 
นมผงขาดมันเนย 

(%) 
Lift Volume (cm3) Firmness (N) 

40:60 2 2.72a±0.37 90.97a±7.04 92.47a±8.03 
40:60 4 1.49d±0.06 50.81c±1.04 78.58ab±7.71 
50:50 2 2.49ab±0.13 60.34b±1.74 73.59ab±2.07 
50:50 4 1.91cd±0.29 56.69bc±1.49 70.89b±1.09 
60:40 2 2.03bc±0.11 55.98bc±2.94 67.06b±12.22 
60:40 4 1.46d±0.00 40.45d±0.52 81.65ab±11.02 

a, b,… ทีม่ีอักษรกำกับต่างกันตามแนวตั้งเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
  
ตารางที่ 3 ค่าสีของพายช้ันท่ีใส่มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำขา้วผสมนำ้มันมะพร้าว 

ชอร์ตเทนนิ่ง
น้ำมันรำข้าว:
น้ำมันมะพร้าว 

นมผงขาด
มันเนย 
(%) 

L* a* b* Hue (O) Chroma 

40:60 2 60.15b±0.39 5.73e±0.31 20.72d±0.90 74.61b±0.30 21.50d±0.94 
40:60 4 58.91c±0.59 6.71c±0.02 24.54bc±0.52 74.71b±0.36 25.44bc±0.50 

50:50 2 57.28de±0.35 8.77a±0.05 26.66a±0.28 71.70c±0.17 28.07a±0.28 

50:50 4 58.06cd±0.59 6.35d±0.12 23.50c±0.70 74.87b±0.36 24.35c±0.70 
60:40 2 56.72e±0.48 8.37b±0.21 25.39ab±1.33 71.70c±1.16 26.74ab±1.23 

60:40 4 62.37a±0.88 5.59e±0.14 23.66c±0.60 76.69a±0.41 24.31c±0.60 
a, b,… ทีม่ีอักษรกำกับต่างกันตามแนวตั้งเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อพายชั้นที่ใส่มาการนีจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวผสมน้ำมันมะพร้าว 

ชอร์ตเทนนิ่ง
น้ำมันรำข้าว:
น้ำมันมะพร้าว 

นมผงขาด
มันเนย 
(%) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี ความกรอบ กลิ่นรสns 
ความชอบ
โดยรวม 

40:60 2 6.58a±0.86 6.30a±0.81 6.50a±0.99 4.84±1.17 6.82a±0.85 
40:60 4 6.12b±0.63 5.54b±0.91 5.32cd±1.10 4.60±1.37 5.82bc±0.90 
50:50 2 6.56a±0.88 6.10a±0.93 6.08b±0.63 4.78±1.05 6.14b±0.61 
50:50 4 5.64c±1.08 5.32b±1.24 5.08d±1.27 4.78±1.52 5.12d±1.33 
60:40 2 5.98b±0.86 5.62b±1.10 5.54c±0.71 4.48±1.43 5.74c±0.88 
60:40 4 4.82d±1.24 4.94c±1.27 4.72e±1.08 4.52±1.31 5.10d±1.09 

a, b,… ทีม่ีอักษรกำกับต่างกันตามแนวตั้งเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ns ตามแนวตั้งเดียวกันแสดงถึงความไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า พายชั้นสูตรที่ใช้มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว:น้ำมันมะพร้าวที่อัตราส่วน 40:60 และ
ปริมาณนมผงขาดมันเนยที่ 2% (สูตรที่ 1) ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ กลิ่นรส และความชอบ
โดยรวมสูงที่สุด (p<0.05) และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ (Principal Components Analysis: PCA) โดยการนำผลการ
ทดสอบทางกายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของพายชั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคดังในรูปที่ 3-5 พบว่าความชอบผลิตภัณฑ์พายชั้นของผู้ทดสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มแรกผู้ทดสอบชอบมากสุดคือ 
สูตรที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แบ่งเป็นผู้ทดสอบพอรับได้ได้แก่ สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 ในขณะที่สูตรที่ 4 และสูตรที่ 6 ผู้ทดสอบไม่
ชอบเลย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ผู้บริโภคใช้ในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์จากรูปที่ 5 พบว่าผู้บริโภคใช้องค์ประกอบหลักในการ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ 66.76% และใช้องค์ประกอบรองเพียง 19.33% และองค์ประกอบเด่นท่ีผู้บริโภคใช้ตัดสินใจคือ Volume 
รองลงมาคือ ลักษณะปรากฏ  Lift และความกรอบ ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 3 Hierarchical Clustering on the factor map ของพายชั้นสูตรต่างๆ 

 
ภาพที่ 4 Individual graph ของพายช้ันสูตรต่างๆ 
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ภาพที่ 5 variable graph ของพายชั้นสูตรต่างๆ 

สรุปผลการวิจัย 
 พายช้ันท่ีใช้มาการีนจากชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว:น้ำมันมะพร้าวท่ีอตัราส่วน 40:60 และปริมาณนมผงขาดมันเนยที่ 2% 
จะมีค่า Lift Volume และ Firmness สูงที่สุด (p<0.05) เมื่อเปรยีบเทียบกับสูตรอื่นๆ อีกทั้งยังไดร้ับคะแนนความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏ สี ความกรอบ กลิ่นรส และความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p<0.05) ซึ่งองค์ประกอบเด่นที่ผู้ทดสอบใช้ตัดสินใจในการให้คะแนน
พายช้ันคือ Volume รองลงมาคือ ลักษณะปรากฏ Lift และความกรอบ ตามลำดับ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผงจากดักแด้พันธ์ุไทย  นำมาทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ พัฒนากลิ่นของขนม ทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ผลการวิจัยพบว่าจากดักแด้สด 3000 กรัม เมื่อทำเป็นผงได้ 650 กรัม 

ศึกษาอัตราส่วนของดักแด้ต่อแป้งสาลีในอัตราส่วน 4 ระดับ พบว่า สูตรที่ใช้ผงดักแด้ต่อแป้งสาลี 15 : 85 เป็นสูตรที่ได้รับการ
คัดเลือก เมื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี สรุปได้ว่าปริมาณผงดักแด้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าความสว่าง(L*)เพิ่มขึ้น ค่า
ความเป็นสีแดง(a*)และสีเหลือง(b*)เพิ่มมากขึ้น ค่าawลดลง และค่าความแข็งและค่าความสามารถในการเกาะรวมตัวกันทั้ง 2 ค่า
ลดลง เมื่อนำพัฒนาด้านกลิ่นโดยเสริมผงกาแฟ พบว่าปริมาณที่เหมาะสม คือ เสริมผงกาแฟร้อยละ 2 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด ได้
เป็นบราวนี่ที่ยังมีความนุ่มฟู มีรสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นของดักแด้ไม่แรงจนเกินไป  เมื่อนำมาวัดค่าทางกายภาพและเคมี พบว่า
ปริมาณผงกาแฟที่เสริมไม่มีผลต่อค่าaw แต่มีผลต่อค่าสี ยิ่งใส่ผงกาแฟเพิ่มขึ้นทำให้ขนมมีค่าความสว่าง ความเป็นสีแดงและความ
เป็นสีเหลืองลดลง ส่วนค่าเนื้อสัมผัสเมื่อใส่ผงกาแฟใน บราวนี่มากขึ้นทำให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น และค่าความสามารถในการเกาะ
รวมตัวกันลดลง 
 
คำสำคัญ: บราวนี่ ดักแด้ไหม ผงดักแด้ไหม อาหารจากแมลง ผงแมลง  
 
Abstract 

The purpose of this research is producing Thai silkworm pupae powder and the next step replaced 
with wheat flour in brownies. In the last step develop flavor by supplementing coffee and study right dosage 
with 9 point hedonic scales sensory evolution. Take the brownies to measure physical and chemical values. 
The research results were found that from 3000 grams of fresh silkworm pupae made into a silkworm pupae 
powder 650 grams. When studying the ratio of silkworm pupae powder to wheat flour in brownies making at 
four ratios. It was found that the recipe using silkworm pupae powder to wheat flour at ratio of 15:85 was 
selected. When used to measure color, the increased amount of silkworm pupae powder Make both the 
brightness, redness and yellowness increased. The water activity, hardness and cohesiveness has decreased. 
Using brownies that were selected to supplement coffee powder found the recipe brownies add 2 % of coffee 
was the best. Brownies are soft, fluffy and have a rich taste. And the smell of silkworm pupae not too strong. 
After that taken to measure water activity. When the coffee powder increased, there was no effect on water 
activity value. Texture analysis when the amount of coffee powder increases, The hardness increases as well 
and the cohesiveness was decreased. 
 
Keywords:  Brownies, Silkworm Pupae, Silkworm Pupae powder, Insect food, Dried insect powder 
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บทนำ 
  องค์การสหประชาชาติ ระบุว่าภายในปี 2050 หรือ พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะมีจำนวนถึง 9.7 พันล้านคน และอาหารที่
จะเลี้ยงประชากรโลกท้ังหมดในขณะนั้นจะต้องมีอาหารถึงสองเท่า แต่พื้นดินเพาะปลูกมีจำนวนไม่เพียงพอ และ 1 ใน 3 ของพื้นดิน
เพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกได้ใช้ไปในการปศุสัตว์ ขณะที่พื้นที่ป่าและน้ำก็มีจำกัด ซึ่งอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนปศุสัตว์ก็คือ แมลง 
เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง(1) ซึ่งถือว่าเมืองไทยเป็นแหล่งผลิตแมลงที่ดี โดยอ้างอิงจากหนังสือแมลงอาหารมนุษย์ในอนาคต 
สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้รวบรวมเหล่าแมลงกินได้ตามฤดูกาลในประเทศไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต และยังมี
แมลงที่สามารถเพาะพันธุ์มีตลอดทั้งปี เช่น หนอนไหมที่จะเจริญเติบโต้ไปเป็นดักแด้  ซึ่งดักแด้ไหมเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้จากการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำมาท่อผ้าไหม ในอดีตจะได้ทานดักแด้ไหมหลังจากการสาวไหม จนกระทั่งปัจจุบันดักแด้ไหมเป็นที่นิยมมาก
ขึ้น มีการผลิตและคัดเลือกสายพันธ์ผลิตเพื่อการบริโภคโดยตรง ในดักแด้ไหม 100 กรัม มีโปรตีน 9.6 กรัม ไขมัน 5.6 กรัม 
แคลเซียม 41.7 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 155.4 มิลลิกรัม โปรตัสเซียม 138.7 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.12 มิลลิกรัม และวิตามินบี 2 
1.05 มิลลิกรัม(2) จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันของดักแด้ไหม พบว่าดักแด้ไหมมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วย
ป้องกันเซลล์ประสาทและสารที่ออกฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ ป้องกันภาวะความจำบกพร่องที่เกิดจากโรคสมอง เสื่อม(3) มีกรดไล
โนเลอิคและกรดไลโนเลนิค ช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือด ทั้งไตรกรีเซอไรด์และโคเลสเตอรอล  ช่วยควบคุมให้ระดับความดันโลหิต
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดการเกิดโรคหัวใจ ลดการเกิดโรคมะเร็ง(4) นอกจากน้ันดักแด้ไหมยังไม่มีปัญหาด้านสารพิษตกค้าง ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าดักแด้ไหมมีประโยชน์มากมาย เป็นแมลงที่คนไทยมีความคุ้นชินในการทานอยู่แล้ว แปรรูปง่าย ไม่มีส่วนเหลือท้ิง แต่ยังไม่ค่อย
มีความหลากหลายในการแปรรูปเป็นอาหาร ส่วนใหญ่มักนำไปทอด ไม่ค่อยมีนำมาทำขนมหวานมากนัก  
  บราวนี่ ขนมหวานรสช็อกโกแลตเข้มข้น รูปทรงสี่เหลี่ยม มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา  ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 บราวนี่
มีเนื้อสัมผัสกึ่งเค้กกึ่งคุกกี้ที่นิยมรับประทานนั้น มีทั้งเนื้อสัมผัสแบบเค้กและแบบฟัดจ์(Fudge) (5)  โดยผลิตภัณฑ์บราวนี่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน จะสามารถสังเกตได้ชัดเมื่อเข้าไปในร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ หรือตลอดจนการขายขนมทาง
ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดแรกๆที่มักจะพบ ก็คือ บราวนี่ ความนิยมที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากรสชาติที่เข้นข้น ทำง่าย ใช้
วัตถุดิบไม่กี่ชนิด จะเห็นได้ว่าบราวนี่น้ันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ 

คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากดักแด้ไหม  โดยผลิตผงดักแด้ไหมอบแห้งจากนั้นนำมาทดแทน
แป้งสาลีในบราวนี่ นำไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งการใช้ผงดักแด้ไหม
ทดแทนแป้งสาลีนั้น เนื่องจากปริมาณโปรตีนของดักแด้ ไหมมีค่าใกล้เคียงกับแป้งสาลีชนิด แป้งเค้ก คือ ร้อยละ 8 – 9 (5) การ
ทดแทนที่เกิดขึ้นไม่ทำให้โปรตีนนั้นลดลง แต่ยังได้ประโยชน์จากดักแก้ไหมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้แก่ดักแด้ไหม เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแมลงที่
เป็นอาหารแห่งอนาคต ซึ่งใช้พื้นที่และน้ำน้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การผลิตผงดักแด้ไหมอบแห้ง  
   การเตรียมดักแด้ไหม นำดักแด้ไหมแช่แข็งมาละลายน้ำแข็ง ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกออก ซับน้ำออกด้วยกระดาษ
เอนกประสงค์ จากนั้นนำฆ่าเชื้อด้วยการผ่านไอน้ำที่อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 นาที พักให้เย็น แล้วนำ
ดักแด้ไหมไปอบในตู้อบรมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 ช่ัวโมง และนำมาบดให้ละเอียดแล้วนำเข้าอบอีกครั้ง
ประมาน 6 ช่ัวโมง แล้วนำไปปั่นให้ละเอียด แล้วร่อนผ่านตะแกรง โดยวิธีการผลิตผงดกัแด้ดัดแปลงมาจาก ชวธีร์ ศรีแก้ว และสิรชัิย 
ส่งเสริมพงษ์(6) และ ศตวรรษ ยนต์ดัน(7) ซึ่งใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ปริมาณโปรตีนคงเหลือมากที่สุดอ้างอิงจากการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอบแห้ง ดักแด้ไหมผง ดักแด้ไหมผงสกัดไขมัน โปรตีนไฮโดรไลเซท และการประยุกต์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร(7) นำไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและค่าทางเคมี คือ วัดค่าสี ค่า aw และความช้ืน 
 
2. ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ผงดักแด้ไหมทดแทนแป้งสาลีในบราวนี ่
  ศึกษาอัตราส่วนของผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีในการทำบราวนี่ โดยศึกษา 4 ระดับ  คือ  0 : 100 ,  15 : 85 , 30 : 70 
และ 45 : 55 ดังตารางที่ 1 และการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบชิมโดยใช้บราวนี่ขนาด 5x5 เซนติเมตร โดยสูตรบราวนี่จากวิชา
ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก ดังตารางที่ 2 และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ (9 Point 
hedonic scale ) 1 – 9 คะแนน จาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) ใช้ผู้ทดสอบ 30 คน ทำการทดสอบซ้ำ 2 ครั้ง 
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พิจารณาจากลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ การขึ้นฟู ความนุ่ม และความชอบโดยรวม และนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
และค่าทางเคมี คือ ค่าสี ค่า aw และค่าเนื้อสัมผัส 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ผงดักแดไ้หมทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ 
 
 วัตถุดิบ 
  (กรัม) 

ปริมาณผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี(รอ้ยละ) 
0 : 100 

(สูตรควบคมุ) 
15 : 85 30 : 70 45 : 55 

แป้งสาลี 125 106 87 68 
ดักแด้ไหม 0 19 37 56 

 
ตารางที่ 2 ส่วนผสมบราวนี่สูตรตั้งต้น 

ส่วนผสม ปริมาณ(ร้อยละ) ส่วนผสม ปริมาณ(ร้อยละ) 
แป้งสาลี 15.99 ผงโกโก้ 3.33 
น้ำตาลทรายป่น 31.99 นมข้นจืด 4.35 
ไข่ไก่ 21.88 กลิ่นวนิลลา 0.64 
เนยสด 21.75 เกลือ 0.06 

 

 
 

ภาพที่ 1 วิธีการทำบราวนี ่
 
3. ศึกษาปริมาณผงกาแฟที่เหมาะสมต่อบราวนี่จากดักแด้ไหม 

ศึกษาอัตราส่วนของผงกาแฟที่จะนำไปเสริมในบราวนี่จากดักแด้ไหม โดยศึกษา 4 ระดับ คือ  ร้อยละ 0 , 1 , 2 และ3 
เป็นร้อยละจากน้ำหนักของของแห้งในส่วนผสม ดังตารางที่ 3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบชิมโดยใช้บราวนี่ขนาด 5x5 
เซนติเมตร และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ (9 Point hedonic scale ) 1 – 9 คะแนน 
จาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) ใช้ผู้ทดสอบ 30 คน ทำการทดสอบซ้ำ 2 ครั้ง พิจารณาจากลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ การขึ้นฟู ความนุ่ม และความชอบโดยรวม นำมาวิเคราะห์ทางกายภาพและค่าทางเคมี คือ ค่าสี ค่า aw  และค่าเนื้อสัมผัส 
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ตารางที ่3 ศึกษาปริมาณการเสรมิผงกาแฟที่เหมาะสมต่อบราวนีด่กัแด้ 
 
ส่วนผสม(กรัม) 

ปริมานกาแฟ(ร้อยละของแห้งในสว่นผสม) 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 

ผงกาแฟ 0 3 6 9 

 
4. การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี 
  4.1 การวิเคราะห์คุณภาพด้านสี  
       โดยนำผลิตภัณฑ์บราวนี่มาทดสอบวัดค่าสีโดยใช้เครื่องวัดค่าสีรุ่น COLOR READER รุ่น KONICA MINOLTA CR-
400/410  
  4.2 การวิเคราะห์คุณภาพด้านเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)  
       เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่มีค่าความแข็ง (Hardness) ค่าความสามารถในการตัวรวมกัน (Cohesivness) โดยใช้
เครื่องวัด Texture analyzer CT3 โดยทำการเปิดเครื่องใช้หัวที่จะใช้ แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปวางที่แท่นเครื่องวัด ใช้หัว TA11/1000 
ใช้แรงกดท่ี 1 mm   
  4.3 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ(aw) 
       โดยใช้เครื่องวัดค่าน้ำอิสระ novasina รุ่น LabSwift – aw  
 
5. การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Random Complete Block 
Design, RCBD) และวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomize Design, 
CRD) จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple rang Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูป
ทางสถิติ  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลของการผลิตผงดักแดไ้หมอบแห้ง 

พบว่า ดักแด้สดที่น้ำหนัก 3000 กรัม เมื่อนำเข้าไปอบแห้ง จะได้เป็นผงละเอียด 650 กรัม และกาก 236 กรัม และเมื่อ
นำไปวัดค่าสีและ aw ผงดักแด้ พบว่าค่าสี มีค่าความสว่าง(L*) เท่ากับ 56.49 ค่าความเป็นสีแดง(a*) มีค่าเท่ากับ 4.24  และ ค่า
ความเป็นสีเหลือง(b*) มีค่าเท่ากับ 18.90 ส่วนค่า aw มีค่าเท่ากับ 0.46 มีความชื้นร้อยละ 4.9 ผงดักแด้ที่มีการดัดแปลงวิธอีบโดย
เมื่ออบผ่านไป 4 ชั่วโมงแล้วเอามาบดและอบต่ออีก 6 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับวิจัยเรื่องกระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่    
(ชวธีร์ ศรีแก้ว และสิริชัย ส่งเสริมพงษ์(6) มีค่า aw 0.82 พบว่าที่อุณหภูมิและระยะเวลาอบที่เท่ากัน คือ ที่ 60 องศาเซลเซียส 10 
ช่ัวโมง วิธทีี่ปรับปรุงทำให้ได้ผงดักแด้ที่ค่า aw ต่ำกว่า ซึ่งค่า aw ต่ำมีข้อดีคือสามารถยืดอายุการเก็บได้นานข้ึน 

 
2. ผลการศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ผงดักแด้ไหมทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ 

จากการศึกษาอัตราส่วนของผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีในการทำบราวนี่ 4 ระดับ คือ 0 : 100 , 15 : 85 , 30 : 70 และ   
45 : 55 แสดงผลดังตารางที่ 4 พบว่า สูตรที่ใช้ผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีในอัตราส่วน 15 : 85 เป็นสูตรที่ได้รับการคัดเลือก เนื่อง
ปริมาณผงดักแด้ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อด้านกลิ่น รสชาติ ความนุ่ม และความชอบโดยรวม ยิ่งปริมาณผงดักแด้เพิ่มขึ้นทำให้การยอมรับ
ต่ำลง เนื่องจากผงดักแด้มีกลิ่นเฉพาะตัวและผงดักแด้ไหมทำให้บราวนี่มีเนื้อสัมผั้สที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบราวนี่สูตรที่ใช้ดักแด้ไหม
ต่อแป้งสาลี 45 : 55 บราวนี่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของดักแด้สูง เนื้อสัมผัสหยาบกระด้างและแข็ง ความรู้สึกหลังกลืนมีความรู้สึก
ตกค้างภายในปาก ส่วนสูตรที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตร 15 : 85 บราวนี่จะมีความนุ่มฟู กลิ่นไม่แรงจนเกินไป ความรู้สึกหลังกลืน
ไม่มีสิ ่งตกค้างภายในปากใกล้เคียงกับสูตรควบคุม ดังนั ้นจึงคัดเลือกสูตรนี้ไปพัฒนาต่อ โดยนำไปพัฒนาด้านกลิ่นเนื ่องจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ทดสอบและค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นยังมีคะแนนน้อย ได้มีการทดลองเบื้องต้นโดยเพิ่มปริมาณกลิ่น 
วนิลลา เสริมผงกาแฟ และใช้น้ำตาลทรายแดงทดแทนน้ำตาลทรายในสูตร พบว่าการเสริมผงกาแฟได้รับคะแนนทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสดีที่สุด 
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ตารางที่ 4 คะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้ผงดักแด้ไหมทดแทน 
แป้งสาลีในบราวนี ่

 
ปัจจัยคุณภาพ 

ปริมานผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี  

    0 : 100 
(สูตรควบคมุ) 

    15 : 85    30 : 70    45 : 55 

ลักษณะปรากฏns 7.39 ± 0.90  7.45 ± 0.89 7.19 ± 0.98 6.97 ± 1.14 
สี ns 7.35 ± 0.66  7.26 ± 0.82 7.06 ± 0.93 7.13 ± 1.09 

กลิ่น 7.26 ± 1.46 a  6.94 ± 1.31a 5.97 ± 1.08b 4.94 ± 1.63c 
รสชาต ิ 7.29 ±  1.07a  7.19 ± 0.87a 6.23 ± 0.99b 5.13 ± 1.96c 
การขึ้นฟู ns 6.90 ± 1.19  6.84 ± 1.04 6.65 ± 1.08 6.65 ± 1.36 

ความฉ่ำของขนม 7.13 ± 1.09a  6.97 ± 1.14a 6.71 ± 1.01a 6.00 ± 1.55b 
ความชอบโดยรวม 7.68 ± 1.01a  7.26 ± 1.12a 6.16 ± 0.93b 5.55 ± 1.26c 

หมายเหตุ  a - c หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 

 ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของบราวนี่ท่ีใช้ผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี 4 ระดับ      
 จากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของบราวนี่ที่ใช้ผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี 4 ระดับ แสดงดังตารางที่ 5 
พบว่าปริมาณผงดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้นมอีิทธิพลต่อค่าสี ในระบบ L*, a* และ b* คือ เมื่อระดับปริมาณผงดักแด้เพิ่มขึ้น ค่าความสว่าง
(L*) มีค่าเพิ่มขึ้น ค่า a* มีค่าเป็นบวก คือ ค่าความเป็นสีแดง เมื่อใส่ผงดักแด้ในอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปจะทำให้มีค่าความ
เป็นสีแดงเพิ่มมากขึ้น ส่วนค่า b* มีค่าเป็นบวก เมื่อใส่ผงดักแด้ในอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปจะทำให้มีค่าความเป็นสีเหลือง
เพิ่มมากขึ้น และอัตราส่วนของผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีที่ผ่านการคัดเลือกคืออัตราส่วน 15 : 85 มีค่าค่าความสว่าง(L*) เท่ากับ 
35.54±0.19, ค่าความเป็นสีแดง(a*) มีค่าเท่ากับ 3.76±0.08 และ ค่าความเป็นสีเหลือง(b*) มีค่าเท่ากับ 2.75±0.05  
 ค่า aw พบว่า ปริมาณผงดักแด้ไหมมีผลต่อปริมาณน้ำอิสระ โดยเมื่อใส่ผงดักแด้ไหมมากยิ่งขึ้นจะทำให้ค่า aw ลดลง และ 
บราวนี่สูตรไม่ใส่ผงแมลงมีค่า aw ไม่แตกต่างกับสูตรที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตรที่ใช้ผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีอัตราส่วน 15 : 85 มี
ค่า aw เท่ากับ 0.79±0.05 ซึ่งค่าที่ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทเค้กซึ่งควรมีค่า aw ไม่เกินกว่า 0.8 (8) 
 ค่าเนื้อสัมผัส พบว่าปริมาณผงดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพลต่อค่าเนื้อสัมผัส โดยทั้ง 2 ค่า คือ ค่าความแข็ง (Hardness) 
และค่าความสามารถในการเกาะรวมตัวกัน (Cohesiveness) ยิ่งใส่ผงดักแด้ไหมมากยิ่งขึ ้นทำให้ค่าเนื ้อสัมผัสทั้ง 2 ค่าลดลง 
อัตราส่วนของผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลีที่ผ่านการคัดเลือกคืออัตราส่วน 15 : 85 มีค่าความแข็งมีค่าเท่ากับ 1001±66.36(g) และค่า
ความสามารถในการเกาะรวมตัวกันมีค่าเท่ากับ 0.75±0.01 (mm)  
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพกายภาพและทางเคมีของบราวนี่ท่ีใช้ผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี 4 ระดับ      

คุณภาพทางเคม ี
และกายภาพ 

ปริมานผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี  
  0 : 100 

     (สูตรควบคุม) 
      15 : 85     30 : 70      45 : 55 

ค่าส ี     
L*     35.20±0.61c 35.5±0.19c 36.27±0.43b 37.24±0.19a 
a*  4.95±0.05c 3.76±0.08d   6.99±0.09b   7.85±0.05a 
b* 3.36±0.03c 2.75±0.05d   6.05±0.10b   7.28±0.17a 

aw 0.80±0.02a 0.79±0.05a   0.77±0.01b   0.74±0.00c 
เนื้อสัมผัส     

ความแข็ง(g) 1277.33±67.33a 1001.00±66.36b 774.33±12.05c 742.33±28.74c 
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คุณภาพทางเคม ี
และกายภาพ 

ปริมานผงดักแด้ไหมต่อแป้งสาลี  
  0 : 100 

     (สูตรควบคุม) 
      15 : 85     30 : 70      45 : 55 

ความสามารถในการ
เกาะรวมตัวกัน(mm) 

0.80±0.01a 0.75±0.01b    0.71±0.01c   0.69±0.00d 

หมายเหตุ  a - d หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภณัฑ์บราวนี่ท่ีใช้อัตราส่วนของแป้งสาลตี่อดักแดไ้หมในท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับ 
 

4. ผลการศึกษาปริมาณการเสริมผงกาแฟที่เหมาะสมในบราวนีจ่ากดักแด้ไหม 
จากการทดลองเบื้องต้นในการศึกษาปริมาณผงดักแด้ต่อแป้งสาลีในการทำบราวนี่ พบว่าผงดักแด้มีกลิ ่นเฉพาะตัว

ค่อนข้างแรง อาจทำให้ผู้บริโภคที่ไม่ชินยอมรับได้ยากจึงเสริมผงกาแฟ เนื่องจากในบราวนี่บางสูตรนอกจากจะใช้ผงโกโก้ในการ
ผลิตบราวนี่ ยังใช้ผงกาแฟเพื่อช่วยเสริมรสชาติให้ช็อกโกแล็ตมีความเข้มขันมากยิ่งขึ้น (9) จึงทำการศึกษาปริมาณการเสริมผงกาแฟ 
4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 , 1, 2 และ 3 ผลการทดลองดังตารางที่ 6 พบว่า สูตรเสริมกาแฟร้อยละ 1 และ 2 มีค่าการทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสใกล้เคียงกัน แต่สูตรเสริมกาแฟร้อยละ 2 ได้คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านค่าสีดีกว่าและค่า
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงทีสุ่ดในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความฉ่ำของเนื้อขนม และความชอบรวม และบราวนี่
ที่เสริมผงกาแฟร้อยละ 2 จะเป็นบราวนี่ท่ียังมีความนุ่มฟู มีรสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นของดักแด้ไหมไม่แรงจนเกินไป  

 

ตารางที่ 6 คะแนนความชอบจากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของการศึกษาปริมาณผงกาแฟที่เหมาะสมในบราวนี ่
จากดักแดไ้หม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  a - c หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 

ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 
 

 
ปัจจัยคุณภาพ 

ปริมานผงกาแฟ  
  ร้อยละ 0  
(สูตรควบคมุ) 

   ร้อยละ 1   ร้อยละ 2   ร้อยละ 3 

ลักษณะปรากฏ 6.59 ± 1.14b  7.05 ± 1.21ab 7.27 ± 1.12a 6.95 ± 1.00ab 
สี  6.82 ± 1.02b  7.00 ± 0.93b 7.45 ± 1.01a 6.91 ± 1.23b 

กลิ่น   6.77 ± 1.02b  7.05 ± 1.25a 7.23 ± 1.23a 7.18 ± 1.33a 
รสชาต ิ 6.05 ±  1.62b  7.23 ± 0.97a 7.20 ± 1.27a 6.68 ± 1.32ab 

เนื้อสัมผัส(การขึ้นฟู)  7.27 ± 1.08a  7.09 ± 0.81ab 6.91 ± 0.97ab 6.68 ± 1.04b 
ความฉ่ำของขนม 7.00 ± 0.93ab  6.82 ± 0.80ab 7.23 ± 1.02a 6.64 ± 1.14b 

ความชอบโดยรวมns 6.64 ± 1.26b  7.10 ± 1.12a 7.27 ± 1.31a 6.73 ± 1.42b 

0:100 15:85 30:70 45:50 
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6. ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของบราวนี่ท่ีเสริมผงกาแฟ 4 ระดับ 
จากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของบราวนี่ที่เสริมผงกาแฟ 4 ระดับ แสดงดังตารางที่ 6 พบว่า พบว่า

ปริมาณผงกาแฟเพิ่มขึ้นมีอิทธิพลต่อค่าสี ในระบบ L*, a* และ b* คือ เมื่อระดับปริมาณผงกาแฟเพิ่มขึ้น ค่าความสว่าง(L*) มีค่า
ลดลง ดังนั้นยิ่งใส่ผงกาแฟเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ขนมมีค่าความสว่างลดลง ค่า a* มีค่าเป็นบวก เมื่อใส่ผงกาแฟมากยิ่งขึ้นทำให้มีค่าความ
เป็นสีแดงลดลง ส่วนค่า b* มีค่าเป็นบวก เมื่อใส่ผงกาแฟมากยิ่งข้ึนทำให้มีค่าความเป็นสีเหลืองลดลง และอัตราส่วนผงกาแฟที่ผ่าน
การคัดเลือกคืออัตราส่วนการเสริมผงกาแฟร้อยละ 2 มีค่าความสว่าง(L*) เท่ากับ 35.13±0.25 ค่าความเป็นสีแดง(a*) มีค่าเท่ากับ 
3.48±0.05 ค่าความเป็นสีเหลือง(b*) มีค่าเท่ากับ 5.42±0.08  

ค่า aw พบว่า การเสริมผงกาแฟในบราวนี่ไม่มีผลต่อค่า aw  โดยเมื่อใส่ผงกาแฟมากยิ่งขึ้น ค่า aw ไม่มีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อัตราส่วนของการเสริมผงกาแฟในบราวนีท่ี่ผ่านการคัดเลือกคืออัตราส่วนร้อยละ 
2 มีค่า aw เท่ากับ 0.74±0.01  
 ค่าเนื้อสัมผัส พบว่าปริมาผงกาแฟที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพลต่อค่าเนื้อสัมผัส โดยทั้ง 2 ค่า คือ ค่าความแข็ง(Hardness) และค่า
ความสามารถในการเกาะรวมตัวกัน (Cohesiveness) ยิ ่งใส ่ผงกาแฟในบราวนี่มากขึ ้นทำให้ค่าความแข็งเพิ ่มขึ ้น และค่า
ความสามารถในการเกาะรวมตัวกันลดลง โดยอัตราส่วนของผงกาแฟที่ผ่านการคัดเลือก คือ ร้อยละ 2  มีค่าความแข็งมีค่าเทา่กับ 
1429.66±13.50(g) และค่าความสามารถในการเกาะรวมตัวกันมีค่าเท่ากับ 0.61±0.01(mm)  
 ดังนั้นการเสริมผงกาแฟเพิ่มขึ้นทำให้บราวนี่มีสีเข้มมากขึ้น เนื้อแข็งขึ้นและความเกาะรวมตัวกันน้อยลง ซึ่งสัมพันธ์กับ
คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส(การขึ้นฟู)  
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คณุภาพทางกายภาพและทางเคมีของบราวนี่ท่ีเสริมผงกาแฟ 4 ระดับ 

คุณภาพทางเคม ี
และกายภาพ 

ปริมานการเสริมผงกาแฟต่อผลิตภัณฑ์บราวนี่  
      ร้อยละ 0  
    (สูตรควบคุม) 

      ร้อยละ 1        ร้อยละ 2       ร้อยละ 3 

ค่าส ี     
L*    40.56±0.16a    35.53±0.27b 35.13±0.25b    33.43±0.14c 
a*      4.20±0.06a 3.80±0.14b  3.48±0.05c 2.86±0.18d 
b* 6.53±0.10a 5.72±0.19b  5.42±0.08b 4.53±0.24c 

aw ns 0.75±0.00      0.75±0.04 0.74±0.01      0.74±0.01 
เนื้อสัมผัส     

ค่าความแข็ง(g) 1018.66±44.18d 1277.33±32.02c 1429.66±13.50b 2046.00±9.64a 
ความสามารถในการ
เกาะรวมตัวกัน(mm) 

 0.72±0.01a 0.65±0.01b 0.61±0.01c 0.59±0.01d 

หมายเหตุ  a - d หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 

 ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวนอนเดียวกันที่มีตัวอักษรกำกับเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผลิตภณัฑ์บราวนี่ที่ใช้ปรมิาณผงกาแฟที่แตกต่างกัน 4 ระดบั 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 
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สรุปผลการวิจัย 
   จากการผลิตผงดักแด้ไหมพบว่าหลงัจากการอบแห้งเหลือเป็นผงดักแก้ไหมรอ้ยละ 21.67 น้ำหนักดักแด้สด ถ้าเปรียบเทยีบ
กับวิจัยเรื่องกระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ (ชวธีร์ ศรีแก้ว และสิริชัย ส่งเสริมพงษ์)(6) พบว่าท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาอบทีเ่ท่ากัน 
คือ ที่ 60 องศาเซลเซียส 10 ช่ัวโมง การปรับปรุงโดยเพิ่มการบดหลังจากอบ 4 ช่ัวโมง ทำให้ได้ผงดักแด้ที่ค่า aw ลง ซึ่งค่า aw ต่ำมี
ข้อดีคือสามารถยืดอายุการเก็บได้นานข้ึน  ผงดักแด้ไหมที่ได้มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นเฉพาะตัวจากไขมันของตัวดักแด้ เมื่อ
นำผงดักแด้ไหมไปทดแทนแป้งสาลีในขนมบราวนี่ พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ สูตร 15 : 85 (ผงดักแด้:แป้งสาลี) และเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์สามารถบริโภคได้ง่ายขึ้น อาจลดกลิ่นดักแด้ได้โดยการสกัดไขมันออก(2) หรือจากการวิจัยนี้ได้ใช้ส่วนผสม เช่น กาแฟ ที่มี
กลิ่นหอมและยังช่วยเสริมรสชาติโกโก้ในบราวนี่ให้มีความเข้มขันมากยิ่งขึ้น(9)  สูตรบราวนี่จากดักแด้ไหมที่พัฒนาได้ประกอบด้วย
แป้งเค้กร้อยละ 13.46, น้ำตาลทรายป่นร้อยละ 25.06, ไข่ไก่ร้อยละ 21.71, เนยสดร้อยละ 21.59, ผงโกโก้ร้อยละ 3.30, นมข้นจืด
ร้อยละ 4.32, กลิ่นวนิลลาร้อยละ 0.63, เกลือร้อยละ 0.06, ผงดักแด้ไหมร้อยละ 7.10 และผงกาแฟร้อยละ 0.76  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังใน ตำบล
เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การออกแบบแปลงทดลองในการวิจัยใช้วิธีสุ่มบล็อกสมบูรณ์โดยผสมเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 
10 ตันต่อเฮคตาร์ จำนวน 3 แปลง (P10N1, P10N2 และ P10N3) และ ผสมเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 5 ตันต่อเฮคตาร์ จำนวน 3 
แปลง (P5N1, P5N2 และ P5N3) เพื่อเปรียบเทียบกับแปลงทดลองที่ไม่มีการปรับปรุงดิน 3 แปลง (CN1, CN2 และ CN3) ผลการ
ทดลองพบว่ากลุ่มแปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 10 ตัน/เฮคตาร์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 64 กิโลกรัม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
น้ำหนักผลผลิตที่มากกว่ากลุ่มแปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 5 ตัน/เฮคตาร์ ที่ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่ 53 
กิโลกรัม และแปลงควบคุมซึ่งไม่ได้ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ที่ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่ 46 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบว่า น้ำหนักผลผลิตระหว่างกลุ่มทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ และไม่มีการปรับปรุง มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 
0.01 
คำสำคัญ: เพอร์ไลต์ วัสดุปรับปรุงดิน มันสำปะหลัง ดินทรายจัด 
 
Abstract 
 The purpose of this research aimed to study the improvement of sandy soil with perlite for productivity 
of cassava at Tambon Phaniat, Amphoe Khok Samrong, Changwat Lopburi. The randomized complete block 
design (RCBD) was used in experimental design with 2 perlite application ratios and with 3 
experiments/treatments including 10 t/h (P10N1, P10N2 and P10N3), 5 t/h (P5N1, P5N2 and P5N3) and control 
(CN1 , CN2 and CN3) . The result shown that average yield of cassava improved soil with perlite at the ratio of 
10 t/h was 64 kg, which is higher than the average yield of soil improved with perlite at the ratio of 5 t/h was 
53 kg and without perlite improved was 46 kg. The analysis of variance showed that total yield of cassava 
expressed the statistical significance at P<0.01. 
 
Keywords:  Perlite, Soil amendment, Cassava, Sandy soil 
 
บทนำ 

หินเพอร์ไลต์ (Perlite) เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา ทำให้เกิดหินที่มีลักษณะเนื้อ
คล้ายแก้ว มีสีตั้งแต่เทาถึงดำ ลักษณะประกายผิวคล้ายไข (Waxy Luster) มีรอยแตกเป็นวงซ้อนเหมือนกลีบหัวหอมเกิดจากการ
หดตัวเมื่อหินเย็นตัว และมักพบน้ำเจือปนอยู่ในโครงสร้างในอัตราส่วนระหว่าง 2-6% ทำให้หินเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติพิเศษเมื่อโดน
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ความร้อนจะแตกตัวออกและเปลี่ยนสภาพเป็นวัสดุที่มีความพรุนสูง, เบา, อุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร(6) 

ดินทรายจัด (Sandy Soils) เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย จากการสำรวจของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าประเทศไทยมี
พื้นที่ ที่มีปัญหาดินทรายจัดประมาณ 7.1 ล้านไร่(2) ปัญหาดินทรายจัดนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ให้คำจำกัดความ หมายถึง ดินที่มีเนื้อ
ดินเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 85 มีความหนาของชั้นดินมากกว่า 
50 เซนติเมตร ดินทรายจัดมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินท่ีเป็นตะกอนเนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเล พบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่ม 
และพื้นที่ดอน เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ดินไม่จับตัวเป็นก้อนทำให้ไม่มีโครงสร้าง ส่วนใหญ่มีวัตถุต้นกำเนิดเป็นแร่ควอตซ์ทำ
ให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ำมาก จึงมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เ ป็น
ประโยชน์ มีการตอบสนองของพืชต่อปุ๋ยเคมีแย่ (2) นอกจากนั้นดินทรายจัดถ้าอยู่ในพื้นที่ดอนจะระบายน้ำเร็วเกินไปและมีการซึม
ซาบน้ำท่ีเร็วมาก(5) และดินยังมีการอุ้มน้ำต่ำเมื่อเกิดฝนตกหรือให้น้ำทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำได้ง่ายเมื่อเกิดฝนท้ิงช่วง(6)  

จากปัญหาดินทรายจัดดังกล่าวนี้ ตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  มีพื ้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาดินทรายจัด ทำให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชบางชนิดเท่านั้น เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งจากปัญหานี้สมบัติบางประการของหินเพอร์ไลต์มีความเหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินทรายเพื่อแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหินเพอร์ไลต์ที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการ
เผาแล้วมีความพรุนสูง สามารถเพิ่มการอุ้มน้ำของดินส่วนที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
เพอร์ไลต์ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเกษตรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของดินให้เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นการเพิ่มมูลค่าของหินเพอร์ไลต์ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในประเทศไทย 
 
วิธีดำเนินการวจิัย 
1. การวิเคราะห์สมบัติของดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
 วิเคราะหส์มบตัิของดินในพ้ืนท่ีศึกษาก่อนเพาะปลูก ได้แก่ ลักษณะเนื้อดินวิเคราะห์ด้วยวิธีตะแกรง (Sieve analysis), 
ความหนาแน่นรวม และความพรนุ วิเคราะหด์้วยการเก็บด้วยวิธไีมถู่กรบกวนด้วยคอรเ์ก็บดินและอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 80 องศา 
24 ช่ัวโมง เพื่อหาอัตราส่วนน้ำหนกัต่อปริมาตร, ค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินวิเคราะห์ด้วยวิธี Hydrometer 
2.  การเตรียมแปลงทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ได้จัดทำแปลงทดลอง ณ. สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 47P, 692344 E, 1664397 N. ตำแหน่งแสดงที่ตั้งแสดงดังภาพที่ 1 ตำแหน่งแปลงทดลองตั้งอยู่บริเวณที่
ราบเชิงเขาเพนียดซึ่งเป็นภูเขาหินทรายยุคไทรแอสซิคที่ผุพังและถูกพัดพาลงมาทับถมทำให้สภาพของดินบริเวณพื้นที่ศึกษามี
ลักษณะหยาบ ส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดเม็ดทราย กล่าวคือมีอนุภาคขนาดทราย 85% ขึ้นไป และมีความหนาเกินกว่า 50 
เซนติเมตร สาเหตุที่บริเวณดังกล่าวมีปัญหาดินเป็นทรายจัดอย่างรุนแรงเนื่องจากลักษณะธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา เป็นหิน
ทรายที่เกิดในยุคไทรแอสซิก (TR) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของหมวดหินโคราช ในมหายุคมีโซโซอิก มีอายุประมาณ 245 - 65 ล้านปี หิน
บริเวณนี้จะเป็นหินทรายที่มีเนื้อละเอียด เป็นหินทรายเนื้อควอตรซ์ ซึ่งจะมีแร่ธาตุต่ำ เมื่อมีการผุพังจึงทับถมทำให้เกิดดินที่มี
ลักษณะอนุภาคหยาบอยู่บริเวณดังกล่าว(1) 
 การเตรียมแปลงทดลองได้แบ่งกลุม่ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 แปลง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแปลงทดลองที่ใส่เพอร์
ไลต์ในอัตราส่วน 5 ตนั/เฮกตาร ์ (P5N1, P5N2, P5N3), กลุ่มที่ 2 กลุ่มแปลงทดลองที่ใส่เพอรไ์ลตใ์นอัตราส่วน 10 ตัน/เฮกตาร ์
(P10N1, P10N2, P10N3) และ กลุ่มที่ 3 แปลงควบคุม หรือ แปลงทดลองที่ไม่ใส่เพอรไ์ลต์ (CN1, CN2, CN3) แต่ละแปลงเป็น
สี่เหลี่ยมจตุรตัขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร พื้นที่ 36 ตารางเมตร แตล่ะแปลงห่างกัน 1 เมตร โดยวางแปลงทดลองใช้การวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) 

เพอร์ไลต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีไดจ้ากการจัดทำโดยสถานีวิจัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตลพบุรี ผลิตจากหิน
เพอร์ไลต์บรเิวณอำเภอสระโบสต์ ที่ถูกเผาเพื่อปรับสภาพด้วยอุณหภมูิ 800 องศา 
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ภาพที่ 1 ตำแหน่ง และลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

   
ภาพที่ 2 แปลงทดลอง ขนาด 6 x 6 เมตร ที่ระบุขอบเขตและตำแหน่งด้วยการปักไม้ 

 
3. ศึกษาผลของเพอร์ไลตต์่อผลผลติมันสำปะหลัง 

เพาะปลูกหัวมันสำปะหลังในแปลงทดลองที่ได้วางแผนไว้ ให้น้ำและปุ๋ยเมื่อเริ่มเพาะปลูกเหมือนกันทุกแปลงทดลอง เป็น
เวลา 300 วัน  เก็บผลผลิตแต่ละแปลงโดยชั่งน้ำหนักส่วนหัวสด ของมันสำปะหลัง  เปรียบเทียบแปลงทดลองที่ใช้ปริมาณเพอร์ไลต์ 
5 และ 10 ตัน/เฮกตาร์ และไม่มีการใช้เพอร์ไลต์เพื่อปรับปรุงดิน 
4. วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

สถิติที่ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรในแต่ละแปลง คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANNOVA) โดยตั้งระดับนยัสำคัญไว้ท่ี 0.01 (P < 0.01) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.  สมบัติของดินในพ้ืนท่ีศึกษา 
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดินดั้งเดิมในพิ้นที่ศึกษาหรือสภาพดินก่อนการปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ สามารถสรุปได้
ดังนี้ ลักษณะเนื้อดินของพื้นที่ศึกษาเป็นดินทรายปนดินร่วน ประกอบด้วยทราย 86.4 % ทรายแป้ง 9.5 % และ ดินเหนียว 4.1 % 
มีค่าความหนาแน่นรวม 1.64 กรัม/ลบ.ซม. มีค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ประมาณ 2.54 และมีค่าความพรุนประมาณ 37 % 
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ผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าดินในพื้นที่ศึกษาเป็นดินที่อยู่ในกลุ่มของปัญหาดินทรายจัด มีการระบายน้ำดี และไม่มีคุณสมบัติในการกัด
เก็บธาตุอาหารเนื่องจากอนุภาคส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นควอตซ์ 
2.  ผลของเพอร์ไลต์ต่อผลผลติมันสำปะหลัง 

ผลการเก็บข้อมูลน้ำหนักผลผลิตของมันสำปะหลังเมื่ออายุ 300 วัน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และจากการวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณาดังตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มแปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 10 ตัน/เฮคตาร์ ให้ผลผลิตเฉลีย่ 
64  กิโลกรัม/แปลง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักผลผลิตมากกว่ากลุ่มแปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 5 ตัน/เฮคตาร์ 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย53 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า น้ำหนักผลผลิตระหว่างกลุ่มทดลองที่ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ 
และไม่มีการปรับปรุง พบว่าแต่ละกลุ่มทดลองมีผลผลิตที่ได้แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 

ตารางที่ 1  น้ำหนักผลผลติมันสำปะหลังที่เก็บเกีย่วได้ 

แปลงทดลอง น้ำหนักผลผลิตรวม (กิโลกรัม/แปลงทดลอง) 

P10N1 66 
P10N2 62 
P10N3 64 
P5N1 50 
P5N2 53 
P5N3 55 
CN1 46 
CN2 44 
CN3 48 

 

ตารางที่ 2 ตารางสถิติเปรยีบเทียบผลผลติของมันสำปะปลังของแตล่ะกลุม่ทดลอง 

สถิติเชิงพรรณา 
ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ 

(10 ตัน/เฮกตาร์) 
ปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ 

(5 ตัน/เฮกตาร์) 
แปลงควบคุม 

ค่าเฉลี่ย 64 53 46 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.00 2.52 2.00 
ค่าต่ำสดุ 62 50 44 
ค่าสูงสุด 66 55 48 
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ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบน้ำหนกัผลผลติเฉลีย่มันสำปะหลังแต่ละกลุ่มทดลอง 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์การปรับปรุงดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังใน ตำบลเพนียด อำเภอโคก
สำโรง จังหวัดลพบุรี พบว่า เพอร์ไลต์มีคุณสมบัติในการเพิ่มผลิตมันสำปะหลังได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุป
ได้ว่าเพอร์ไลต์เป็นวัสดุที่มีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรบัปรุงดินได้เปน็อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำ และ
มีธาตุอาหาร ตลอดจนค่าการแลกเปลีย่นประจุบวกต่ำ เช่น ดินทรายจัด หรือดินเสื่อมโทรมประเภทอ่ืนๆ ผลการทดลองใช้เพอรไ์ลต์
ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังพบว่า เพอร์ไลต์สามารถเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังได้ โดยผลผลิตเฉลี่ยของมัน
สำปะหลังของแปลงทดลองจำนวน 3 แปลงท่ีปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ในอัตราส่วน 10 ตัน/เฮคตาร์ ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 64 กิโลกรมั 
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยจากแปลงทดลองที่ไม่มีการปรับปรุงดินด้วยเพอร์ไลต์ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 3 แปลงปริมาณ 46 กิโลกรัม ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า น้ำหนักผลผลิตของกลุ่มทดลองแปลงต่างๆ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 จากผลการ
ทดลองครั้งนี้จึงสามารถทำให้สรุปได้ว่า เพอร์ไลต์มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินและสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของ
ดินให้เหมาะสมทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใช้เพอร์ไลต์เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินชนิด
อื่นๆ และควรศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรฐศาสตร์ในการใช้เพอร์ไลต์ปรับปรุงดิน 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนตต่อการยดือายุการเก็บรักษาผลกล้วยน้ำว้า โดยนำกล้วยน้ำว้าไปเคลือบผิวด้วยอัลจิเนต
ที่ระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เปน็เวลา 1 นาที แล้วนำไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ นาน 28 วัน ผลการทดลองพบว่าการใช้สารเคลือบผิวอัลจิเนตชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเหลือง 
(b*) และความสว่าง (L*) ความแข็ง การสูญเสียน้ำหนัก ปรมิาณกรดที่ไทเทรตได้ คลอโรฟลิลเ์อ และบีแตกต่างจากชุดควบคมุอย่าง
มีนัยสำคญั ผลกล้วยน้ำว้าที่เคลือบด้วยอัลจิเนต 5 เปอร์เซ็นต์ แสดงการสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคญัทางสถิต ิ (3.74 
เปอร์เซ็นต์) เมื่อเปรียบเทยีบกับชุดควบคุม (5.74 เปอร์เซ็นต์) ผลกล้วยท่ีเคลือบด้วยอัลจิเนต 5 เปอรเ์ซ็นต์ มีคา่ b* L* ปริมาณกรด
ที่ไทเทรตได้ ปริมาณคลอโรฟลิลเ์อและบสีูงสุด ส่วนคา่ความแข็งของผลกล้วยที่เคลือบผิวอัลจิเนต 5 เปอร์เซ็นต์มีค่าสูงกว่าสิ่ง
ทดลองอื่น จากผลการทดลองพบว่าการเคลือบอัลจิเนตที่ 5 เปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพในการยืดอายกุารเก็บรักษาผลกล้วย ดังนั้น
การเคลือบผิวอัลจเินตที่ 5 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีที่มีแนวโน้มในการเพิ่มคณุภาพหลังการเก็บเกี่ยวและการเกบ็
รักษาผลกล้วยน้ำว้าได ้
 
คำสำคัญ:  กล้วยน้ำว้า อัลจิเนต คลอโรฟลิล ์
  
Abstract 

The effect of alginate coating on extending shelf life of ‘Namwa’ banana were also evaluated. Banana 
fruit coated with 0 (control), 1, 3 and 5% of alginate coating for 1 min and stored at 4 ºC and 90-95% relative 
humidity (RH) for 28 days. The results indicate that alginate coating significantly showed the delay of color (b*) 
and L*, hardness, weight loss, titratable acidity, chlorophyll a and b comparing with the control fruit. The banana 
fruit treated with 5% alginate coating did show a statistically significant weight loss low (3.74%) compared to 
these treated with control (5.74%). Banana coating with 5% alginate had highest b*, L*, titratable acidity, 
chlorophyll a and b. Hardness of banana coating with 5% alginate had higher than other treatment. It was found 
that 5% alginate coating was the most effective treatment to prolong storage life of banana. Thus, 5% alginate 
coating can emerge as a promising non-chemical approach towards extending postharvest quality and shelf life 
of ‘Namwa’ banana. 

 
Keywords:  ‘Namwa’ Banana, alginate, chlorophyll 
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บทนำ 
  กล้วยน้ำว้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa ABB cv. อยู่ในวงศ์ Musaceae เป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
สามารถปลูกและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี สำหรับประเทศไทยสามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศและมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า 
457,555 ไร่ มีผลผลิต 665,860 ตัน(1) ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยน้ำว้าประกอบด้วยหัวปลีซึ่งมีธาตุเหล็กสูง และส่วนของรากมไีตรเทอ
ปีน (Triterpene) หรือ สเตียรอยด์ (Steroid) ผลกล้วยทุกชนิดประกอบด้วย น้ำ แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใย เกลือแร่ต่าง ๆ 
(โดยเฉพาะแคลเซียม เหล็ก และโปรแตสเซียม) วิตามิน และเอนไซม์ต่าง ๆ นอกจากน้ียังมี เซโรโทนิน (Serotonin) นอร์อะดีนาลนี 
(Noradrenaline) และโดพามีน (Dopamine)(2) กล้วยเป็นผลไม้ที่ยังคงมีอัตราการหายใจสูงหลังการเก็บเกี่ยวจึงสุกเร็ว และเมื่อสุก
งอมเปลือกผลกล้วยจะเกิดจุดสีดำ และหลุดร่วงจากขั้วได้ง่าย จึงมีอายุการเก็บสั้น เน่าเสียได้ง่าย ทำให้ราคาตกต่ำ เมื่อผลไม้ถูกเก็บ
เกี่ยวจะเกิดความเครียดขึ้นภายในเนื่องจากผลไม้ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถูกตัดขาดจากแหล่งอาหาร และน้ำจึงต้องมีการนำเอาอาหาร
และน้ำท่ีสะสมอยู่มาใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การหายใจ  ซึ่งอาจส่งผลใหร้สชาติเปลี่ยนไป  การสูญเสียน้ำทำให้
น้ำหนักและคุณภาพของผลลดลง การเปลี่ยนแปลงในด้านสีของผล การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเคมีที่สะสม เช่น แป้ง กรด
อินทรีย์ ไขมัน การสูญเสียวิตามิน การสร้างกลิ่นเฉพาะตัวของผล (3) การยืดอายุของผลไม้ทำได้โดยการควบคุมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตที่นำไปสู่ความเสื่อมสลาย โดยการควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่ง
สามารถทำให้ยืดอายุได้นาน โดยการจัดการปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม การยืดอายุผลไม้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บรักษา
ในห้องเย็น การควบคุมสภาพของบรรยากาศ และการใช้สารเคลือบผิว โดยเฉพาะการใช้สารเคลือบผิวทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดโดยทำหน้าที่ป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซในระดับต่ำและสัมพันธ์กับขบวนการออกซิ
เดช่ัน(4) สารเคลือบผิวอัลจิเนต หรืออัลจินซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล (Phaeophyceae) เป็นสารเคลือบที่ช่วย
ชะลอการสุก และมีประสิทธิภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านจุลินทรีย์ได้ อัลจิเนตมีคุณสมบัติในด้านความหนืด และคง
ตัว มีประสิทธิภาพในการเป็นสารเคลือบและแผ่นฟิล์มนำมาใช้ในการยืดอายุของสเตอบอรี่ (5) ส้ม(6) องุ่น(7) มะเฟือง(8) รวมทั้งมี
รายงานว่าโซเดียมอัลจิเนตมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของมะเขือเทศ (9) และท้อ(10) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของอัลจิเนตต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยน้ำว้าซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยน้ำว้า
ไว้ได้นานขึ้น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. การเตรียมวสัดุพืช 
กล้วยน้ำว้าซื้อจากตลาดสี่มมุเมือง ลักษณะของกล้วยที่ใช้คือกล้วยท่ีมีระยะแก่ทางการค้า (70-80 เปอร์เซ็นต์) ผลมีสเีขียว 

คัดเลือกหวีท่ีมคีวามสม่ำเสมอกัน ไม่มโีรค จากนั้นนำมาแยกเป็นลูก และล้างทำความสะอาดด้วยโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ความเขม้ขน้ 
200 ppm นาน 2 นาที  ผึ่งให้แห้ง  

2. ศึกษาผลของโซเดียมอลัจิเนตต่อคณุภาพทางกายภาพ และเคมีของผลกล้วยน้ำว้า 
เตรียมสารเคลือบผิวอัลจิเนตโดยนำผงโซเดียมอลัจิเนตที่ความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 เปอรเ์ซ็นต์ ละลายในน้ำกลั่นท่ี

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และกวนจนกว่าสารละลายโซเดียมอัลจิเนตใส เติมกลีเซอรอล (11.6 กรัม/ลิตร) และน้ำมันทานตะวนั 
(0.25 กรัม/ลิตร) ปั่นผสมใหเ้ป็นเนื้อเดียวกันนาน 5 นาที จากนั้นศึกษาผลของอัลจิเนตต่อคณุภาพและปริมาณคลอโรฟลิล์ของกล้วย
น้ำว้าโดยแยกเป็นสิ่งทดลองดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 จุ่มผลกล้วยในน้ำกลั่น (ชุดควบคุม) สิ่งทดลองที่ 2 -4 จุ่มผลกล้วยในสารเคลือบ
ผิวอัลจิเนต 1 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เป็นเวลา 1 นาที และผึ่งให้แห้งนาน 30 นาที ท่ีอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซยีส หลังจาก
ผลกล้วยน้ำว้าแห้งนำไปใส่ในถุงโพลีโพไพลีนขนาด 6x9 นิ้ว เก็บรกัษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน นำมาตรวจ
วิเคราะหผ์ลในวันท่ี 0 7 14 21 และ 28 วัน ตรวจวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสีเปลือกโดยแสดงเป็นค่า L* (ค่าความสว่าง) และ b* 
(ค่าสีเหลือง) ค่าความแข็ง (Hardness) โดยใช้เครื่อง fruit hardness tester  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้(11) การสูญเสียน้ำหนัก และ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ของเปลือกผลกล้วยน้ำว้า12)  
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3. สถิติที่ใช้ในการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (completely randomized design; CRD) วิเคราะห์ขอ้มูลความแปรปรวน 

(Analysis of Variance, ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยใช้ Duncan’ s  New  Multiple  Range  Test  (DMRT)  
จากโปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS Statistics version 21  ที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการเคลือบผิวของกล้วยน้ำว้าด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่ากล้วยน้ำว้าท่ีไม่ได้เคลือบผิวมีค่า b* (สี
เหลือง) สูงกว่าผลกล้วยน้ำว้าที่เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตซึ่งสอดคล้องกับค่า L* (ความสว่าง) แสดงถึงการเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสี
เหลืองมากกว่ากล้วยน้ำว้าที่เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 1) ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณฑการณ์ และคณะ(13) พบว่าการใช้สารเคลือบผิวอัลจิเนตร่วมกับว่านหางจระเข้ อัตราส่วน 85:15 ส่งผลให้มะนาวมีอายุ
การเก็บรักษา 6 วัน เมื่อเทียบกับชุดควบคุมซึ่งสามารถช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเขียวและมคีา่สีแดง (a*) สูงกว่าชุดควบคุม สาร
เคลือบผิวที่ใช้กับผักและผลไม้ปกคลุมไขที่เคยมีอยู่และปิดช่องเปิดตามธรรมชาติ เช่น ปากใบ หรือ รอยแตกบริเวณผิวของลำต้น 
(lenticel) ทำให้การสูญเสียน้ำหนักและการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง ปริมาณออกซิเจนภายในผลลดลงเนื่องจากถูกใช้ไปในการ
หายใจ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น(14) จากการทดลองเห็นได้ว่ากล้วยน้ำว้าที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตมีการสูญเสีย
น้ำหนักมากกว่ากล้วยน้ำว้าที่เคลือบผิวอัลจิเนตซึ่งกล้วยน้ำว้าที่เคลือบผิวอัลจิเนตความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการสูญเสีย
น้ำหนักน้อยที่สุด 3.74 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2) ในงานวิจัยของ จิตตา และคณะ(15) พบว่าการใช้สารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ เคลือบผิวชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ มีการสูญเสียน้ำหนักน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.38 เปอร์เซ็นต์ ในขณะผลชมพู่
ทับทิมจันทร์ที่ไม่เคลือบผิวมีการสูญเสียน้ำหนักเท่ากับ 4.35 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียังมีรายงานว่ามีการใช้สารเคลือบผิวโซเดียมอัล
จิเนตในเมล่อนตัดแต่งพร้อมบริโภค ลดการสูญเสียน้ำหนักเมื่อใช้ที่ 1.0 และ 2.0 กรัมต่อกรัมโซเดียมอัลจิเนต(16) เนื่องจากสาร
เคลือบนี้จะไปจำกัดปริมาณก๊าซให้ลดการสูญเสียน้ำหนักได้ อีกทั้งเกิดการฟอร์มตัวของแคลเซียมแลคเตทโดยแคลเซียมจะไปจบักบั
ผนังเซลล์ เช่น เพคตินจึงทำให้โครงสร้างของผนังเซลล์แข็งแรง(17) จึงลดการสูญเสียน้ำหนักได้ ผลกล้วยน้ำว้าท่ีไม่ได้เคลือบอัลจิเนต
มีค่าความแข็งลดลงอย่างรวดเร็วและต่ำกว่าผลกล้วยน้ำว้าท่ีเคลือบอัลจิเนตความเข้มข้น 1, 3 และ5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ภาพที่ 
2) นอกจากน้ียังมีรายงานว่าการใช้สารไคโตแซนเคลือบผิวผลพุทรา(18) และหน่อไม้ฝรั่ง(19) สามารถรักษาความแน่นเนื้อได้ ทั้งนี้สาร
เคลือบผิวมีผลต่อองค์ประกอบของก๊าซภายในผลพุทราและลดอัตราการหายใจและเอนไซม์อะไมเลส ในที่สุดก็จะไปต้านการลดลง
ของความแน่นเนื้อได้ นอกจากนี้ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตา และคณะ (15) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เจลวา่น
หางจระเข้เคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ รายงานว่าชมพูพันธุ์ทับทิมจันทร์ที่เคลือบด้วยว่านหางจระเข้
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นเนื้อดีที่สุดเท่ากับ 40.92 กิโลกรัม แตกต่างจากชมพูพันธุ์ทับทิมจันทร์ที่ไม่ได้เคลือบผิว
ซึ่งมีค่าความหนาแน่นเนื้อต่ำที่สุด เท่ากับ 27.76 กิโลกรัม จากผลการทดลองปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของกล้วยน้ำว้าเคลือบอัลจิ
เนตมีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มากกว่าผลกลว้ยน้ำว้าที่ไมไ่ดเ้คลือบผวิ โดยเฉพาะที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) ทั้งนี้ตามที่ 
Sadler และ Murphy(20) พบว่ากรดในผลไม้มีปริมาณลดลงเมื่อผลไม้สุกขณะที่ปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณกรดที่
ไทไทรตได้ของกล้วยน้ำว้าทั้งเคลือบผิวและไม่ได้เคลือบผิวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ดังนั้นการเคลือบผิวจึงอาจไม่ใช่สาเหตุ
ของปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุสีเขียวมีหลายชนิด ได้แก่ คลอโรฟิลล์เอ บี ซี และดี การเปลี่ยนแปลงสีผิว
เปลือกเป็นปัญหาสำคัญหลังการเก็บเกี่ยวของผลกล้วย การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในผลิตผลสดส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นในการย่อย
หรือทำลายโครงสร้างโดยเอนไซม์ เช่น chlorophyllase นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษา (14) จากการ
ทดลองพบว่าคลอโรฟิลล์เอของกล้วยน้ำว้าเคลือบอัลจิเนตเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วใน
วันที่ 7, 14 และ 21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 3) โดยผลกล้วยน้ำว้าที่เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปริมาณคลอโรฟิลล์สัมพันธ์กับค่าสี b* และ L* ที่มีปริมาณสูงกว่าสิ่งทดลองอื่นแสดงว่าผลกล้วยน้ำว้ามีการเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีเหลือง ซึ่งผลการทดลองมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิวัลย์ และคณะ(21) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

473 

 

เคลือบผิวด้วยไคโนซานต่อการชะลอการสุกของกล้วยหอมพันธุ์คาเวนดิช รายงานว่ากล้วยหอมที่เคลือบด้วย ไคโตแซนที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ได้ การวิเคราะห์คลอโรฟิลล์บีของกล้วย
น้ำว้าเคลือบอัลจิเนตเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าคลอโรฟิลล์บีมากที่สุด (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ภาพที่ 3) Tiecher และคณะ(22) รายงานว่าการสลายตัวของคลอโรฟิลล์นั้นส่วนหนึ่งมาจากการผลิตเอ
ทิลีน โดยกล้วยที่เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลืองมาจากกระบวนการสุกซึ่งมีเอทิลีนไปกระตุ้นให้เกิดการสุกทำให้คลอโรฟิลล์ลดลงและ
การเคลือบผิวด้วยอัลจิเนตจะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการสลายคลอโรฟิลล์ถูกจำกัด จึงทำให้
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลกล้วยที่เคลือบผิวด้วยอัลจิเนตเปลี่ยนสีช้ากว่าผลกล้วยที่ไม่เคลือบผิว ดังนั้นการใช้สารเคลือบผิวอลัจเินต
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการยืดอายุการเก็บรักษาของผลไม้ชนิดอื่นและยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับสารป้องกันการเกิดสี
น้ำตาลได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ค่าสี b* และ L* ของกล้วยน้ำว้าที่เคลือบด้วยอลัจิเนตทีค่วามเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 4 
องศาเซลเซยีส 
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ภาพที่ 2  การสูญเสยีน้ำหนัก และค่าความแข็งของกล้วยน้ำว้าท่ีเคลือบด้วยอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เกบ็

รักษาท่ีอุณหภมูิ 4 องศาเซลเซยีส 
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ภาพที่ 3  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ คลอโรฟิลล์ เอ และบี ของกล้วยน้ำว้าที่เคลือบด้วยอลัจิเนตทีค่วามเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 

เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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อิทธิพลของแบคทีเรีย Bacillus spp. จากดอกเห็ดฟางต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย 

Efficacy of Bacteria Bacillus spp. from Straw Mushroom Fruiting Bodies  

on Yield of Straw Mushroom by Short Stack 
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บทคัดย่อ 

 แบคทีเรียสกุลต่าง ๆ เช่น Bacillus spp. และ Pseudomonas spp. มีรายงานว่าสามารถเพิ่มผลผลิตของเหด็ได้หลาย

ชนิด การทดลองครั้งนี้จึงใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ไอโซเลต STP 2-3 และ STP 5-3 ที่แยกได้จากดอกเห็ดฟาง มาขยายเพื่อ

เพิ่มปริมาณด้วยวิธีขีดเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA บ่มเชื้อ 2 วันที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำมาปรับให้มีความเข้มข้น 106 CFU/ml 

พ่นแบคทีเรียทดสอบลงบนกองเห็ดฟางปริมาตร 300 มิลลิลิตร พบว่าการพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 มี

น้ำหนักต่อดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุม และเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางในระดอกตูมรูปทรงไข่สูงที่สุดอย่างมีนยัสำคัญ

ทางสถิติ (59.31 เปอร์เซ็นต์) และมีแนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนักต่อดอกของเห็ดฟาง น้ำหนักต่อกองในระยะดอกตูมรูปทรงไข่ และ

น้ำหนักผลผลิตต่อกองได้ (18.65,  104.55 และ  8.19 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีควบคุม ในขณะที่การพ่นด้วย

แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 5-3 ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงไข่ได้ 51.44 เปอร์เซ็นต์ และมี

แนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนักผลผลิตเห็ดฟางต่อกองได้สูงถึง 15.22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

 

คำสำคัญ: แบคทีเรีย เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการเจรญิ เห็ด 
 

Abstract 

 Some genus of bacteria, Bacillus spp.  and Pseudomonas spp. , have been reported to increase the 

yield of many mushroom species.  Bacillus spp.  isolated STP 2- 3 and STP 5- 3 which isolated from straw 

mushroom fruiting bodies were used in this research.  The bacteria were increase the quantity by cross streak 

on NA medium for 2 days at room temperature. The concentration was adjusted to 106 CFU/ml. The Bacillus 

spp.  suspension 3 0 0  ml were sprayed around the short stacks of straw mushroom for testing.  The results of 

Bacillus sp. isolate STP 2-3 had the highest total weight of fruiting bodies in button-shape stage and percentage 

of straw mushrooms in egg- shape stage (59.31 %) and had tends to increase the weight per fruiting body, total 

weight per stack in egg-shape stage and total weight per stack (18.65%, 104.55% and 8.19%, respectively) when 

compared to the control treatment. While the sprayed with Bacillus sp. isolate STP 5-3 treatment was increase 
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percentage of straw mushrooms in egg- shape stage by 51.44 % and had tends to increase the total weight of 

stack by 15.22 % when compared to the control treatment. 

 

Keywords: bacteria, increase yield, growth promotion, mushroom 
 
บทนำ 

 เห็ดฟาง (Volvariella volvacea; ชื่อสามัญ Straw mushroom  หรือ Paddy mushroom)  เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่

สำคัญ มีรสชาติอร่อย  คุณค่าทางอาหารสูง  ได้แก่ โปรตีน  วิตามิน  เกลือแร่ ให้พลังงานสูง  และไขมันต่ำ  ภายในประเทศยังมี

ความต้องการบริโภคเห็ดฟางสูงถึงร้อยละ  90  แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด(1)   การเพาะเห็ดฟางมีการ

พัฒนาจนสามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาในการเพาะสั้นเพียง 7-10 วัน อย่างไรก็ตามมีการนำเอาจุลินทรีย์ หรือน้ำหมัก

ชีวภาพมาใช้ในการเพาะเห็ดฟางร่วมด้วย(2) โดยพราวมาส และคณะ(3) พบว่าการพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพจากเศษเห็ดทำให้น้ำหนัก

ของดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุม ระยะดอกตูมรูปทรงไข่ และระยะดอกปริสูงกว่าวิธีควบคุม โดยช่วยเพิ่มจำนวนดอก

เห็ดฟางได้ 10.44-37.07 เปอร์เซ็นต์  

มีรายงานว่า เชื ้อแบคทีเรียสกุลต่าง ๆ เช่น Bacillus sp. และ Pseudomonas sp. สามารถเพิ ่มผลผลิตของเห็ด

เศรษฐกิจในสกุลต่าง ๆ ได้ เช่น เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) เห็ดนางฟ้าภูฏาน (Pleurotus pulmonarius) และเห็ด

กระดุม หรือเห็ดแชมปิญอง (Agaricus bisporus) เป็นต้น(4,5,6,7,8)  ดีพร้อม(9) รายงานว่าการใช้เชื้อ B. subtilis สายพันธ์ุพลายแก้ว 

ผสมน้ำรดกองหมักวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนก่อนนําขึ้นช้ันเพาะ รดตอนโรยเชื้อบนวัสดุเพาะและตอนตัดเสน้ใย ส่งผลให้ผลผลติ

เห็ดฟางเพิ่มขึ้น และลดการระบาดของเชื้อราศัตรูเห็ดได้ด้วย นอกจากน้ียังมีรายงานว่าการพ่นวัสดุเพาะเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือน

ด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ B. subtilis BC05 ที่แยกได้จากสภาพแวดล้อมในการเพาะเห็ดฟางและวัสดุเพาะเห็ดฟางให้ผลผลิตเห็ด

ฟางมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน 42.02-51.67 เปอร์เซ็นต์(10,11,12)  งานวิจัยครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียที่แยกได้จากดอก

เห็ดฟางต่อการเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตของเห็ด

ฟางและเห็ดอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. การเตรียมเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบที่ใช้ในการทดลอง 

เตรียมเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ ได้แก่ แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 และ STP 5-3 ที่

แยกได้จากดอกเห็ดฟาง(13) โดยขยายเช้ือแบคทีเรียเพื่อเพิ่มปริมาณด้วยวิธี cross streak บนอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar (NA) 

บ่มเชื้อไว้ 2 วันที่อุณหภูมิห้อง นำมาปรับให้มีความเข้มข้น 106 CFU/ml ในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวัดค่าความดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้มีค่าเท่ากับ 0.2 (O.D 600 = 0.2)(14)   

 2. การเพาะเห็ดฟางแบบกองเต้ีย 

2.1 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเพาะเห็ดฟาง 

นำฟางข้าวอัดก้อน น้ำหนัก 20 กิโลกรัม จำนวน 5 ก้อน แช่น้ำเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ทำการเปิดน้ำท้ิง เติมน้ำใส่อกี

ครั้ง ทำการย่ำฟางข้าวจนนิ่มก่อนนำมาใช้ เตรียมขี้ฝ้ายโดยนำขี้ฝ้ายแช่น้ำและขยี้ให้ชุ่มน้ำจนแตกตัว จากนั้นเลือกเช้ือเห็ดฟางพันธุ์
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ไทยที่มีเส้นใยเจริญเต็มถุง ไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน จำนวน 10 ถุง ผสมกับอาหารเสริม ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว 1.4 กิโลกรัม ให้เข้ากัน 

จากนั้นเตรียมไม้แบบเพาะเห็ดฟาง ขนาด 0.4 x 1.18  เมตร  สูง 0.3  เมตร 

2.2 การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 

ขั้นตอนที่ 1 นำฟางข้าวที่เปียกชุ่มวางรองก้นไม้แบบอัดให้แน่น สูงประมาณ 2-3 นิ้ว วักขี้ฝ้ายใส่ชิดขอบไม้แบบ

กว้างประมาณ  2  นิ้ว จากนั้นโรยเชื้อเห็ดฟางที่เตรียมไว้ด้านบนขี้ฝ้าย ทำซ้ำแบบเดิม 3 ครั้ง สำหรับชั้นสุดท้ายวางขี้ฝ้ายจนเต็ม

หน้าไม้แบบ ก่อนโรยเช้ือเห็ดฟางทับด้านบนให้ท่ัว  จากนั้นยกไม้แบบออก แล้วนำเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบที่เตรียมไว้

พ่นรอบ ๆ กอง ปริมาตรกองละ 300 มิลลิลิตร โดยมีกรรมวิธีทดลองทั้งหมด 3 กรรมวิธี  ดังนี้ 

 กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีควบคุม (control) พ่นด้วยน้ำเปล่า 

 กรรมวิธีท่ี 2 พ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 

 กรรมวิธีท่ี 3 พ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 5-3 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมโรงเรือนขนาดเล็กทำจากท่อพีอี (PE) ดัดโค้ง  ขนาด 1.45 x 5.9  เมตร สูง 0.7 เมตร คลุม

ด้วยพลาสติกใส เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือน และคลุมทับด้วยตาข่ายพรางแสงสีดำ เพื่อป้องกันแสงแดดที่อาจ

ส่องผ่านมากระทบดอกเห็ดฟาง  

ขั้นตอนท่ี 3 การตัดเส้นใย เมื่อบ่มได้ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นการเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง ทำการเปิดโรงเรือน และ

พ่นน้ำเปล่าใส่เส้นใย หลังจากนั้นเปิดโครงทดสอบในช่วงเช้าทุกวันเพ่ือถ่ายเทอากาศเป็นเวลา 15-20 นาที (ดัดแปลงจากสุริยา และ

คณะ(15)) 

3. การวางแผนและวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely   Randomized   Design;  CRD)   ทำการทดลองทั้งหมด 3 

กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ำ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่จากกรรมวิธีตา่ง ๆ ด้วย

วิธี  Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (P ≤ 0.05) 

4. การบันทึกผลการทดลอง 

หลังจากเพาะ 10 วัน เก็บข้อมูลน้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางในแต่ละระยะ ได้แก่ ระยะดอกตูมรูปทรงกระดุม ระยะ

ดอกตูมรูปทรงไข่ และระยะดอกปริ (ภาพที่ 1) บันทึกน้ำหนักผลผลิต ได้แก่ น้ำหนักต่อดอก น้ำหนักต่อกองของแต่ละระยะ และ

น้ำหนักผลผลิตต่อกอง ด้วยเครื่องช่ังดิจิตอล เป็นเวลา 10 วันหลังเพาะ 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของดอกเห็ดฟางแต่ละระยะ 

ก. ระยะดอกปร ิ  ข. ระยะดอกตูมรูปทรงไข ่  ค. ระยะดอกตูมรูปทรงกระดุม 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. น้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟาง 

1.1 น้ำหนักต่อดอก 

จากการทดลองพบว่า เห็ดฟางจากกรรมวิธีท่ีพ่นด้วยแบคทีเรีย  Bacillus sp.  ไอโซเลต STP 2-3 มีน้ำหนักต่อ

ดอกในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมสูงที่สุด (13.34 กรัม) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

(11.55 กรัม) และมีแนวโน้มชว่ยเพิ่มน้ำหนักต่อดอกเห็ดฟางในระดอกตูมรูปทรงไข่ 18.65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี

ควบคุม เช่นเดียวกับกรรมวิธีท่ีพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. isolate STP 5-3 ที่มีแนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนักดอกเห็ดฟางในระยะ

ดอกปริได้ 32.21 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่  1    น้ำหนักต่อดอกเห็ดฟางท่ีเพาะแบบกองเตี้ย ในระดอกตูมรูปทรงกระดุม ระยะดอกตูมรูปทรงไข่ และระยะดอกปริ  

หลังจากพ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ Bacillus spp. 

หมายเหตุ : ns   คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

กรรมวิธ ี

น้ำหนักต่อดอกของเห็ดฟาง (กรัม) 

ระยะดอกตูม 
รูปทรงกระดุม 

ระยะดอกตูม 
รูปทรงไข ่

ระยะดอกปร ิ

กรรมวิธีควบคมุ (Control) 11.55b         - 20.64         -  35.8          - 
Bacillus sp. isolate STP 2-3 13.34a  (+ 15.50%)***  24.49 (+ 18.65%) 24.49        - 
Bacillus sp. isolate STP 5-3  12.77ab (+ 14.56%) 17.33         - 47.33  (+ 32.21%) 
F test ** ns ns 
C.V. (%) 6.62 24.84 49.03 

ก. 

ข. 

ค. 
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**   คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์
***     คือ เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น (+) เมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

a,b คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการวิเคราะห์ด้วย Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT)   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ 

   

   1.2  น้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางแต่ละระยะ 

จากการทดลองพบว่า น้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมในกรรมวิธีควบคุมที่พ่นด้วย

น้ำเปล่ามีน้ำหนักผลผลิตเห็ดฟางสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (257.33 กรัม) ในขณะที่น้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางในระยะ

ดอกตูมรูปทรงไข่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่ากรรมวิธีที่พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp.  ไอโซเลต STP2-3 มีน้ำหนัก

ของระยะดอกตูมรูปทรงไข่สูงที่สุด 624.78 กรัม รองลงมาคือกรรมวิธีที่พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 5-3 ที่มี

น้ำหนักผลผลิต 429 กรัม ซึ่งการพ่นแบคทีเรีย Bacillus sp.  ทั้งสองไอโซเลตมีแนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางใน

ระยะดอกตูมรูปทรงไข่ได้ 104.55 และ 40.45 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม สำหรับในระยะดอกปริ

พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

 

1.3 น้ำหนักผลผลิตต่อกอง 

น้ำหนักผลผลิตต่อกองของทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่ากรรมวิธีที ่พ่นด้วยแบคทีเรีย 

Bacillus ทั้งสองไอโซเลตมีแนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางได้ โดยการพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต 

STP5-3 มีน้ำหนักผลผลิตต่อกองของเห็ดฟางสูงที่สุด (841 กรัม) ซึ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 15.22 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวธิี

ควบคุม ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP2-3   มีน้ำหนักผลผลิตต่อกองรองลงมา (789.67 กรัม)  

ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีควบคุม 8.19 เปอร์เซ็นต์ โดยที่กรรมวิธีควบคุมที่พ่นด้วยน้ำเปล่ามีน้ำหนักผลผลิตต่อกองเพียง 729.89  กรัม  

(ตารางที่ 3) 

ตารางที่  2    น้ำหนักผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย ในระดอกตูมรูปทรงกระดุม ระยะดอกตูมรูปทรงไข่ และระยะดอกปริ  

หลังจากพ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ Bacillus spp. 

หมายเหตุ : ns   คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

*    คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

กรรมวิธ ี

น้ำหนักผลผลติต่อกองของเห็ดฟางแต่ละระยะ (กรมั) 

ระยะดอกตูม 
รูปทรงกระดุม  

ระยะดอกตูม 
รูปทรงไข่  

ระยะดอกปริ  

กรรมวิธีควบคมุ (Control) 257.33a      305.44        - 105.89 
Bacillus sp. isolate STP2-3 173.56b      624.78 (+ 104.55%)*** 93.11 
Bacillus sp. isolate STP5-3   221.33ab      429.00   (+ 40.45%) 22.83 
F test * ns ns 

C.V. (%) 12.72 23.92 68.34 
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***     คือ เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น (+) เมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

a,b คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการวิเคราะห์ด้วย Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT)   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

ตารางที ่  3   น้ำหนักผลผลิตต่อกองของเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย หลังจากพ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ  

Bacillus spp. 

หมายเหตุ : ns   คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
***     คือ เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น (+) เมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

 

 2. เปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางแต่ละระยะ 

จากการทดลองพบว่า กรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมสูงที่สุดอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (54.53 เปอร์เซ็นต์)  ในขณะทีก่รรมวิธีท่ีพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ทั้งสองไอโซเลต มีเปอร์เซ็นต์ระยะดอก

ตูมรูปทรงกระดุมเพียง 30.57-36.33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีที่พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP2-3 และ 

STP5-3 มีเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงไข่สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (59.31 และ 51.44 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลำดับ) ส่วนเปอร์เซ็นต์เห็ดฟางในระยะดอกปริของทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่าการพ่นด้วยแบคทีเรีย 

Bacillus spp. ทั ้งสองไอโซเลต มีแนวโน้มช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางระยะดอกปริได้ 16.45 -40.73 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4  เปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย ในระดอกตูมรูปทรงกระดุม ระยะดอกตูมรูปทรงไข่ และระยะดอกปริ  

หลังจากพ่นด้วยเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียทดสอบ Bacillus spp. 

กรรมวิธ ี น้ำหนักผลผลติต่อกอง (กรัม) 

กรรมวิธีควบคมุ (Control) 729.89      - 
Bacillus sp. isolate STP2-3 789.67 (+ 8.19%)*** 
Bacillus sp. isolate STP5-3  841.00 (+15.22%) 

F test ns 
C.V. (%) 14.42 

กรรมวิธ ี

เปอร์เซ็นต์ดอกเหด็ฟางแต่ละระยะ (%) 

ระยะดอกตูม 
รูปทรงกระดุม  

ระยะดอกตูม 
รูปทรงไข่  

ระยะดอกปร ิ

กรรมวิธีควบคมุ (Control) 54.53a  36.79b        - 8.69         - 

Bacillus sp. isolate STP2-3 30.57b  59.31a  (+ 61.21%)*** 10.12 (+ 16.45%) 

Bacillus sp. isolate STP5-3  36.33b  51.44a  (+ 39.82%) 12.23 (+ 40.73%) 
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หมายเหตุ : ns   คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

*    คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
***     คือ เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น (+) เมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

a,b คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการวิเคราะห์ด้วย Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT)   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

การใช้แบคทีเรียที่ส่งเสริมต่อผลผลิตเห็ดฟางมากที่สุด 2 ไอโซเลต จากการทดลองของพราวมาส และคณะ (11) ได้แก่ 

แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 และ STP 5-3 มาทดสอบกับเห็ดฟางที่เพาะแบบกองเตี้ย พบว่ากรรมวิธีที่พ่นด้วย

แบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 สามารถเพิ่มน้ำหนักดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมได้อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ในขณะที่น้ำหนักผลผลิตของเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมในกรรมวิธีควบคุมที่พ่นด้วยน้ำเปล่ามีน้ำหนักผลผลิตสูง

ที่สุด ซึ่งในระหว่างการทดลองพบว่าดอกเห็ดฟางส่วนใหญ่ในกรรมวิธีที่พ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 มีการ

พัฒนาของดอกเห็ดจากระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมเล็ก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร) ไปเป็นระยะดอกตูม

รูปทรงไข่ ในขณะที่กรรมวิธีอื่นมีการพัฒนาของดอกเห็ดจากระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมเล็กไปเป็นระยะดอกตูมรูปทรงกระดุม

ตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Payapanon et al.(12)  ทีร่ายงานถึงการใช้ Bacillus subtilis B2 ที่แยกได้จากแหล่งเพาะ

เห็ดฟาง มาพ่นบนวัสดุเพาะเห็ดฟาง และพบว่าแบคทีเรียสามารถช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับเส้นใยเห็ดฟาง ส่งผลให้ผลผลิตเห็ดฟาง

เพิ่มขึ้นได้  ซึ่งอาจเนื่องมาจากแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับเส้นใยเห็ดสามารถผลิตสารพวกเซลลูโลส และวิตามินบางชนิดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดได้(16)  นอกจากน้ียังเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3 

สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกเหด็ในระยะดอกตูมรูปทรงไข่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมือ่เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม  ในขณะที่

การพ่นด้วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP  5-3  มีแนวโน้มในการช่วยเพิ่มน้ำหนกัผลผลิตต่อของเห็ดฟางได้สูงที่สุดแต่ไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม จึงควรมีการทดสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของแบคทีเรียทดสอบ เช่น การ

ย่อยสลายลิกนิน หรือการสร้างเอนไซม์เซลลเูลส ตลอดจนทดสอบกับการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเพื่อความแม่นยำของข้อมูลต่อไป 

จากการทดลองเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยในครั้งนี้  พบเชื้อราสาเหตุโรคของเห็ดฟาง ได้แก่ เชื้อรา Trichoderma 

spp.  และ  Sclerotium spp.  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chang(17)  ทีร่ายงานไวว้่า การแยกเชื้อจากไส้ฝ้ายพบเช้ือราได้หลาย

ชนิด ได้แก ่Mycogone perniciosa, Scopulariopsis fimicola, Thiclavia terricola, Trichoderma spp., Aspergillus spp., 

Pythium sp. และ Rhizoctonia sp.  ซึ่งเช้ือราทุกชนิดที่พบสามารถเจริญแย่งอาหารหรือผลิตสารยับยั้งการเจริญของเห็ดฟางได้ 

โดยสุนีย์(10)  พบว่าการพ่นแบคทีเรียสร้างเอนโดสปอร์ที่แยกได้บนวัสดุเพาะเห็ดฟาง B. subtilis สายพันธุ์ BC05 ส่งผลให้ปรมิาณ

เชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด เช่น เห็ดน้ำหมึก (Coprinus sp.) หรือเห็ดถั่วงอกหัวโต (Bolditius fissus) ลดลง จึงอาจมีการศึกษา

คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราแข่งขันของเห็ดฟางของแบคทีเรีย  Bacillus sp. ไอโซเลต STP2-3  และ STP5-3 ต่อไปในอนาคต 

 

 

 

F test * * ns 

C.V. (%) 18.65 13.03 95.21 
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สรุป 

 การพ่นแบคทีเรีย Bacillus sp. ไอโซเลต STP 2-3  และ  STP 5-3  ความเข้มข้น 106 CFU/ml บนกองเห็ดฟางที่เพาะ

แบบกองเตี้ยปริมาตร 300 มิลลิลิตรต่อกอง  พบว่ากรรมวิธีท่ีพ่นด้วยแบคทีเรีย  Bacillus sp.  ไอโซเลต  STP 2-3   มีน้ำหนักต่อ

ดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงกระดุมเพิ่มขึ้น 15.50 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงไข่

เพิ่มขึ้น 61.21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่พ่นด้วยน้ำเปล่า  ในขณะที่การพ่นด้วยแบคทีเรีย  Bacillus sp.  

ไอโซเลต STP  5-3 พบเปอร์เซ็นต์ดอกเห็ดฟางในระยะดอกตูมรูปทรงไข่เพิ่มขึ้น 39.82 เปอร์เซ็นต์  และมีแนวโน้มช่วยเพิ่มน้ำหนัก

ผลผลิตรวมสูงขึ้น 15.22  เปอร์เซ็นต์  เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 
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การใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว 
Using Peanut Substitute Mung Bean with Peanut Butter 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณถั่วเขียว

เลาะเปลือกทดแทนถ่ัวลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว และศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ฯ โดยผลการทดสอบพบว่า จากการ
ดัดแปลงส่วนผสมและปริมาณโดยการทดแทนถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถั่วลิสง 3 ระดับคือ ร้อยละ 0:100, 20:80 และ 40:60 คิด
จากน้ำหนักถั่วลิสงทั้งหมด ทำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9-point hedonic scale 
และนำผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทางกายภาพ โดยสามารถใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงได้ ร้อยละ 40:60 เนื่องจากมีระดับ
คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านประสาทสัมผัสสูงสุด และยังคงลักษณะที่ดี    มีความละเอียดเนียน กลิ่นหอมพอเหมาะ รสชาติกลม
กล่อม และการกระจายตัวบนขนมปังได้ดี เมื่อทดสอบทางกายภาพของการเปรียบเทียบระหว่างเนยถั่วทางการค้ากับ เนยถั่ว
ทดแทนถั่วเขียวเลาะเปลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้ว พบว่า ค่าสีของเนยถั่วทดแทนถั่วเขียวเลาะเปลือกมีค่าความสว่าง (L*) ค่าสแีดง 
(a*) และค่าสีเหลือง (b*) น้อยกว่า ส่วนค่า aw ค่าความชื้น และค่าความยึดเกาะ (Cohesiveness) มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
เนยถั่วทดแทนถ่ัวเขียวเลาะเปลือกที่ผ่านการพัฒนามีสว่นผสมของถั่วเขียวเลาะเปลอืกที่มีกรรมวิธีการเตรยีมวัตถุดบิ เช่น การแช่น้ำ 
และการนึ่ง มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์มีความช้ืนและอ่อนนุ่มเพิ่มขึ้น แต่มีการยึดเกาะลดลง 
 

คำสำคัญ:  เนยถั่ว ถั่วเขียวเลาะเปลือก ถ่ัวลสิง การทดแทน  
 

Abstract 
 This research is the using peanut substitute mung bean with peanut butter. The purpose of this study 
was to investigate basic recipes of peanut butter products from commercial products, using mung beans 
substitute of peanuts and to study physical properties of the product. I was found that three recipes with 
different ratios (0:100, 20:80 and 40:60) based on the weight of the peanut. The research instruments were        
a 9-point hedonic-scale questionnaire whose data were analyzed by ANOVA to analyze the preference on 
sensory evaluation and physical analysis. The results mung bean to replace peanut portion was 40:60 had the 
highest average sensory evaluation. As a result, the still good appearance of the butter, smooth resolution, 
good spread on bread, flavor and taste. When testing the physical properties of the peanut butter use mung 
bean product, it was found that the product the color value cereal butter is substitute with mung bean.           
The color values of peanut butter were lower for lightness (L*) redness (a*) and yellowness (b*) values the 
products. The value aw, moisture and cohesiveness are different. As the developed peanut butter, such as 
soaking and steaming have resulted in increased moisture and softness of the product. And the cohesiveness 
decreased. 
Keywords:   peanut butter, mung bean, peanut, substitute 
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บทนำ 
 ถั่วเป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่วมีหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Leguminosae ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ถั่วเหลือง เป็นต้น (1) โดยถั่วเขียวเลาะเปลือกมาจากเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งนิยมปลูกเพื่อบริโภคในประเทศไทย โดยมีรายงานว่าในปี 
2558 มีพื้นท่ีปลูกถั่วเขียวทุกพันธ์ 855,304 ไร่ มีผลผลิต 98,360 ตัน ผลผลิตเพื่อการส่งออก 15,754 ตัน สามารถปลูกได้ตลอดปี 
เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีนที่ย่อยง่าย ไขมันต่ำ เมื่อรับประทานไม่ทำให้ท้องอื ด สามารถนำมาประกอบอาหารใน
ครัวเรือนได้ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง อีกทั้งมีสรรพคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แก้ร้อนใน บำรุงกำลัง แก้ขัดข้อ 
แก้เหน็บชา ขับปัสสาวะ เป็นต้น (2) ประกอบกับมีเส้นใยอาหารประเภทละลายน้ำไม่ได้ มีคุณสมบัติไม่อุ้มน้ำ และจะถูกขับถ่ายออก
จากร่างกายได้เร็วกว่าชนิดที่อุ้มน้ำได้ ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเพื่อขับเคลื่อนอุจจาระ ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น ช่วยไม่ให้เกิดมะเร็ง
ลำไส้ได้ ใยอาหารชนิดนี้เหมือนยาระบายธรรมชาติ ช่วยป้องกันโรคท้องผูก  (3) ซึ ่งเป็นใยอาหารที่อยู ่ในกลุ่มพรีไบโอติกที่มี 
สารประกอบอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและสามารถผ่านลำไส้ใหญ่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นกลุ่มโปรไบโอติกส์ในลำไส้ใหญ่ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค  (4) ส่วนเนยถั่วผลิต
จากวัตถุดิบหลักคือถั่วลิสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณไขมันสูง เมื่อรับประทานจะรู้สึกเหนียวติดเพดานปาก ฝืดคอ และมีความเลี่ยน 
คนไทยไม่นิยมบริโภคเนยถั่วโดยตรง แต่จะนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่าง ๆ (5) นอกจากนี้ยังมีเนยชนิดอื่น ๆ ที่จำหน่าย
ในท้องตลาด ได้แก่ แมคคาเดเมียบด งาขาวอบบด งาดำอบบด เป็นต้น (6) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ถั่วลิสงทดแทนถั่วเขียว
เลาะเปลือกในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว โดยถั่วเขียวเละเปลือก จัดเป็นพืชเมล็ดชนิดไขมันต่ำ มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว โปรตีนสูง ประกอบ
กับเป็นแหล่งของเส้นใยอาหาร และเป็นแหล่งแร่ธาตุ วิตามิน ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบกับเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับ
บุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องการวิจัยผลิตภัณฑ์เนยจากพืชดังเช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเมล็ดทานตะวัน (7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยนถั่วลิสงผสมมะพร้าว (8) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วลิสงจากแห้ว 
(9) การพัฒนาไส้ขนมจากเนยถั่วลิสงผสมงาขาว (5) เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถ่ัวลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว  
2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถ่ัวลิสง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ศึกษาปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลสิงในผลิตภัณฑเ์นยถั่ว 
 1.1.1 การเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
 การเตรียมตัวอย่างการปรับปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว ทำโดยนำถั่วเขียวเลาะ
เปลือกล้างทำความสะอาด แช่น้ำสะอาดประมาณ 9 ชั่วโมง จากนั้นนำถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่ง ประมาณ 30 นาที จนกระทั่งมี
ลักษณะสุกนิ่ม จากนั้นปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสมอาหารไฟฟ้า พักให้เย็น  
 1.1.2 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

จากสูตรทางการค้าที่ผ่านการคัดเลือก โดยดัดแปลงส่วนผสมจากสูตรทางการค้า โดยมีอัตราส่วนถั่วเขียวเลาะ
เปลือกทดแทนถั่วลิสง คือร้อยละ 0:100, 20:80 และ 40:60 คิดจากน้ำหนักถั่วลิสงทั้งหมด (345 กรัม) เนื่องจากถั่วเขียวเลาะ
เปลือกมีโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรตต่ำ มีใยอาหารมากกว่าถั่วลิสง ประกอบกับมีการปรับปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองพร้อมกัน เนื่องจาก
ปริมาณน้ำมันมีผลต่อเนื้อสัมผัสเพื่อให้การกระจายตัวที่ดีบนขนมปัง ในปริมาณร้อยละ 0 , 25 และ 50 คิดจากน้ำหนักน้ำมันพืช
ทั้งหมด โดยนำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ซึ่งใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปริมาณ 10 กรัม ในถ้วยพลาสติก เสิร์ฟพร้อมขนม
ปัง จากนั้นทดสอบโดยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9-Point hedonic scale จาก 1 (ไม่ชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด)  
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โดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จำนวน 20 คน ทำการทดสอบ 2 ซ้ำ ซึ่งพิจารณาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น การกระจายตัวบนแผ่นขนมปัง รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  

1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธ ีDuncan is new multiple  

rang test (DMRT) (p≤0.05) ด้วยโปรมแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ  
 
2. ศึกษาคณุภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสง 
 โดยนำผลิตภัณฑ์ทางการค้ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสง  โดยทำการ
ทดสอบค่าสีด้วยเครื ่องวัดสี (Konica Minolta CR-400) ระบบ CIELAB ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) 
วิเคราะห์ค่าความชื้นด้วยเครื่อง Moisture Analyzers MA35 วิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ (aw) ด้วยเครื่อง Novasina labswift 
จำนวน 3 ซ้ำ และวิเคราะห์เนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyzer CT3 ค่าค่าความยึดเกาะ (Cohesiveness) ด้วย
แรงกด 10 กรัม ลงบนตัวอย่างอาหาร โดยใช้หัวทดสอบแบบทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.0 
mm/s โดยใช้ตัวอย่างปริมาณ 85 กรัมต่อการทดสอบ ทำการทดสอบจำนวน 5 ซ้ำ และหาค่าเฉลี่ยมีการวิเคราะห์ผลด้วย 
Independent-Samples T-Test ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 95 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงในผลติภัณฑ์เนยถั่ว 
 การทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เนยถั่วที่มีอัตราส่วนทดแทนของถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถั่วลิสง 3 ระดับ คือ    
ร้อยละ 0:100, 20:80 และ 40:60 คิดจากน้ำหนักถั่วลิสงทั้งหมด ประกอบกับมีการปรับปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองไปพร้อมกัน 
เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีผลต่อเนื้อสัมผัสเพื่อให้การกระจายตัวที่ดีบนขนมปัง ในปริมาณร้อยละ 0 , 25 และ 50 คิดจากน้ำหนัก
น้ำมันพืชทั้งหมด โดยมีผลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น การกระจายตัวบนแผ่นขนมปัง รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดสอบพบว่า คะแนนความชอบในแต่ละปัจจัยคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปริมาณถั่ว
เขียวเลาะเปลือกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผลิตภัณฑ์เนยถั่วมีอัตราส่วนทดแทนของถั่วเขยีว
เลาะเปลือกต่อถั่วลิสง ร้อยละ 20:80 และ 40:60 โดยน้ำหนัก ได้รับคะแนนความชอบในแต่ละปัจจัยคุณภาพ 6.26-7.42 คะแนน 
คืออยู่ในช่วงมีความชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง สอดคล้องกับ (10) การยอมรับทางประสาทสัมผัสอยู่ในระดับความชอบปาน
กลางหากมีระดับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันร้อยละ 0:100 โดยน้ำหนัก ไม่มีปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือก    มีเพียงถั่วลิสง 
คะแนนความชอบในปัจจัยคุณภาพ 5.18-6.88 คะแนน คืออยู่ในช่วงมีความชอบเฉย ๆ ถึงความชอบเล็กน้อย    แสดงให้เห็นว่า 
สามารถใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถ่ัวลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว ได้ที่ร้อยละ 40:60 เนื่องจากปริมาณของถั่วเขียวเลาะเปลือก มีความ
ละเอียดเนียน เนื้อนุ่ม จึงทำให้การกระจายตัวบนขนมปังได้ดี ประกอบกับมีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านประสาทสัมผัสสูงสุด  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหผ์ลทางประสาทสัมผัสปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถ่ัวลสิงในผลติภณัฑ์เนยถั่ว 
 

 ปัจจัยคุณภาพ 
ปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถั่วลิสง (ร้อยละ) 

0:100 20:80 40:60 

ลักษณะปรากฏ 5.52±1.53b 6.70±1.22a 6.94±1.30a 

ส ี 6.20±1.29b 7.00±1.12a 6.92±0.97a 

กลิ่นns 6.88±1.49 6.86±1.25 6.96±1.21 
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 ปัจจัยคุณภาพ 
ปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถั่วลิสง (ร้อยละ) 

0:100 20:80 40:60 

การกระจายตัว 5.18±1.52c 6.80±1.32b 7.42±0.99a 

เนื้อสัมผัส 5.36±1.70b 6.56±1.45a 6.90±1.30a 

รสชาต ิ 5.68±1.99b 6.44±1.21a 6.26±1.43ab 

ความชอบโดยรวม 5.98±1.60b 7.04±1.14a 6.94±1.15a 

 

 
ร้อยละ 0:100 ร้อยละ 20:80 ร้อยละ 40:60 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภณัฑ์เนยถั่วที่มปีรมิาณถั่วเขียวเลาะเปลือกต่อถั่วลสิงทั้ง 3 ระดับ 

 
2. ผลศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสง 

จากการทดสอบทางกายภาพผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั ่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ทางการค้า พบว่า ผลการทดสอบค่าสี มีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทางการค้า    
ส่วนปริมาณน้ำอิสระ (aw) และค่าความชื้น อยู่ในระดับสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทางการค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์เนยถั่วที่มีปริมาณถั่วเขียว
เลาะเปลือกเป็นส่วนผสม ผ่านกรรมวิธีการแช่น้ำและผ่านการนึ่งสุกทำให้มีองค์ประกอบของน้ำเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ จึงมีผลต่อค่า 
aw และค่าความชื้น ส่วนค่าความยึดเกาะ (Cohesiveness) ต่ำกว่าสูตรทางการค้า เนื่องจากถั่วเขียวเลาะเปลือกไม่สามารถบดให้
ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันได้ จึงทำให้ค่าการยึดเกาะลดลง  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ผลทางกายภาพของผลติภณัฑ์เนยถั่วที่ผ่านการพัฒนาแล้วเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ทางการค้า 
 

   ปัจจัยทางกายภาพ สูตรทางการค้า สูตรทีผ่่านการพัฒนา 
        ค่าสี   
           L* 59.24±0.16 * 38.06±0.40 * 
           a* 11.57±0.09 * 5.24±0.14 * 
           b* 33.04±0.40* 17.48±0.93 * 
        ค่า aw 0.43±0.02 * 0.90±0.00* 
       ค่าความช้ืน 2.06±0.39* 16.87±0.61* 
       ค่าความยึดเกาะ (Cohesiveness) (g.)  0.90 ± 0.07* 0.44 ± 0.03* 

 
หมายเหตุ   L*  หมายถึง  ค่าความสว่าง (0สีดำ,100สีขาว) 
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               a*
   หมายถึง  +ค่าสีแดง,-ค่าสีขาว 

               b*
  หมายถึง   +ค่าเหลือง,-ค่าสีน้ำเงิน 

                       (*) หมายถึง   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในแนวนอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 
สรุป 
 ผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสง โดยสามารถใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงได้ร้อยละ 
40:60 คิดจากน้ำหนักถ่ัวลิสงทั้งหมด อยู่ในระดับความชอบปานกลาง อีกทั้งมีการวิเคราะห์คุณภาพกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าสี
ของผลิตภัณฑ์เนยถั่วท่ีพัฒนาแล้วเปรียบเทียบกับสูตรทางการค้า มคี่าสี ความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองน้อยกว่า ส่วนปริมาณ
น้ำอิสระ (aw) ค่าความชื้น และค่าความยึดเกาะ (Cohesiveness) มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เนยถั่วที่ผ่านการพฒันา 
มีส่วนผสมของถั่วเขียวเลาะเปลือกที่มีกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การแช่น้ำ และการนึ่ง มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นและ
อ่อนนุ่มเพิ่มขึ้น และการยึดเกาะลดลง ทั้งนี้เห็นควรให้นำผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนประกอบในการปรุงประกอบอาหาร ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไขมันต่ำ โปรตีนสูง มีใยอาหาร เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่อไป  
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แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
Cultural landscape management : a case study of Nongbua Community, Chanthaburi 
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บทคัดย่อ 
การศึกษากระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของชุมชนริมน้ำหนองบัว จังหวัดจันทบุรี เป็นการศึกษาเพื่อให้สามารถ

ระบุองค์ประกอบและประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ต่อไป การ
วิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน โดยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 1.การศึกษาข้อมูลจากหนังสือหรือจากผู้รู้ในชุมชน 2.การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมจากการสัมภาษณ์และข้อมูล
ภาคสนาม 3.การระบุสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรม 4.การพิจารณาคุณค่าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า 1.
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและความ
เก่าแก่ ส่วนที่เป็นนามธรรมได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.ชุมชนริมน้ำหนองบัวนั้น เป็นชุมชน
เมืองที่แสดงถึงระยะเวลาอันยาวนานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคแรกของการเข้า
มาตั้งถิ่นฐานมาจนถึงในยุคปัจจุบัน 3.การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น ต้องเกิดจากการดูแลรักษาอัตลักษณ์จากคนใน
ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนร่วมมือกัน 4.ชุมชนริมน้ำหนองบัวมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีชื่อว่า“ชุมชนขนมแปลก”ซึ่งอยู่บริเวณริมคลองหนองบัวอีกด้วย 
 
คำสำคัญ: ภูมิทัศน์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม กระบวนการจดัการภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 
Abstract 

Studying the process of managing the cultural landscape so that elements and types of cultural 
landscapes can be identified. For proposal of guidelines for managing the cultural landscape. The following 
research: 1. The study gathers information and summarizes the essence from studying academic documents, 
books or from knowledgeors in the community. 2. Analysis of issues and environments based on interviews and 
field data 3. Identification of the environment 4. Determining value, importance, threats, and trends of change. 
The analysis data used subsuming data, analysis of the internal and external factors that impacted the cultural 
landscape of Nongbua community. The results of the study were: 1.Elements of the concrete cultural landscape 
are comprised of buildings and structures that that are outstanding in architecture and antiquity. Elements of 
cultural landscape are comprised of history of settlement, folk wisdom for gentrifying resident to fit the 
environment in Nongbua community and living together by the different lifestyles and beliefs. 2. Nongbua 
community area is a city community that represents a long period of time to transform the style of cultural 
landscape elements. From the early days of settlements to modern times. 3. Preserving and developing a 
cultural landscape that will be sustainable within that community. It must be due to the preservation of identity 
from people in the community. Local and private authorities cooperate. 4 .Nong Bua community has a unique 
social and economic style, resulting in community tourism. It is also called . "chumchon Kanomplag", which is 
located on NongBua. 

 
Keywords:  Cultural Landscape , Cultural Environment , Management Process of Cultural Landscape 
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บทนำ 
 การศึกษาเรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” นั้น เป็นการศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ของสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและเพื่อศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแนวทางที่เหมาะสม 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม(1)  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากมาย เพียงเพราะเราขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญจนปล่อย
ปะละเลยหรือการพัฒนาโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ส่งผลให้เกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม หรือสูญสลายของมรดก
ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามไปในท่ีสุด 
 ย่านชุมชนริมน้ำหนองบัว เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันก็ยังคงปรากฏร่องรอยของ
การจัดการภูมิทัศน์และมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการตั้งถิ่นฐานบน
พื้นที่ริมแม่น้ำหนองบัว วิถีชีวิตของย่านการค้าเก่า รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารบ้านเรือนที่มีรูปแบบ
ผสมผสานกันในแบบไทย จีน ญวน หรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าและควรทำการศึกษาให้เข้าใจอย่าง
เป็นระบบ 
 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าในมรดกทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีต้องทำการศึกษา
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านชุมชนริมน้ำหนองบัวอย่างเป็นขั้นตอน มี
ระเบียบแบบแผน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางโดยรวมของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเหล่านี้ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านชุมชนริมน้ำหนองบัวให้ยังคงอยู่ต่อไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ได้แก่ การศึกษาเอกสารรายงานสิ่งตีพิมพ์ข้อมูลดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและทำการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบริเวณกลุ่มบ้านเรือนสองฝั่งถนนญาณวิโรจน์ บริเวณชุมชนขนม
แปลก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรซึ่งเป็นชุมชนริมคลองหนองบัว 
 2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ใช้วิธีการสำรวจภาคสนามและบันทึกภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของพื้นท่ีและการบันทึกลงใน
แผนที่สำรวจ 
 3 การสัมภาษณ์ เน้นการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินการหรือขับเคลื่อนโครงการ (Actors) ในชุมชน ซึ่งมีทั้งประชาชน เจ้าของ
อาคาร เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงชุมชน  โดยมีการสัมภาษณ์ปประชาชนท่ีมีกลุ่มบ้านเรือนสองฝั่งถนนญาณ
วิโรจน์ บริเวณชุมชนขนมแปลก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวน 50 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 
 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่ององค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมใช้วิธีการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่ม
ข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลจากแผนที่การสำรวจ 

การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากทางเอกสาร ตำรา หนังสือ  
บทความ ซึ่งตัวแปรที่มาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ ลักษณะทางกายภาพ ข้อกำหนดในการจัดการ เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและตัวแปร จากการทบทวนวรรณกรรม จึงสามารถแบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท คือ 

   1 ลักษณะทางด้านกายภาพ เพื่อหาลักษณะที่สำคัญของอาคารและสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
ริมน้ำหนองบัว 

   2 ลักษณะทางด้านสังคมเศรษฐกิจและความคิดเห็นการพักอาศัย เพื่อหาลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ
ที่สำคัญ ตลอดจนความคิดเห็นในเรื่องการพักอาศัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

   3 องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนและคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อจะได้
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 
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การดำเนินการเก็บข้อมูลงานวิจัยนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการ โดยแสดงข้อมูลประเภทของตัวแปรและวิธีการเก็บข้อมูล ดัง
ตารางต่อนี ้

ตารางที่ 1  แสดงประเภทตัวแปรในการวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูล (ลักษณะทางกายภาพ) 

ตัวแปรหลัก 
ตัวแปรย่อย 

วิธีเก็บข้อมลู 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

สังเกต แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภมู ิ
ลักษณะการใช้พื้นที่ของชุมชน    
พลวัตวัฒนธรรม    
โครงสร้างของอาคารริมน้ำ    
การใช้วัสดุของอาคาร    
ขนาดพื้นท่ีชุมชน    
ลักษณะการใช้พื้นที่ริมน้ำ    
การต่อเติม    
การสัญจรและยานพาหนะ    
กิจกรรมในชุมชน    

 

ตารางที่ 2  แสดงประเภทตัวแปรในการวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูล (ลักษณะทางด้านสังคมเศรษฐกิจะและความคิดเห็นดา้นการพกั

อาศัยจิ 

ตัวแปรหลัก 
ตัวแปรย่อย 

วิธีเก็บข้อมลู 
ลักษณะทางดา้น
สังคมเศรษฐกิจและ
ความคิดเห็นด้าน
การพักอาศัย 

สังเกต แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภมู ิ
ลักษณะประชากร    
ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศยัภายใน
ชุมชนริมน้ำหนองบัว 

   

สาเหตุการอยู่อาศยัภายในชุมชนรมิน้ำ
หนองบัว 

   

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน    
สภาพปัญหาของการอยู่อาศัย    
การวางแผนในการพัฒนาชุมชนในอนาคต    
รายได้หลักในพ้ืนท่ี    

 

ตารางที่ 3  แสดงประเภทตัวแปรในการวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูล (องค์ประกอบและคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม) 

ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่อย วิธีเก็บข้อมลู 
องค์ประกอบและ
คุณค่าของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 

สังเกต แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภมู ิ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ    
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม    
เอกลักษณะของชุมชน    
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำหนองบัว 

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนริมน้ำหนองบัวนั้น จัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรมนำภูมิทัศน์หรือภูมิทัศน์เมือง โดยพื้นท่ี
กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัว ในอดีตเรียกช่ือว่า ตลาดหนองบัว ซึ่งพ้ืนท่ีกรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัวน้ัน เป็นย่านเก่าที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ริมคลองหนองบัวซึ่งในปัจจุบันสภาพอาคารบ้านเรือนเป็นแบบผสมผสานในแบบไทย ฝรั่งมีเอกลักษณ์ของจันทบุรีคือ
ลวดลายไม้ฉลุช่องลมและบานประตู อาคารที่ติดแม่น้ำปลูกสร้างแบบยกเสาลอยสาเหตุจากปัจจัยทางสภาพแวดลอ้มคือน้ำขึ้นน้ำลง
และการกัดเซาะของน้ำ ส่วนหลังบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวจะอยู่ฝั่งแม่น้ำส่วนหน้าบ้านจะหันเข้าสู่ถนนสุขาภิบาล ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายมีการสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนเป็นส่วนมาก นับถือบรรพบุรุษแบบจีน การถือศีลกินเจและการประกอบพิธี
บูชาดาวนพเคราะห์ที่ศาลเจ้าหนองบัว ทิ้งกระจาดของ 4 ศาลเจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ้งเม้ง) เป็นต้น 

 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชมุชน 
 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (2) ในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะทำการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คืนกลับมาสู่ชุมชนด้วยการ
พัฒนาในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ ความรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาย่านการค้าดั้งเดิม โดยใช้วิถีชีวิตนำการค้า ไม่ใช่การค้านำวิถีชีวิต”  ปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านชุมชนและต้องได้รับการแก้ไขคือ ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง การทรุดตัวของ
อาคารและความทรุดโทรมของอาคาร (3) ภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกันในอนาคนได้แก่ การพัฒนาในส่วนของเอกชนที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ความสำคัญของพื้นที่ทางวัฒนธรรมถูกลดบทบาทลง ความซบเซาของย่านการค้าและการทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัย การ
พัฒนาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือท้องถิ่นอาจลดคุณค่าขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมลง(4) 

 จากการรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ และการวิเคราะห์ในเรื ่องของคุณค่าความสำคัญ การจัดทำเอกสารเรื ่อง
ความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ในองค์รวม ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ต่าง ๆ ของพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบแบบแผนแล้ว ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ก็
จะนำไปใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมน้ำหนองบัวที่เฉพาะเจาะจง ในแต่ละพื้นท่ี
องค์ประกอบท่ีมีคุณลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรมมากขึ้นต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมและความเก่าแก่ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับสภาพ
ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมริมแม่น้ำหนองบัว และการอยู่ร่วมกันของวิถีทางความเชื่อที่แตกต่าง 
 2.ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนริมน้ำหนองบัวนั้น จัดอยู่ในประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบชุมชนเมืองที่แสดงถึง
ระยะเวลาอันยาวนานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคแรกของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานมา
จนถึงในยุคปัจจุบันซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนพึ่งพาระบบทางธรรมชาติน้อยลง 
 3.แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น ใช้วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาในขอบเขตของพื้นที่ระดับต่าง ๆ ตามระดับ
คุณค่าความสำคัญของพื้นที่องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งความยั่งยืนภายในชุมชนนั้น ต้องเกิด จากการดูแลรักษาอัต
ลักษณ์จากคนในชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนร่วมมือกัน 
 4.ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนริมน้ำหนองบัวนั้นมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งทั้งทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน และทำให้มีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว โดยชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอสถานท่ีท่องเที่ยวช่ือ “ชุมชนขนมแปลก” ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณริมคลองหนองบัวอีกด้วย 
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ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน 
ในน้ำปลาโซเดียมต่ำ 

Effect of Temperature on Heat Resistance of Halophilic and Thermotolerant Bacteria  
in Low Sodium Fish Sauce  

 
เกศรา  แซกพุทรา1  หัตถ์ชนก วัฒนเลิศสุวัตร1 อำพรรณ  ชัยกุลเสรวีัฒน์*1 และณฐมล จินดาพรรณ1  

Gatesara Saekputsa1, Hatchanok Wuttanaloudsuwut1, Ampun Chaikulsareewath*1 and Nathamol Chindapan1  
1ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม  

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: ampun.cha@siam.edu   
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน จำนวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ 
ไอโซเลต No.1, No.2 และ No.3 ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 14 เมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 75, 
85 และ 95 องศาเซลเซียส  พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต มีปริมาณลดลงเมื่อใช้เวลาในการให้ความร้อนมากข้ึน  และมีความตา้น
ความร้อนน้อยลง เมื่ออยู่ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยพบว่าแบคทีเรียไอโซเลต No.1 มีค่าความต้านทานความร้อน D75, D85 และ 
D95 เท่ากับ 48.08,  4.20 และ 1.33 นาที ตามลำดับ แบคทีเรีย ไอโซเลต No.2  มีค่า D75, D85 และ D95 เท่ากับ 9.12,  4.14  และ 
1.47 นาที และแบคทีเรียไอโซเลต No.3 มีค่า D75,  D85 และ D95 เท่ากับ 37.31, 6.40 และ 1.84 นาที ตามลำดับ จากนั้นนำ
แบคทีเรียไอโซเลต No.3 มาศึกษาความต้านทานความร้อน เมื่ออยู่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น ร้อยละ 14 พบว่ามี
ค่าความต้านทานความร้อน ค่า D75,  D85 และ D95 เท่ากับ 8.06 1.95 และ 1.57 นาที ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ:  ความต้านทานความรอ้น แบคทีเรียชอบเกลือ แบคทีเรยีทนความร้อน น้ำปลาโซเดียมต่ำ 
 
Abstract 

This research was studied on heat resistance of three halophilic and thermotolerant bacteria. Isolated 
bacteria No.1, 2 and 3 in low sodium fish sauce (14% sodium chloride) were exposed to heat treatments at 75, 

85 and 95C. Three isolated bacteria populations decreased with increasing heating times. Heat resistance (D-
value) of three isolated bacteria reduced with increasing temperatures. The results indicated that D75, D85 and 
D95 of isolated bacteria No.1 were 48.08, 4.20 and 1.33 minutes, respectively. The D75, D85 and D95 of isolated 
bacteria No.2 were 9.12, 4.14 and 1.47 minutes, respectively. The D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.3 were 
37.31, 6.40 and 1.84 minutes, respectively. The isolated bacteria No.3 was selected to investigate heat resistance 
in 14% sodium chloride solution. It found that D75, D85 and D95 of isolated bacteria No.3 was 8.06, 1.95 and 1.57 
minutes, respectively. 

 
Keywords: Heat resistance, Halophilic bacteria, Thermotolerant bacteria, Low sodium fish sauce 
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บทนำ 
น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรสเค็ม สีน้ำตาลใสและกลิน่หอม น้ำปลา

ผลิตได้จากการหมักปลากับเกลือในอัตราส่วนปลาต่อเกลือ 3:1 โดยปริมาณเกลือที่สูงจะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคใน
ขณะที่จุลินทรีย์ที่ชอบความเค็ม (halophilic microorganisms) สามารถเจริญได้กระบวนการหมักน้ำปลาเกิดจากการย่อยโปรตีน
ด้วยเอนไซม์เอนโดจีนัสโปรตีเนส (endogenous proteinases) ในกล้ามเนื้อปลาและลำไส้ ตลอดจนจากที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้น ซึ่ง  
ทำให้เกิดกรดอะมิโนและสารอื่นๆ ซึ่งมีกลิ่นรสอันเป็นคุณลักษณะเด่นของน้ำปลา และมีคุณค่าโปรตีนสูงตามธรรมชาติ กรดอะมิโน
ส่วนใหญ่ที่พบในน้ำปลาได้แก่กรดกลูตามิค (glutamic acid) กรดแอสปาร์ติก (aspatic acid) และไลซีน (lysine) อีกทั้งยังได้
โซเดียมคลอไรด์สูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริโภคร่วมกับอาหารอื่นๆ ในแต่ละวัน อาจทำให้
ผู้บริโภคได้รับโซเดียมมากเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคต่างๆเช่น โรคไตและความดันโลหิตสูง เป็นต้น(1) 
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาการลดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในน้ำปลาให้ลดลง ซึ่งจากการศึกษาของ Chindapan et al. (2009)(2) และ 
Chindapan et al. (2011) (1) ได้ทำการศึกษาการลดปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ โดยวิธีการแยกสารผ่านเยื ่อด้วยไฟฟ้า 
(electrodialysis) ซึ่งสามารถกำจัดโซเดียมคลอไรด์ออกจากน้ำปลาให้เหลือเพียงร้อยละ 14 โดยกระทบต่อคุณภาพน้อยที่สุด แต่
เมื่อลดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ลงก็จะส่งผลเสี่ยงต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต 
ทั้งทำให้อาหารเน่าเสียและก่อให้เกิดโรค เนื่องจากค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เพิ่มขึ้น (1) จากนั้นได้มีงานวิจัยของอลิษา โพธิ์ใบ, ปจาวลีย์ 
จันแดง (2556)(3) ที่ศึกษาผลของพาสเจอไรเซชั่นที่มีต่อคุณภาพของน้ำปลาเกลือต่ำ พบว่าการให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป สามารถกำจัดจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด แต่ถ้าใช้อุณหภูมิ และเวลาต่ำกว่านี้จะยังคงมีจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้
หลงเหลืออยู่ จากน้ันพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, ศุภณัฐ หวังรุ่งเรือง (2557)(4) ได้ทำการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียชอบเกลือ และ
ทนความร้อนจากน้ำปลาโซเดียมต่ำ โดยนำน้ำปลาโซเดียมต่ำไปให้อุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที แล้วนำมาคัด
แยกแบคทีเรียชอบเกลือ จากการทดลองสามารถแยกแบคทีเรียได้ 3 ไอโซเลต  ซึ่งหากจุลินทรีย์เหล่านี้ยังคงเหลือรอดหลังจากการ
ให้ความร้อน ก็ส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งเวลาและอุณหภูมิในการให้ความร้อนกับ
อาหาร ขึ้นอยู่กับความต้านทานความร้อนของเซลล์จุลินทรีย์ที่ต้องการทำลายและความไวต่อความร้อนของผลิตภัณฑ์   โดย
พิจารณาจากค่า D ของเอนไซม์และจุลินทรีย์ซึ่งมีความทนทานต่อความร้อนท่ีสุดที่อาจอยู่ในอาหารนั้นๆ  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาค่าความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ทั้ง 3 ไอโซเลต เพื่อนำไปใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกระบวนการฆ่าเช้ือน้ำปลาโซเดียมต่ำที่ผ่านการผลิตโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. วัตถุดิบ  

น้ำปลาโซเดียมต่ำที่ผลิตโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื ่อด้วยไฟฟ้า จากงานวิจัยของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, ศุภณัฐ 
หวังรุ่งเรือง (2557)(4) โดยนำน้ำปลาซึ่งจัดซื้อโดยบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประกอบด้วยเกลือเริ่มต้น ร้อยละ 25 ปริมาตร 
90 มิลลิลิตร มาผ่านกระบวนการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า ด้วยเครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า (Pilot-scale electrodialysis) 
ซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานเป็นกะและประกอบด้วยเซลล์แยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า (PCCell, model ED 1000 H, Heusweiler, 
Germany) จำนวน 40 คู่เซลล์ที่มีพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนไอออนท้ังหมด 8 ตารางเมตร ท่ี 15.5 แอมแปร์ เป็นเวลา 240 นาที 

 

2. การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำปลา 
 นำน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ14 ที่ได้ทำตามวิธีการของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, 
ศุภณัฐ หวังรุ่งเรือง (2557)(4)  มาวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) ปริมาณเกลือโดยใช้วิธี Volhard method (6)  
2) ค่าวอเตอร์แอคติวติี้โดยใช้ Water activity meter (Aqualab, model CX3TE, Pullman, USA)  
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3) ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl (6)     
4) ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมดโดยใช้ Hand-held refractometer (Atago,model S-28, Tokyo, Japan)  

 
3. การเตรียมจุลินทรีย ์
 จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง คัดแยกได้มาจากงานวิจัยของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, ศุภณัฐ หวังรุ่งเรือง (2557)(4) ซึ่ง
เป็นแบคทีเรียชอบเกลือและทนความร้อนจากน้ำปลาโซเดยีมตำ่ จำนวน 3 ไอโซเลต (No.1, 2 และ 3) มาทำการทดลอง  โดยนำมา
เตรียมเป็นหัวเชื้อ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1) นำแบคทีเรีย จำนวน 3 ลูป มาเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Nutrient broth ที่บรรจุในขวดรูปชมพู่ ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร  
 2) บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
 3) วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 600 นาโนเมตร (OD600) 
 4) เจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient broth จนความเข้มข้นของเชื้อ มีค่า OD600 เท่ากับ 1.00 

 

4.ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 14 
ดัดแปลงมาจากวิธีของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช , ศุภณัฐ หวังรุ ่งเรือง (2557)(4) และ สโรชา จันทร์เพ็ญ และคณะ 

(2557)(5) โดยทำการทดลองดังนี้        
1) เติมหัวเชื้อที่เตรียมได้ในข้อ 3 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของ

เกลือร้อยละ 14 ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ซึ่งบรรจุอยูใ่นหลอดทดลองแบบมีฝาปิด ขนาด 16x150 mm จำนวน 18 หลอด จากนั้น
แบ่งใส่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 3 อุณหภูมิ อุณหภูมิละ 6 หลอด ได้แก่ 75,  85 และ 95 องศาเซลเซียส 
บ่มน้ำปลาบรรจุในหลอดทดลองในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เก็บตัวอย่างน้ำปลาที่ใส่แบคทีเรียไอโซเลต  No.1 และ No.2 มา
วิเคราะห์ปริมาณเชื้อ โดยที่ 75 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่ 0, 4, 8, 12, 16, 20 นาที ที่ 85 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่  0, 2, 
4, 6, 8, 10 นาที และที่ 95 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 นาที  ส่วนเชื้อไอโซเลต No.3 มาวิเคราะหป์ริมาณเชื้อ 
โดยที่ 75 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10 นาที  ส่วนท่ี 85 และ 95 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่  0, 1, 2, 3, 4, 5 
นาที  

2) วิเคราะห์หาจำนวนจุลินทรีย์ที่เหลือรอดหลังการให้ความร้อน ด้วยวิธี pour plate โดยนำตัวอย่างที่เก็บมาแต่ละครั้ง 
ไปเจือจางเชือ้จนได้ความเจือจางที่เหมาะสม แบบ ten fold dilution โดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 
ที่ปราศจากเชื้อเป็นสารเจือจาง  

3) เติมตัวอย่างท่ีเจือจางแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเพาะเช้ือเปล่าที่ปราศจากเช้ือ  จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Plate Count Agar (PCA) ที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3 

4) นำจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
5) นับจำนวนโคโลนี จากนั้นนำมาคำนวณหาค่า Colony Forming Unit (CFU)/มิลลิลิตร 
6) พลอตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของจำนวนเซลล์ที ่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน  (log CFU ต่อ

มิลลิลิตร) กับเวลา  แล้วหาสมการเส้นตรง เพื่อนำค่าความชัน มาคำนวณหาค่า D โดยค่า D = - 1/slope ของแต่ละอุณหภูมิที่ให้
ความร้อน 

 

5. ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 14  
ดัดแปลงมาจากวิธีของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, ศุภณัฐ หวังรุ่งเรอืง (2557)(4) และ สโรชา จันทร์เพญ็ และคณะ 

(2557)(5) โดยทำการทดลองดังนี้  
1) เติมหัวเชื้อไอโซเลต No.3 ที่เตรียมได้ในข้อ 3 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่มีความ
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เข้มข้น ร้อยละ 14 ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ซึ่งบรรจุอยู่ในหลอดทดลองแบบมีฝาปิด ขนาด 16x150 mm จำนวน 18 หลอด 
จากนั้นแบ่งใส่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 3 อุณหภูมิ อุณหภูมิละ 6 หลอด ได้แก่ 75, 85 และ 95 องศา
เซลเซียส บ่มน้ำปลาบรรจุหลอดในหลอดทดลองในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เก็บตัวอย่างน้ำปลาที่ใส่แบคทีเรียไอโซเลต No.3 มา
วิเคราะห์ปริมาณเชื้อ โดยที่ 75 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10 นาที  ส่วนที่ 85 และ 95 องศาเซลเซียส เก็บ
ตัวอย่างที่  0, 1, 2, 3, 4, 5 นาที  

2) วิเคราะห์หาจำนวนจุลินทรีย์ที่เหลือรอดหลังการให้ความร้อน ด้วยวิธี pour plate เช่นเดียวกับวิธีในข้อ 4 
3) พลอตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า log ของจำนวนเซลล์ที ่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน  (log CFU ต่อ

มิลลิลิตร) กับเวลา  แล้วหาสมการเส้นตรง เพื่อนำค่าความชัน มาคำนวณหาค่า D โดยค่า D = - 1/slope ของแต่ละอุณหภูมิที่ให้
ความร้อน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำปลา 
 จากผลการศึกษาการเตรียมตัวอย่างน้ำปลาโซเดียมต่ำที่ผลิตได้จากการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า พบว่าน้ำปลาโซเดียม
ต่ำมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (ร้อยละโดยน้ำหนัก) เท่ากับ 13.69 ± 0.62  มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ เท่ากับ 0.87 ± 0.02  มีปริมาณ
โปรตีน (ร้อยละโดยน้ำหนัก) เท่ากับ 5.64 ± 0.33 และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (ร้อยละโดยน้ำหนัก) เท่ากับ 25.20  
จากการลดลงของปร ิมาณโซเด ียมคลอไรด ์  (ปร ิมาณเกล ือเร ิ ่มต ้น ร ้อยละ 25.0 -25.3 โดยน ้ำหน ัก) ส ่งผลให ้ค่า 
วอเตอร์แอคติวิตี้ของน้ำปลาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่ออายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหารทางด้าน
จุลินทรีย์  อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคชนิดทนเกลือได้สูงกว่าร้อยละ 14 เช่น Staphylococcus aureus ที่ทนเกลือได้สูงถึงร้อยละ 20 (FDA 
2001)(7) และยังอาจเสี่ยงต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ที่เจริญได้ในสภาวะที่มีเกลือสูงถึงร้อยละ 10-12 (FDA 
2001)(7) รวมทั้งจุลินทรีย์ชอบเกลือชนิดต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียซึ่งโดยทั่วไปสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าจุลินทรีย์
ก่อโรค  จึงทำให้พชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, ศุภณัฐ หวังรุ่งเรือง (2557)(4) ได้ทำการวิจัยศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียชอบเกลือ และ
ทนความร้อนจากน้ำปลาโซเดียมต่ำ โดยนำน้ำปลาโซเดียมต่ำไปให้อุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที แล้วนำมาคัด
แยกแบคทีเรียชอบเกลือ จากการทดลองสามารถแยกแบคทีเรียได้ 3 ไอโซเลต (No.1, No.2 และ No.3) ซึ่งทั้ง 3 ไอโซเลต เป็น
แบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน เป็นแบคทีเรียที่ติดสีแกรมบวก และสร้างเอนโดสปอร์ โดยที่เอนโดสปอร์ของแบคทีเรียที่
สร้างขึ้นนี้ ทำให้แบคทีเรียทนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความร้อนได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำแบคทีเรียได้ 3 ไอโซเลต 
มาทำการศึกษาความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ในการทดลองขั้นต่อไป  
 

2. การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของโซเดียม
คลอไรด์ร้อยละ 14  
 เมื ่อนำแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต (No.1, 2 และ 3) ที่คัดแยกได้จากงานวิจัยของพชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช , ศุภณัฐ  
หวังรุ่งเรือง (2557)(4) มาศึกษาหาค่าการต้านทานความร้อน  โดยใส่แบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ลงในน้ำปลาโซเดียมต่ำ ซึ่งมีความ
เข้มข้นเกลือร้อยละ 14 จากนั้นนำน้ำปลามาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส แล้วหาจำนวนแบคทีเรียที่
เหลือรอดหลังผ่านการให้ความร้อน ในการทดลองจุลินทรีย์ทั้ง 3 ไอโซเลต  ในการศึกษามีการเก็บตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบหา
ปริมาณจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตในแต่ละอุณหภูมิซึ่งใช้เวลาแตกต่างกัน เนื่อ งจากหากเก็บตัวอย่างที่เวลาเดียวกัน เมื่อใช้ความร้อน
อุณหภูมิสูง พบว่าจุลินทรีย์จะตายรวดเร็วมาก จนไม่เหลือรอดที่จะนำมาหาค่าความต้านทานความร้อน  จากการทดลองเมื่อนำ
จำนวนของแบคทีเรียที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อนมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า logCFU/ml กับเวลา พบว่าอุณหภูมิ
และเวลามีผลต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต โดยที่จำนวนแบคทีเรียจะลดลงเมื่อให้ความร้อนเป็นเวลานานขึ้นซึ่งจะ
ลดลงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (ภาพที่ 1) โดยที่ logCFU/ml กับเวลาจะมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง  พบว่าจำนวนการรอดชีวิตของ
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เชื้อไอโซเลต No.1 และ No.3 ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จะค่อยๆ ลดลงอย่างช้า  แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 85 และ 95 องศา
เซลเซียส เช้ือจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนเช้ือ No.2 จะลดจำนวนลงอย่างอย่างรวดเร็ว เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 
องศาเซลเซียส จากการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าหากให้ความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่รอดชีวิตมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stoeckel at el. (2016)(8) ที่ทำการศึกษาโดยนำแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้จำนวน 16 สายพันธุ์ 
ใส่ในน้ำนม แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110 , 120 และ 125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ
แตกต่างกันมาศึกษาการรอดชีวิตของแบคทีเรีย พบว่าจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตมีจำนวนน้อยลง เท่ากับ ร้อยละ 69, 38 และ13 เมื่อให้
ความร้อนที่ 110, 120 และ 125 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 
   

 
 

 

ภาพที่ 1 จำนวนของแบคทีเรียไอโซเลต No.1 (a), No.2 (b) และ No.3 (c) ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิ  
75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มคีวามเข้มข้นของโซเดยีมคลอไรด์ร้อยละ 14 
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ภาพที่ 1 จำนวนของแบคทีเรียไอโซเลต No.1 (a), No.2 (b) และ No.3 (c) ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิ  
75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มคีวามเข้มข้นของโซเดยีมคลอไรด์ร้อยละ 14 (ต่อ) 

 
เมื่อคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ (D-value) โดยที่ค่า D-value คือระยะเวลาที่ใช้ในการทำลาย

จุลินทรีย์จำนวนหนึ่งให้ลดลง ร้อยละ 90 หรือ 1 log cycle ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง คำนวณได้จากความชันของสมการเส้นตรง  
จากกราฟการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ ระหว่างค่า log ของจำนวนเซลล์ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อน ( log CFU/ml) จากการ
คำนวณค่า D ของแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต ในน้ำปลาโซเดียมต่ำ ที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ได้ผล
การทดลองดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า D-value ของแบคทีเรียไอโซเลต No. 1,  2 และ 3 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ค่า D-value เฉลี่ย±SD 
ไอโซเลต No.1 ไอโซเลต No.2 ไอโซเลต No.3 

75 48.08±0.64 9.12±0.23 37.31±0.30 
85 4.20±0.08 4.14±0.02 6.40±0.34 
95 1.33±0.02 1.47±0.01 1.84±0.03 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าเมื ่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ค่าความต้านทานความร้อน (D-value) ของ

แบคทีเรียไอโซเลต No.1 มีมากกว่าไอโซเลต No.2 และ No.3  ส่วนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 และ 95 องศาเซลเซียส จะทำ
ให้ค่า D-value ของไอโซเลต No.3 มีค่ามากกว่าไอโซเลต No.1 และ No.2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ความร้อนสูง คือ 85-95 องศา
เซลเซียส แบคทีเรียไอโซเลต No.3 จะมีความต้านทานความร้อนได้มากกว่า No.1 และ No.2  ค่า D-value สามารถบ่งบอกถึง
ความสามารถในการต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ปัจจัย
ดังกล่าวได้แก่ ปริมาณน้ำ ไขมัน เกลือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน จำนวนจุลินทรีย์ อายุของเซลล์ อุณหภูมิที่ใช้ในการเจริญ สารยบัยั้ง
การเจริญ เวลา และอุณหภูมิ ชนิดของเซลล์จุลินทรีย์และการเจริญในอาหารชักนำการสร้างสปอร์ โดยที่ในอาหารที่มีปริมาณ
โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตสูงจะช่วยเพิ่มการต้านทานความรอ้นของจุลินทรีย์(9) ดังนั้นองค์ประกอบทางเคมีของสารบางอย่าง 
เช่น โปรตีน เป็นต้น ที่อยู่ในน้ำปลาอาจมีผลต่อความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ โดยโมเลกุลของสารเหล่านี้จะช่วยลดการ
ถ่ายเทความร้อนภายในระบบ จึงช่วยให้การต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์มีค่าสูงขึ้น 
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3. ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานความร้อนของจลุินทรีย์ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มขน้ร้อยละ 14 
นำแบคทีเรียไอโซเลต No.3 มาใส่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 14 และนำไปให้ความร้อนที่

อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส  จากนั้นหาจำนวนแบคทีเรียที่เหลือรอดหลังผ่านการให้ความร้อนตามระยะเวลาต่างๆ 
และนำมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า logCFU/ml กับเวลา (ภาพท่ี 2) พบว่าปริมาณแบคทีเรียจะลดลงเมื่อให้เวลาในการ
ให้ความร้อนมากขึ้นทั้ง 3 อุณหภูมิ โดยที่อัตราการลดลงของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง (85 
และ 95 องศาเซลเซียส) และจำนวนแบคทีเรียจะลดลงเมื่อให้ความร้อนเป็นเวลานานข้ึนโดยจะลดลงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล  

เมื่อนำจำนวนแบคทีเรียที่เหลือรอดหลังผ่านการให้ความร้อนมาคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ (D-
value) พบว่าไอโซเลต No.3 มีค่า D เท่ากับ 7.17, 1.95 และ 1.57 นาที ที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 
(ตารางที่ 2) จากนั้นเปรียบเทียบค่าความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียไอโซเลต No.3 เมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความ
เข้มข้นของเกลือ ร้อยละ 14 และในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นเกลือร้อยละ 14  พบว่าแบคทีเรียไอโซเลต No.3 ในที่
มีความเข้มข้นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ จะมีค่าความต้านทานความร้อนน้อยกว่าเมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำ  แม้จะมีปริมาณ
เกลือเท่ากัน เนื่องจากน้ำปลาโซเดียมต่ำมีส่วนประกอบของสารต่างๆ เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการป้องกัน
จุลินทรีย์จากความร้อน และเป็นแหล่งอาหารสำหรับการซ่อมแซมเซลล์ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ  ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ  
อรอินทุ์ ประไชโย และคณะ(10) ที่ทำการศึกษาการทนความร้อนของสปอร์ Bacillus cereus ในสารละลายนม เปรียบเทียบกับใน
สารละลายเปปโทน เข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยพบว่า B. cereus สารพันธุ์ BC1, BC2 และ BC3 มีสัดส่วนการรอดชีวิตของสปอร์ใน
สารละลายนมสูงกว่าในสารละลาย สารละลายเปปโทน ร้อยละ 0.1 เนื่องจากในสารละลายนมมีส่วนประกอบของสารต่างๆ เช่น 
ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุ ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันสปอร์จากความร้อน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gabriel, 
Azanna (2004)(11) ที ่นำจุลินทรีย์ Acanthamoeba sp. cysts ใส่ในอาหาร Perna viridis broth (สารอาหารที ่สกัดมาจาก
หอยแมลงภู่) และ Phosphate-buffered saline แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ที่ 60, 75 และ 100 องศาเซลเซียส เพื่อ
นำมาหาค่าความต้านทานความร้อน (D-value) พบว่าจุลินทรีย์เมื่ออยู่ใน Perna viridis broth มีค่าความต้านทานความร้อน
มากกว่าใน Phosphate-buffered saline ในทุกๆ อุณหภูมิ เนื่องจากในอาหาร Perna viridis broth มีส่วนประกอบของอาหาร
ที่มากกว่า โดยมีทั ้งโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งส่วนประกอบของอาหารพวกนี้จะทำให้อาหารที่ใช้ในการทดสอบมี
คุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์ และมีส่วนช่วยในการป้องกันการถูกทำลายด้วยความร้อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stoeckel at el. 
(2016)(8)  ที่ทำการศึกษาโดยนำแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้จำนวน 16 สายพันธุ์ ใส่ในน้ำนมและ phosphate buffer แล้ว
นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110, 120 และ 125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิแตกต่างกันมาศึกษา
การรอดชีวิตของแบคทีเรีย พบว่าเมื่อให้ความร้อนที่ 110, 120 และ 125 องศาเซลเซียส แบคทีเรียจะรอดชีวิตเมื่ออยู่ในน้ำนม 
เท่ากับ ร้อยละ 69, 38 และ 13 ตามลำดับ และจะรอดชีวิตเมื ่ออยู่ใน phosphate buffer เท่ากับ ร้อยละ 94, 69 และ 44 
ตามลำดับ 
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ภาพที่ 2 จำนวนของแบคทีเรียไอโซเลต No.3 ที่รอดชีวิตหลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส  

เมื่ออยู่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 14 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า D-value ของแบคทีเรียไอโซเลต No.3 เมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำความเข้มข้นเกลือร้อยละ 14  และ
ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 14 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ค่า D-value เฉลี่ย±SD 

น้ำปลาโซเดียมต่ำ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 

75 37.38±0.30 7.17±0.13 
85 6.37±0.34 1.95±0.01 
95 1.84±0.04 1.57±0.04 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการนำแบคทีเรียชอบเกลือ และทนความร้อน จำนวน 3 ไอโซเลต (No.1, 2 และ 3) มาศึกษาความสามารถในการ
ต้านทานความร้อนในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 14 ที่อุณหภูมิต่างๆ (75, 85 และ 95 
องศาเซลเซียส) พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต มีปริมาณลดลงเมื่อใช้เวลาในการให้ความร้อนมากขึ้น และมีความต้านความร้อน
น้อยลงเมื่ออยู่ในภาวะที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น และพบว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดมีค่าความต้านทานความร้อน (D-value) ในแต่ละอุณหภูมิที่
แตกต่างกัน โดยที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส แบคทีเรียไอโซเลต No.1 มีค่า D-value มากกว่าไอโซเลต No.2 และ No.3  ส่วนที่
อุณหภูมิ 85 และ 95 องศาเซลเซียส แบคทีเรียไอโซเลต No.3 มีค่ามากกว่าไอโซเลต No.1 และ No.2  และยังพบอีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความต้านทานความร้อนของแบคทีเรียไอโซเลต No.3 เมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำที่มีความเข้มข้นเกลือ ร้อยละ 14 
กับ เมื่ออยู่ในน้ำเกลือ ความเข้มข้นร้อยละ 14 พบว่า แบคทีเรียจะมีความต้านทานต่อความร้อนเมื่ออยู่ในน้ำปลาโซเดียมต่ำ
มากกว่าในน้ำเกลือ จากการศึกษาจะสามารถนำค่าความต้านทานความร้อนที่ได้ไปใช้เป็นดัชนีกำหนดกระบวนการฆ่าเช้ือที่ถูกต้อง
ต่อไป เพ่ือทำให้น้ำปลาโซเดียมต่ำสามารถเก็บได้นาน และเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค   

 
 
 
 

y = -0.1395x + 6.3868
R² = 0.8432
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รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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Antibiotic Resistance Patterns in Escherichia coli Isolates from Animal farm at Faculty of 
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บทคัดย่อ 
 เชื้อ Escherichia coli เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวมีผลให้สัตว์ป่วยโตช้าและแคระ
แกรน การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างกว้างขวางทั้งเพื่อการรักษา การควบคุมป้องกันโรค ผลของการใช้ยาต้านจุลชีพเป็นประจำจะทำให้
เกิดภาวการณ์ดื้อยาต้าจุลชีพของแบคทีเรียมากขึ้น โดยมียีนควบคุมกลไกการดื้อยาอยู่บนพลาสมิด ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยัง
แบคทีเรียอื่น ๆ ได้ คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ทีจะทำการศึกษา ความไวและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli ที่แยก
จากฟาร์มสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมาจากวัวนม 10 ไอโซเลท วัวเนื้อ 5 ไอโซ
เลท สุกร 35 ไอโซเลท  แพะนม 10 ไอโซเลท  ไก่ไข่ 35 ไอโซเลท และ  ไก่แจ้ 5 ไอโซเลท นำเช้ือมาทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
ด้วยวิธี disk diffusion test พบว่าเชื้อไวต่อยาปฏิชีวนะ 5 ลำดับแรกคือ ceftriaxone 99 ไอโซเลท (99.0%) ceftazidime 96 ไอ
โซเลท (96.0%) kanamycin 90 ไอโซเลท  (90.0%) ciprofloxacin 88 ไอโซเลท  (88.0%) และ  gentamicin 87 ไอโซเลท 
(87.0%) ตามลำดับ และดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 5 ลำดับแรกคือ คือ streptomycin จำนวน 83 ไอโซเลท (83.0%) ampicillin จำนวน 
79 ไอ โซ เลท (79.0%) tetracycline จำนวน 68 ไอ โซ เลท (68.0%) trimethoprim จำนวน 48 ไอ โซ เลท  (48.0%) และ 
trimethoprim/ sulfamethoxazole จำนวน 41 ไอโซเลท (41.0%) ตามลำดับ รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะที่พบมากที่สุดคือ AMP-
STR-TET (25.0%) ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อ E. coli ใน
ฟาร์มสัตว์ต่อไป 
 
คำสำคัญ: การดื้อยาปฏิชีวนะ Escherichia coli ฟาร์มสัตว ์
 
Abstract 

Escherichia coli is one of the causes of animal diarrhea. Watery diarrhea in sick animal leads to slowly 
growing and stunted. The antimicrobial drugs were widely used for both therapeutic, control and prevent 
disease. The effect of regular antimicrobial use bring about an increase in the antibacterial resistance of bacteria 
by the genes controlling the resistance mechanism on the plasmid which can be transmitted to other bacteria. 
The research team intends to investigate the sensitivity and antibiotic resistance pattern of E. coli isolates from 
animal farm at Faculty of Agricultural Technology, RMUTT.  The isolated sample were dairy cow 10 isolates, 
beef cattle 5 isolates, swine 35 isolates, dairy goat 10 isolates, layer hen 35 isolates and bantam chicken 35 
isolates. These isolates were examined with disk diffusion test method. The results showed that Escherichia 
coli  was the most sensitive to 5 antimicrobial  agents as ceftriaxone 99 isolates (96.0%), kanamycin 90 isolates 
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(90.0%),ciprofloxacin 88 isolates (88.0 %)  and gentamicin 87 isolates (87.0%) respectively and  it was the most 
resistant to 5 antibiotic  agents as streptomycin 83 isolates (83.0%), ampicillin 79 isolates  (79.0%), tetracycline 
68 isolates (68.0%), trimethoprim 48 isolates (48.0%) and trimethoprim/  sulfamethoxazole 41 isolates ( 41.0%) 
respectively. The most common antimicrobial resistance patterns were AMP-STR-TET (25.0%). Therefore, the 
data from this study will be helpful for choosing antibiotic treatment for E. coli infection in farm animals. 
 
Keywords:  Antibiotic Resistance, Escherichia coli, Animal farm  
 
บทนำ 

เชื้อ E. coli เป็นสาเหตุหนึ่งให้สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มมีอาการท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวส่งผลให้สัตว์ป่วย โตช้าและแคระ
แกรน ถ้าเป็นสายพันธุ์รุนแรงจะส่งผลให้สัตว์ตายได้ อย่างไรก็ตามการจัดการฟาร์มที่ดีสามารถลดอัตราการป่วยจากเชื้อชนิดนี้ได้ 
เช่น การเตรียมโรงเรือนก่อนนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง การเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อในโรงเรือน อุปกรณ์และบ่อจุ่มเท้า
ก่อนเข้าฟาร์ม จะช่วยลดปัญหาของการเกิดโรคในฟาร์มได้ ในปัจจุบันพบว่าการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างกว้างขวางทั้งเพื่อการรักษา 
การควบคุมป้องกันโรคและเร่งการเจริญเติบโต ผลของการใช้ยาต้านจุลชีพเป็นประจำจะทำให้เกิดภาวการณ์ดื้อยาต้าจุลชีพของ
แบคทีเรียมากขึ้น ผลจากการใช้ยาต้านจุลชีพมาก ๆ จะส่ งผลต่อการคัดเลือกของเชื ้อจุลชีพ (selective pressure ) (8) จาก
การศึกษาของ เนตรชนก และคณะ (2551)(2) พบว่าเชื ้อ E.coli ที ่แยกจากอุจจาระไก่ดื ้อต่อยามากที ่ส ุด 5 ลำดับแรกคือ
tetracycline (90.75%) nalidixic acid (88.8%), ampicillin (84.8%), enrofloxacin (84.7%) และamoxicillin (82.3%) ส่วน
ต ัวอย ่างอ ุจจาระส ุกรพบอัตราการด ื ้อยามากที ่ส ุด 5 ลำด ับแรกค ือ tetracycline (97.9%) , trimethoprim (87.3%) , 
trimethoprim/ sulfamethoxazole (85.2%), ampicillin (84.5%) และ amoxicillin (83.8%) แสดงว่าการเลี้ยงไก่และสุกรมี
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างกว้างขวาง โดยยาต้านจุลชีพที่มีอัตราการดื้อสูงสุดในไก่และสุกร คือ tetracycline การให้ยาต้านจุลชีพ
เป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เชื้อจุลชีพที่อาศัยในลำไส้ของสัตว์ปกติจะถูกทำลายไปทีละน้อยจนเหลือแต่พวกที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถถ่ายทอดการดื้อยาในกลุ่มของจุลชีพโดยมียีนควบคุมกลไกการดื้อยาอยู่บนพลาสมิด (4) ซึ่งพลาสมิดสามารถถ่ายทอดจาก
เชื้อแบคทีเรียปกติในสำไส้ไปยังเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรคได้ (5) และเชื้อสามารถถ่ายทอดไปยังมนุษย์โดยการสัมผัสกับสตัว์โดยตรงหรือ
ปนเปื้อนอาหารและน้ำดื่ม แนวทางการป้องกันปัญหาต้องเริ่มจากการเตรียมโรงเรือนที่ดี การเลือกยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การฆ่าเชื้อ การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพจากผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียก่อนใช้ยาเพื่อลดปัญหาการดื้อยา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความไวและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกจากฟาร์มสัตว์เพื่อเป็น

ข้อมูลในการเฝ้าระวังเชื้อ E. coli รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อ E. coli ซึ่งส่งผลให้การ

รักษาและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างสำลีพันปลายไม้ป้ายทวารสัตว์ (rectal swab) ใน Buffer Peptone Water จากวัวนม (10 ตัวอย่าง) 

วัวเนื้อ (5 ตัวอย่าง) สุกร (35 ตัวอย่าง) แพะนม (10 ตัวอย่าง) ไก่ไข ่(35 ตัวอย่าง) ไก่แจ้ (5 ตัวอย่าง) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 100 ตัวอย่าง 

2. การแยกเชื้อ E. coli นำตัวอย่างสำลีพันปลายไม้ป้ายทวารสัตว์ (rectal swab) ใน Buffer Peptone Water นำมาใส่

ในอาหารเหลว Tryptic soy broth (Merck, USA) เพื่อเพ่ิมปริมาณเชื้อ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง หลังจาก

นั้นนำมาเพาะเชื้อ (culture) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  MacConkey agar (Merck, USA) บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง 
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และทำการเพาะเชื้อซ้ำบนอาหารเลี้ยงเชื ้อ  MacConkey agar จนได้โคโลนีเดี ่ยวสีชมพู ยืนยันเชื ้อ E. coli ด้วยวิธีทางชีวเคมี 

(biochemical confirmation) คือ indole (+), methyl red (+), Voges-Proskauer (-) และ citrate (-) (Quin et al., 1994)  

 3. การทดสอบความไวต่อยาปฏิชวีนะของเช้ือ E. coli ที่แยกได้จากอุจจาระของสัตวจ์ำนวน 100 ไอโซเลทนำมาทดสอบ

ความไวต่อยาปฏิชีวนะ ด้วยวิธี disk diffusion test(9) โดยใช้ยาปฏิชีวนะจำนวน 12 ชนิด คือ ampicillin (10µg), cefotaxime 

(30µg), ceftriaxone (30µg), ceftazidime (30µg) ciprofloxacin (5µg), gentamicin (10µg), kanamycin (30µg), nalidixic 

acid (30µg), streptomycin (10µg), tetracycline (30µg), trimethoprim(5µg) และtrimethoprim/ sulfamethoxazole 

(1.25/23.75 µg) (Oxoid, United Kingdom) เช้ือควบคุมคุณภาพการทดลอง คือ E. coli ATCC 25922 และวิเคราะห์ค่า zone 

diameter interpretive standards อ้างอิงจาก Clinical and Laboratory Standards Institute (2007)(6)  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตัวอย่างเชื้อ E. coli ที่แยกได้จำนวน 100 ไอโซเลท โดยมาจากวัวนม 10 ไอโซเลท วัวเนื้อ 5 ไอโซเลท สุกร 35 ไอโซเลท 

แพะนม 10 ไอโซเลท ไก่ไข่ 35 ไอโซเลท และไก่แจ้ 5 ไอโซเลท รวม 100 ไอโซเลท แล้วนำมาทดสอบต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี disk 

diffusion test (National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2003) พบว่าเชื้อ E. coli มีความไวต่อยาปฏิชีวนะ 

5 ลำดับแรกคือ ceftriaxone จำนวน 99 ไอโซเลท (99.0%) ceftazidime จำนวน 96 ไอโซเลท (96.0%) kanamycin จำนวน 90 ไอ

โซเลท (90.0 %) ciprofloxacin จำนวน 88 ไอโซเลท (88.0%) และ gentamicin จำนวน 87 ไอโซเลท (87.0%) ตามลำดับ (ตารางที่ 

1) จะเห็นว่าเชื้อ E. coli ที่แยกจากสัตว์ทั้ง 6 ชนิดมีความไวต่อยา ceftriaxone (99%) สูงที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ เนตร

ชนก และคณะ (2551)(2) พบว่าเชื้อ E.coli ที่แยกจากอุจจาระไก่และสุกรมีความไวต่อยากลุ่ม cephalosporins (cefotaxime, 

cefuroxime) มากที่สุดที่ระดับ 89.1-97.5 % ส่วนการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อพบมากที่สุด 5 ลำดับแรกคือ คือ streptomycin 

จำนวน 83 ไอโซเลท (83.0%) ampicillin จำนวน 79 ไอโซเลท (79.0%) tetracycline จำนวน 68 ไอโซเลท (68.0%) trimethoprim 

จำนวน 48 ไอโซเลท (48.0%) และ trimethoprim/ sulfamethoxazole จำนวน 41 ไอโซเลท (41.0%) ตามลำดับ ซึ่งการดื้อยา 

tetracycline และ ampicillin ในการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกจากฟาร์ม

สุกรและไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่ของ Hanson et at. (2002) พบเชื้อดื้อยา tetracycline (91.5%), nalidixic acid (67.4%), 

ampicillin (61.6%) ซึ่งพบว่ายา tetracycline และ ampicillin เป็นยาต้านจุลชีพท่ีพบการดื้อยาสูงใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ 

เนตรชนก และคณะ (2008)(2) ที่พบการดื้อยามากที่สุดในยา tetracycline (90.7%) และ ampicillin (84.8%) แต่การศึกษาของ

จักพรรดิ์และคณะ (2560)(3) ที่ศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกจากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนครพบว่า

เชื้อดื้อต่อยามากท่ีสุดคือ penicillin G (99.24) และ tetracycline (56.06) และการศึกษาของ กมลสิริ และคณะ (2560)(1) พบว่า

เชื้อ E. coli ที่แยกจากฟาร์มสุกรขุนท่ีมีระบบการเลี้ยงแบบปกติพบเช้ือดื้อต่อยาต้านจุลชีพคือ AMP, TET  (95.83%, 50% ) และ

ในฟาร์มระบบการเลี้ยงแบบกึ่งอินทรีย์ พบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพคือ AMP, TET (95.56%, 82.22% ) จะเห็นว่าการดื้อยาทั้ง 2 

ชนิดมีแนวโน้มการดื้อยาเหมือนกัน และยาทั้ง 2 ชนิดนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในฟาร์มสัตว์ ส่วนในฟาร์มสัตว์ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้ยาทั้ง 2 ชนิดเป็นระยะเวลานาน จึงมีโอกาสทำให้เชื้อในฟาร์มเกิดการดื้อยาได้ ส่วนรูปแบบการดื้อยา

ของเชื้อ E. coli ในครั้งนี้พบว่ามีรูปแบบการดื้อยาทั้งหมด 36 รูปแบบ และพบมากที่สุด 3 ลำดับแรกคือ AMP-STR-TET (25.0%) 

AMP-STR-TET-TMP-SXT (8%) และ NAL-STR-TET (6%) ตามลำดับ และพบว่า 99 ตัวอย่าง (99%) ดื้อยาตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป 

(ตารางที่ 2)   
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 ตารางที ่1 ความไวต่อยายาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli ทีแ่ยกได้จากฟาร์มสัตว์ 
 

ชนิดของยา 
ชนิดสัตว ์(ไอโซเลท)  

วัวนม(10) วัวเนื้อ(5) สุกร(35) แพะนม(10) ไก่ไข(่35) ไก่แจ(้5) รวม(%) 
Ampicillin (AMP,10µg) 1 0 6 3 9 1 20 
Cefotaxime (CTX, 30µg) 7 3 24 8 19 3 64 
Ceftriaxone (CTR, 30µg) 10 5 34 10 35 5 99 
Ceftazidime (CAZ, 30µg) 10 5 32 10 34 5 96 
Ciprofloxacin (CIP, 5µg) 10 5 27 10 31 5 88 
Gentamicin (GEN, 10µg) 10 5 23 9 35 5 87 
Kanamycin (KAN, 30µg) 10 5 25 10 35 5 90 
Nalidixic acid (NAL, 30µg) 7 4 20 2 19 5 57 
Streptomycin (STR, 10µg) 0 0 0 1 8 1 10 
Tetracycline (TET, 30µg) 1 4 7 7 12 1 32 
Trimethoprim (TMP, 5µg) 8 4 8 2 22 4 48 
Trimethoprim/Sulfamethoxazole  
(SXT, 1.25/23.75µg) 

8 0 10 3 25 4 50 

 
ตารางที่ 2 รูปแบบการดื้อยาปฏิชวีนะของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากฟาร์มสตัว ์

ลำดับ รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะ ชนิดของโซเลท จำนวน (%) 
1.      AMP-STR-TET DCRS3, DCRS7, DCRS8, DCRS9, DCRS10, 

PRS2, PRS15, PRS26, PRS27, LHRS2, LHRS5, 
LHRS6, LHRS10, LHRS15, LHRS20, LHRS21, 
LHRS22, LHRS27, LHRS33, LHRS34, BCRS2, 
BCRS3, BCRS4, BCRS5, BCRS6 

25 (25.0) 

2.      AMP-STR-TET-TMP-SXT DCRS1, PRS7, PRS16, PRS20, PRS35, 
LHRS12, LHRS13, BRS1 

8 (8.0) 

3.      NAL-STR-TET LHRS3, LHRS4, LHRS11, LHRS16, LHRS18, 
LHRS24 

6 (6.0) 

   
ตารางที่ 2 ต่อ 

ลำดับ รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะ ชนิดของโซเลท จำนวน (%) 

4.      AMP-GEN-STR-TET-TMP-SXT PRS9, PRS18, PRS25, PRS30 4 (4.0) 
5.      AMP-TET-TMP-SXT LHRS1, LHRS30, LHRS32, BCRS2 4 (4.0) 
6.      AMP-TMP-SXT PRS12, LHRS25, LHRS26, LHRS29 4 (4.0) 
7.      CTX-STR PRS23, LHRS23, LHRS35, BCRS1 4 (4.0) 
8.      AMP-GEN-NAL-STR-TET- TMP-SXT PRS4, PRS5, PRS21 3 (3.0) 
9.      AMP-STR-TMP-SXT PRS6, PRS19, PRS22 3 (3.0) 
10.    AMP-STR-SXT LHRS7, BRS2, BRS5 3 (3.0) 
11.    NAL-STR-TMP-SXT DGRS5, DGRS6, DGRS8 3 (3.0) 
12.    AMP-GEN-KAN-STR-TET-TMP-SXT PRS33, PRS34 2 (2.0) 
13.    AMP-NAL-STR-TET-TMP-SXT DGRS2, DCRS4 2 (2.0) 
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ลำดับ รูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะ ชนิดของโซเลท จำนวน (%) 
14.    STR-TET-TMP-SXT PRS1, PRS24 2 (2.0) 
15.    AMP-STR-TET-TMP PRS10, DGRS3 2 (2.0) 
16.    AMP-CTX-STR-SXT BRS3, BRS4 2 (2.0) 
17.    CIP-NAL-TMP LHRS17, LHRS28 2 (2.0) 
18.    AMP-NAL-TMP LHRS19, LHRS31 2 (2.0) 
19.    AMP-NAL-STR-TMP-SXT PRS14, DGRS4 2 (2.0) 
20.    AMP-CIP-GEN-KAN-STR-TET- TMP-SXT PRS28 1 (1.0) 
21.    AMP-CTX-CTR-GEN-STR-TET-SXT PRS3 1 (1.0) 
22.    AMP-CTX-GEN-STR-TET-TMP-SXT PRS8 1 (1.0) 
23.    AMP-CIP-NAL-STR-TET-TMP-SXT LHRS14 1 (1.0) 
24.    AMP-GEN-NAL-STR-TMP-SXT DGRS7 1 (1.0) 
25.    GEN-STR-TET-TMP-SXT PRS11 1 (1.0) 
26.    AMP-KAN-TET-TMP-SXT PRS13 1 (1.0) 
27.    GEN-NAL-STR-TET-TMP PRS17 1 (1.0) 
28.    AMP-CIP-KAN-STR-TET PRS29 1 (1.0) 
29.    AMP-GEN-KAN-STR-TET PRS31 1 (1.0) 
30.    AMP-CTX-TET-TMP-SXT LHRS30 1 (1.0) 
31.    AMP-CTX-CAZ-NAL-TEM LHRS9 1 (1.0) 
32.    GEN-KAN-STR PRS32 1 (1.0) 
33.    AMP-NAL-TET DGRS10 1 (1.0) 
34.    AMP-CTX-STR DGRS1 1 (1.0) 
35.    CTX-NAL-STR DCRS5 1 (1.0) 
36.    AMP-STR LHRS8 1 (1.0) 
  100 (100) 

หมายเหตุ  AMP: ampicillin, CTX: cefotaxime, CTR: ceftriaxone CAZ: ceftazidime, CIP: ciprofloxacin,  
              GEN: gentamicin, KAN: kanamycin, NAL: nalidixic acid, STR: streptomycin, TET: tetracycline,  
              TMP: trimethoprim, SXT: trimethoprim/sulfamethoxazole 
               DCRS: dairy cow rectal swab, PRS: pig rectal swab, DGRS: dairy goat rectal swab,  
              LHRS: layer hen rectal swab, BCRS: bantam chicken rectal swab BRS: beef rectal swab 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความไวและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli ที่แยกจากฟาร์มสตัว์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี พบว่าเช้ือไวต่อยาปฏิชีวนะ คือ ceftriaxone 99 ไอโซเลท (99.0%) ceftazidime 96 ไอโซ

เลท (96.0 %) kanamycin 90 ไอโซเลท (90.0 %) ciprofloxacin 88 ไอโซเลท (88.0 %) gentamicin 87 ไอโซเลท (87.0 %) 

cefotaxime 64 ไอโซเลท (64.0 %) trimethoprim/ sulfamethoxazole 59 ไอโซเลท (59.0 %) nalidixic acid 57 ไอโซเลท 

(57.0 %) trimethoprim 52 ไอโซเลท (52.0 %) tetracycline 30 ไอโซเลท (30.0 %) ampicillin 21 ไอโซเลท (21.0 %) และ 

streptomycin 10 ไอโซเลท (10.0 %) ตามลำดับ ส่วนรูปแบบการดือ้ยาต้านจุลชีพของเชื้อพบทั้งหมด 36 รูปแบบ และรูปแบบการ

ดื้อยาต้านจลุชีพท่ีพบมาก 3 ลำดับแรกคือ AMP-STR-TET จำนวน 25 ไอโซเลท (วัวนม 5 ไอโซเลท สกุร 4 ไอโซเลท ไก่ไข ่11 ไอโซ
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เลท และ ไก่แจ้ 5 ไอโซเลท) รองลงมาคือ AMP-STR-TET-TMP-SXT จำนวน 8 ไอโซเลท (วัวนม 1 ไอโซเลทสุกร 4 ไอโซเลท ไก่ไข ่

2 ไอโซเลทและวัวเนื้อ 1 ไอโซเลท) และ NAL-STR-TET จำนวน 6 ไอโซเลท (ไก่ไข ่6 ไอโซเลท) ตามลำดับ  
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การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดร่วมกับกรดซิตริก 
Use of microwave-assisted extraction of pectin from kaffir lime peel with citric acid 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดเพคตินร่วมกับกรดซิตริก ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยแปรผันกำลังไฟฟ้า
ของไมโครเวฟเป็น 300, 650 และ 800 วัตต์ และระยะเวลาสกัดเป็น 1, 3 และ 5 นาที ตามลำดับ พบว่าเมื่อการเพิ่มกำลังไฟฟ้า 
และเวลาในการให้ความร้อนมากขึ้น ทำให้ร้อยละของผลผลิตของเพคตินเพิ่มขึ้น แต่มีผลลดค่าน้ำหนักสมมูลของเพคติน ค่าร้อยละ
ของหมู่เมทอกซิล และร้อยละของระดับของเอสเทอริฟิเคชัน (DE) ของเพคตินที่สกัดได้ ซึ่งการใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ 
นาน 1 และ 3 นาที ได้เพคตินชนิดเมทอกซิลสูง เมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าและเวลามากขึ้น ได้เป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำ ดังนั้นภาวะที่
เหมาะสมในการใช้ไมโครเวฟและกรดซิตริกช่วยในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูด คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ นาน 3 นาที ได้เพคติน
ชนิดเมทอกซิลต่ำ มีค่าร้อยละ DE เท่ากับ 27.20 และมีค่าร้อยละการผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิม เท่ากับ 23.55 และ
เวลาในการสกัดเพคติน ลดลงเป็น 3 นาทีจากวิธีเดิมที่ใช้ 1 ช่ัวโมง 
 

คำสำคัญ: เพคติน กรดซติริก การสกัด ไมโครเวฟ 
 

Abstract 
  This research studied microwave-assisted extraction of pectin with 10% citric acid. The microwave 
power was varied to 300, 650 and 800 watts, and extraction times were 1, 3 and 5 minutes, respectively. The 
result showed that an increase in microwave power and extraction duration led to higher yield of pectin, but 
reduced the equivalent weight, % methoxyl and %DE of pectin extracted. It was also found that only at 
microwave power of 300 watts for 1 and 3 minutes produced high methoxyl pectin, while low methoxyl pectin 
was obtained at higher microwave power and longer duration. The optimum condition of microwave-assisted 
extraction of pectin from kaffir lime peel using citric acid was 800 watts for 3 minutes. Although this condition 
produced low methoxyl pectin with DE of 27.20%, it led to higher yield than that obtained from conventional 
extraction methods around 23.55% as well as its extraction duration was lower to 3 minutes from conventional 
methods at 1 hour. 
 

Keywords:  pectin, citric acid, extraction, microwave heating 
 
บทนำ 
  เพคติน เป็นโพลีแซ็คคาไรด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมาก โครงสร้างหลักเป็นกรดกาแลคทูโรนิก (D-galacturonic acid) ที่ต่อ
กันด้วยพันธะ α-1,4-ไกลโคซิดิก โดยที่หมู่คาร์บอกซิลในโมเลกุลของกรดกาแลคทูโรนิกบางส่วนจะถูก  เอสเทอริไฟด์ด้วยหมู่เมทิล 
ได้เป็นเมทอกซิลเอสเทอร์ และบางส่วนยังคงเหลือเป็นหมู่คาร์บอกซิลอิสระ เพคตินจะพบมากในผนังเซลล์ของพืช และรอยต่อ
ระหว่างผนังเซลล์ โดยรวมตัวอยู่กับเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ทำหน้าที่ยึดเกาะผนังเซลล์ให้ติดกันคล้ายเป็นซีเมนต์ เพคตินพบ
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มากในพืชสกุลส้ม เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว และมะกรูด และนอกจากน้ียังมีอยู่ในพืชบางชนิด เช่น แอปเปิ้ล มะเฟือง ฝรั่ง และมะมว่ง 
เป็นต้น(1)  
  มะกรูด (Citrus hystrix DC.) เป็นต้นไม้ขนาดเล็กในสกุลส้ม สูง 2-8 เมตร ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผล เป็นรูปทรงกลม
หรือ รูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มีต่อมน้ำมัน ผลอ่อนสีเขียวแก่ สุกเป็นสีเหลือง มีรสเปรี้ยว ใบ เป็นใบประกอบท่ีมีใบย่อย
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม มีต่อมน้ำมันอยู่ตามผิวใบ มีกลิ่นหอม
เฉพาะ ก้านใบมีปีกดูคล้ายใบ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก โคนกลีบ
ดอกติดกัน จากสรรพคุณต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในทุกส่วน ทั้งส่วนใบ , ผล, ผิว, เปลือก และน้ำของมะกรูด(2) จึงนิยมนำมาใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องสำอาง และใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งกลิ่นในการประกอบอาหารบางชนิด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้อยู่
ในวงจำกัด ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเนื้อส่วนเปลือกของมะกรูดที่เหลือท้ิงจากการนำผิวมะกรูดไปใช้ในการผลิตพริกแกงเชิง
พาณิชย์มาใช้ในการสกัดเพคติน (pectin) ซึ่งเพคตินที่สกัดได้อาจจะใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด (thickener), สารให้ความคงตัว 
(stabilizer) หรือสารทำให้เกิดเจล (gelling agent) เป็นต้น 
  ในการสกัดเพคติน ต้องคำนึงถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด ระยะเวลาในการสกัด และ
ค่า pH ของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด ซึ่งการสกัดด้วยวิธีเดิมจะเป็นวิธีการสกัดด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิใช้อุณหภูมิสูงที่ 90°C 
และระยะเวลาในการสกัดนาน 90 นาที ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการสกัดที่ยาวนาน และมีร้อยละของ
ผลผลิตที่ไม่สูงนัก และนอกจากนี้ยังพบว่าค่า pH เป็นตัวแปรสำคัญในการสกัดที่มีอิทธิพลต่อร้อยละของผลผลิต ส่วนระยะเวลาที่
สกัดเพคติน มีผลต่อร้อยละของระดับของเอสเทอริฟิเคชัน (DE) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากงานวิจัยของทิพย์ธิดา หนูทรัพย์ และคณะ 
(2561)(4) ที่ศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเพคตินจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยกรดซิตริก พบว่าการใช้ความเข้มข้นของกรด
ซิตริกในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดมากข้ึน จะทำให้มีร้อยละของผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดด้วยน้ำกลั่น แต่
การใช้กรดซิตริกในการสกัด ยังส่งผลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของเพคตินที่สกัดได้มีความแตกต่างกันด้วย 
  เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการศึกษาการใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับการสกัดด้วยตัวทำละลายในการสกัดสารสำคัญ ซึ่งวิธีดังกล่าว
มีข้อดี คือ ใช้เวลาสั้นและไม่เปลืองตัวทำละลาย และจากรายงานวิจัยของ Koh, Leong และ Noranizan (2014)(3) พบว่าการใช้
ไมโครเวฟในการช่วยสกัด โดยใช้เวลา 10 นาที ที่กำลังไฟฟ้าที่ 450, 600 และ 800 วัตต์ มีค่าร้อยละผลผลิตอยู่ระหว่าง 16.72-
17.63 ซึ่งสูงกว่าการสกัดวิธีเดิมที่ต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 90°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่มีร้อยละผลผลิต เท่ากับร้อยละ 14.59 
และเพคตินที่สกัดได้จากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำงานวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยของทิพย์ธิดา 
หนูทรัพย์ และคณะ (2561)(4) โดยใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดเพคตนิจากเปลือกมะกรูดรว่มกับกรดซิตริก และเปรียบเทียบคา่
ร้อยละผลผลิตกับวิธีการสกัดวิธีเดิม และหาภาวะที่เหมาะสมในการใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดเพคตินร่วมกับการใช้กรดซิตริก 
และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของเพคตินที่สกัดได้ เปรียบเทียบกับวิธีการสกัดวิธีเดิมที่ใช้กรดซิตริกและการให้ความร้อน
โดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การเตรียมเปลือกมะกรูดอบแห้ง 
 แหล่งที่มาของมะกรูดจากจังหวัดนครปฐม อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือนครึ่ง โดยนำมะกรูดที่เหลือใช้จากการทำพริกแกงเชิง
พาณิชย ์(ที่มีการฝานส่วนผิวสีเขียวออกไปทำพริกแกง) มาผ่าครึ่ง ส่วนเปลือกนำมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า ปอกเปลือกผิว
มะกรูดสีเขียวออก และล้างน้ำออก จะได้เป็นส่วนเปลือกมะกรูดส่วนเนื้อสีขาว นำเปลือกมะกรูดมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดและขยำ
ด้วยเกลือแกง ทำซ้ำๆ จนไม่มีรสขม จากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาด บีบน้ำออกให้หมดหั่นเป็นช้ินเล็กๆ ประมาณ 1×1 เซนติเมตร นำ
เปลือกที่ได้ไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อเปลือกมะกรูดแห้งได้ความชื้นร้อยละ 12 
นำไปเก็บในโถดูดความช้ืน (desiccator)(4) 
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2. ศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริก ด้วยวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 
เปรียบเทียบกับวิธีท่ีใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด 
 จากงานวิจัยของทิพย์ธิดา หนูทรัพย์และคณะ (2561)(4) ที่สกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริกที่ความเข้มข้น
ต่างๆ คือ ร้อยละ 5, 10, 20 และ 30 (w/v) ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกการใช้กรดซิตริก ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) ซึ่งเป็นความ
เข้มข้นที่ได้เพคตินที่มีร้อยละผลผลิตที่ค่อนข้างสูง และได้เพคตินที่มีความบริสุทธ์สูงกว่าภาวะอื่นๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างการสกัดเพคตินด้วยวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ และวิธีที่ใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด โดย
ขั้นตอนในการสกัดวิธีเดิม มีดังนี้ ชั่งเปลือกมะกรูดที่อบแห้ง 10 กรัม เติมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) ปริมาตร 140 
มิลลิลิตร กวนในอ่างน้ำร้อน ที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น 15 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บส่วนน้ำที่ได้ วัดค่า 
pH นำส่วนน้ำที่ได้ไปตกตะกอน โดยเติม absolute ethanol (อัตราส่วน 1:3 โดยปริมาตร) คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 
นาที กรองด้วยกระชอน เก็บส่วนตะกอน อบตะกอนท่ีได้ในตู้อบลมร้อน (Hot air oven) อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 6-8 ช่ัวโมง หรือ
จนกว่าตะกอนจะแห้งดี ช่ังน้ำหนักหลังอบ และบดให้เป็นผง ส่วนการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริกโดยใช้ไมโครเวฟ
ช่วยในการสกัด มีขั้นตอนการสกัด ดังน้ี ช่ังเปลือกมะกรูดที่อบแห้ง 10 กรัม เติมกรดซิตริก ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) ปริมาตร 
140 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะแก้วมีฝาปิด นำเข้าไมโครเวฟใช้กำลังไฟฟ้าที่ 300, 650 และ 800 วัตต์ เป็นเวลา 1, 3 และ 5 นาที 
ตามลำดับ ดัดแปลงจากวิธีของ Ravalji, N.H., Shah, N., Modi, D.C. and Lambole, V.B. (2012)(5) กวนและทิ้งให้เย็น 5 นาที 
และทำการตกตะกอนและอบแห้งเช่นเดียวกับวิธีเดิม จากนั้นนำเพคตินที่สกัดได้จากทั้งสองวิธีมาหาค่า %yield และตรวจสอบ
สมบัติทางเคมี-กายภาพของเพคตินที่สกัดได้ต่อไป 
 

3. ศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของเพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกโดยใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด เปรียบเทียบกับเพคตินที่
สกัดด้วยกรดซิตริกด้วยวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ และเพคตินทางการค้า 
  ทำการตรวจสอบสมบัติทางเคมี-กายภาพของเพคตินที่สกัดโดยใช้วิธีที ่ใช้กรดซิตริกและไมโครเวฟช่วยในการสกัด 
เปรียบเทียบกับเพคตินท่ีสกัดด้วยกรดซิตริก ที่ใช้วิธีการสกัดวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมทิี่อุณหภูม ิ90°C 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง และเพคตินทางการค้า ซึ่งสมบัติทางเคมี-กายภาพที่ตรวจสอบ มีดังนี้ การวิเคราะห์น้ำหนักสมมูล การวิเคราะห์
ร้อยละของหมู่เมทอกซิล (%methoxy) (6) ร้อยละของระดับของเอสเทอริฟิเคชัน (%DE) (7) การวิเคราะห์ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก(8) 
ค่าสี โดยใช้เครื่อง Calorimeter ยี่ห้อ Color Flex รุ่น 45/0 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) วัดตามระบบ Hunter Lab scale L*, a*, b* 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การเตรียมเปลือกมะกรูดอบแห้ง 
  การเตรียมเปลือกมะกรูดส่วนเนื้อสีขาวที่เหลือใช้จากการทำพริกแกงเชิงพาณิชย์ ทำการผ่าครึ่งคั้นน้ำ ล้างด้วยน้ำเปล่าและ
ขยำด้วยเกลือแกงแล้วล้างน้ำหลายครั้ง จนไม่มีรสขม จากนั้นนำเปลือกมะกรูดส่วนเนื้อขาวที่ได้ไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (Tray dryer) จน
แห้ง ซึ่งมีความช้ืน รอ้ยละ 12 ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เปลือกมะกรูดสด (a) และเปลือกมะกรูดอบแห้ง (b) 
 

 

(a) (b) 
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2. ศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริก ด้วยวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ เปรียบเทียบกับ
วิธีท่ีใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด 
 จากการศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริกด้วยวิธีเดิมที่ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุม
อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับวิธีท่ีใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด พบว่าภาวะในการให้ความร้อนที่มีร้อยละของผลผลิตมากท่ีสุด คือ ภาวะ
ที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ และระยะเวลาการให้ความร้อน 3 นาที มีค่าร้อยละของผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 49.90 และเมื่อนำมา
คำนวณหาการเพิ่มขึ้นของร้อยละของผลผลิตโดยเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่สกัดโดยใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 90°C เป็นเวลา 1 
ช่ัวโมง (ร้อยละ 40.39) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของร้อยละของผลผลิต เท่ากับ 23.55 ส่วนท่ีกำลังไฟฟ้า 650 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที ได้
ค่าร้อยละของผลผลิต รองลงมา เท่ากับ 41.67 ส่วนภาวะที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ และระยะเวลาการให้ความร้อน 1 นาที มีค่าร้อยละ
ของผลผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 9.10 (ตารางที่ 1) ซึ่งจะเห็นว่า การเพิ่มระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ีมากขึ้น จะทำให้อุณหภูมิของ
เปลือกมะกรูดหลังการให้ความร้อนสูงขึ้น และมีผลทำให้ร้อยละการผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประมาณ 
90°C จะช่วยให้กรดซิตริกทำงานในการย่อยสลายผนังเซลล์ได้อย่างทั่วถึง และทำให้เพคตินที่อยู่ในชั้นมิลเดิลลาเมลลาของผนัง
เซลล์ออกมาได้มาก แต่ถ้าใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้ มีผลทำให้สายโพลิเมอร์ของเพคตินถูกตัดให้สั้นลง ส่งผลต่อค่าร้อยละของผลผลิต ทำ
ให้มีค่าลดลง(9) ส่วนที่กำลังไฟฟ้าและเวลาในการให้ความร้อนที่ให้อุณหภูมิหลังการให้ความร้อนที่ต่ำกว่า 90°C จะได้ร้อยละของ
ผลผลิตลดลงไป อาจจะเกิดจากกรดซิตริกย่อยสลายผนังเซลล์ได้น้อยลง ทำให้เพคตินที่อยู่ในชั้นมิลเดิลลาเมลลาหลุดออกมาไดไ้ม่
หมด ทำให้มีค่าร้อยละของผลผลิตต่ำกว่า(10) และสอดคล้องกับงานวิจัยของชวนิฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์ และคณะ (2548)(11) พบว่าการ
สกัดเพคตินจากเปลือกและกากผลส้ม โดยเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดที่แตกต่างกันในช่วงอุณหภูมิต่างๆ โดย การสกัด
ที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้สารละลายกรดที่ใช้ในการสกัดเข้าสู่เนื้อเยื่อพืช และย่อยสลายผนังเซลล์ ทำให้โมเลกุลเพคตินออกจากเนื้อเยื่อ
พืชได้ในอัตราที่ต่ำ จึงทำให้ได้ปริมาณเพคตินน้อย แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของการสกัดให้สูงขึ้น พบว่าประสิทธิภาพของการสกดัสูงขึ้น 
เนื่องจากสารละลายกรดจะย่อยสลายผนังเซลล์ได้ดี โมเลกุลเพคตินที่อยู่ในผนังเซลล์ สามารถละลายออกมาได้มากที่อณุหภูมิสูงที่ 
80°C ทำให้ได้ปริมาณเพคตินสูงที่สุด หลังจากน้ันอุณหภูมิที่สูงข้ึนก็จะไม่มีผลต่อการสกัดเพคติน 
 จากการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซติริก ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) โดยวิธีเดิม จะได้เพคตินท่ีมีสีน้ำตาล
อมเหลือง ส่วนการใช้ไมโครเวฟในการช่วยสกัดร่วมกับกรดซิตริกที่ความเข้มข้น ร้อยละ 10 (w/v) ซึ่งจะได้เพคตินที่มีลักษณะ
แตกต่างกันไป โดยเพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกที่กำลังไฟฟ้า 300, 650 และ 800 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที จะมีสีน้ำตาลอมเหลือง 
ส่วนเพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกท่ีกำลังไฟฟ้า 300, 650 และ 800 วัตต์ เป็นเวลา 3 และ 5 นาที จะได้เพคตินท่ีมีสีน้ำตาลเข้มมาก
ขึ้นตามกำลังไฟฟ้าและเวลาในการให้ความร้อนนานมากข้ึน แสดงในตารางที่ 1 
 เมื่อพิจารณาผลของกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟและเวลาในการให้ความร้อนต่อค่าสีของเพคติน พบว่าภาวะการให้ความ
ร้อนที่กำลังไฟฟ้าสูงๆ และระยะเวลาในการให้ความร้อนเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อค่าความสว่าง (L*) ของเพคติน ทำให้ค่าความ
สว่าง (L*) ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าเพคตินท่ีสกัดด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที มีค่าความสว่าง 
(L*) มากที่สุด เท่ากับ 69.22 ส่วนที่กำลังไฟฟ้าที่ 800 วัตต์ เป็นเวลา 3 และ 5 นาที มีค่าความสว่าง (L*) น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพคตินที่สกัดด้วยวิธีเดิม จะเห็นว่าเพคตินที่สกัดได้จากทุกภาวะของการให้ความร้อน มีค่าความสว่าง (L*) ต่ำกว่าเพคตินทาง
การค้า เนื่องจากการเพิ่มกำลังไฟฟ้าและเวลาในการสกัดมากขึ้น ส่งผลต่ออุณหภูมิของกรดซิตริกท่ีใช้ในการสกัดสูงขึ้นด้วย โดยกรด
ซิตริกที่ใช้จะไปตัดสายของเพคตินให้สั้นลง หรือตัดกิ่งของเพคตินที่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทำให้ได้น้ำตาลอิสระเกิดขึ้น และหมู่
คาร์บอนิลของน้ำตาลทำปฏิกิริยากับหมู่เอมีนของกรดอะมิโนหรือโปรตีนที่อุณหภูมิสงู เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard browning 
reaction) ทำให้เกิดสารเมลานอยดิน (melanoidin) ที่มีสีน้ำตาล(12) ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนการสกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิหรือการ
ใช้ไมโครเวฟ รวมถึงขั้นตอนการอบแห้ง จึงทำให้เพคตินที่สกัดได้มีสีเข้มขึ้น 
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ตารางที่ 1 ร้อยละของผลผลิตและลักษณะของเพคตินจากเปลือกมะกรูดทีส่กัดด้วยกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยวิธเีดมิ 
และวิธีไมโครเวฟ ท่ีกำลังไฟฟ้า (วัตต์) และเวลาต่างๆ 

วิธีการให้ความร้อน 
เวลาในการให้

ความร้อน (นาที) 
อุณหภูมิเฉลี่ยหลัง

การให้ความร้อน (°C) 
ร้อยละของผลผลิต 

(%yield) 
การเพ่ิมขึน้ของ 

ร้อยละของการผลติ 
ลักษณะเพคตินที่

สกัดได้ 
วิธีเดิม 

(อ่างควบคุมอณุหภูมิ) 60 90 40.39+4.94b - 

 
 
 
 

วิธีไมโครเวฟ
กำลังไฟฟ้า 300 

วัตต ์

1 40 9.10±0.60d - 

 
 
 
 

3 64 17.20±2.40d - 

 
 
 
 

5 89 34.45±1.03bc - 

 
 
 
 

วิธีไมโครเวฟ
กำลังไฟฟ้า 650 

วัตต ์

1 57 11.20±3.30d - 

 
 
 
 

3 82 29.00±0.34c - 

 
 
 
 

5 90 41.67±3.00b 3.17 

 
 
 
 

วิธีไมโครเวฟ
กำลังไฟฟ้า 800 

วัตต ์

1 72 14.60±0.20d - 

 
 
 
 

3 91 49.90±12.48a 23.55 

 
 
 
 

5 93 29.00±1.90c - 

 
 
 
 

เพคตินทางการค้า 

(Grade 150) 
    

 
 
 
 

หมายเหต ุ ค่า pH โดยประมาณจะอยู่ระหว่าง 1.72 ถึง 1.77 ของตัวทำละลายที่ใช้สกัด 
  ค่า± หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซ่ึงเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายขอ้มูล 
  a-d ทีก่ำกับในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางที่ 2 ค่าสีของเพคตินจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยวิธีเดิมและวิธีไมโครเวฟ ท่ี
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) และเวลาต่างๆ 

วิธีการสกัด 
ค่าสี 

L* a* b* 
วิธีเดิม (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) 56.58±0.29f 0.68±0.05e 9.32±0.35h 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 1M 69.22±0.53b 0.86±0.98e 15.92±0.42f 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 3M 66.90±1.63c 1.05±0.08de 15.33±0.33f 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 5M 64.21±0.04d 2.58±1.00a 19.69±0.16c 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 1M 66.16±0.54c 2.10±0.10abc 16.66±0.53e 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 3M 59.77±1.83e 2.23±0.37ab 17.45±0.31d 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 5M 55.78±0.82g 1.82±0.08bc 15.96±0.33f 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 1M 55.20±1.80g -0.61±0.10f 14.12±0.50g 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 3M 53.05±0.64h 2.10±0.13abc 21.00±0.12b 
วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 5M 54.10±0.70gh 1.54±0.20cd 23.00±0.44a 
เพคตินทางการค้า เกรด 150 86.60±0.10a 0.80±0.03e 9.65±0.07h 

  หมายเหต ุ ค่า± หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซ่ึงเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายขอ้มูล 
  a-h ที่กำกับในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
 ส่วนสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกและไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้าและเวลาต่างๆ กัน พบว่าเพคตินที่สกัด
ด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที มีค่าน้ำหนักสมมูลมากที่สุด เท่ากับ 811.78 และเมื่อให้ความร้อนด้วย
ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า และเวลานานมากขึ้น พบว่ามีค่าน้ำหนักสมมูลลดลง ตามลำดับ โดยเพคตินที่สกัดด้วยไมโครเวฟที่
กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที ทั้งนี้เนื่องจากกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟและเวลาในการสกัดมากขึ้น ส่งผลต่ออุณหภมูิของ
กรดซิตริกที่ใช้ในการสกัดสูงขึ้น และกรดซิตริกจะไปตัดพันธะ α-1,4-ไกลโคซิดิกของสายของเพคตินให้สั้นลงหรือตัดหมู่เมทิลออก
ไป จึงทำให้เพคตินที่สกัดได้มีน้ำหนักสมมูลลดลง(9,13) ดังแสดงผลในตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดด้วยวธิเีดิมที่
ให้ความร้อนโดยการต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 90°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่ามีค่าน้ำหนักสมมูล เท่ากับ 284.67 ซึ่งจะเห็นว่า
การสกัดวิธีเดิมใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่นานกว่า จึงมีผลทำให้ค่าน้ำหนักสมมูลลดลง ซึ่งมีรายงานว่าการใช้กรดในการสกดั
เพคตินที่อุณหภูมิเดียวกัน แต่ใช้ระยะเวลาในการสกัดต่างกัน จะมีผลทำให้น้ำหนักสมมูลที่ได้แตกต่างกัน (6) ซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับ
ภาวะในการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที ส่วนเพคตินทางการค้า พบว่ามีค่าน้ำหนกัสมมูล
สูงที่สุด เท่ากับ 1,415.67 แสดงว่าเพคตินทางการค้า จะมีความยาวของสายโพลิเมอร์ของกรดกาแลคทูโรนิกมากกว่า และสัมพันธ์
กับปริมาณหมู่เมทอกซิลในโมเลกุลของเพคตินด้วย ดังนั้นเมื่อเปรียบกับเพคตินที่ถูกสกัดด้วยกรดซิตริกที่ความเข้มข้น ร้อยละ 10 
จึงมีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) มีมากกว่าหมู่เมทอกซิล (-COOCH3) การแตกตัวจึงให้ค่า pH ต่ำ หรือมีหมู่กรดมาก ส่งผลให้มีน้ำหนัก
สมมูลของเพคตินลดลง ส่วนเพคตินทางการค้า มีค่าน้ำหนักสมมูลสูง แสดงว่ามีหมู่เมทอกซิลมาก กว่าหมู่คาร์บอกซิล(14) 
 ส่วนค่าร้อยละของหมู่เมทอกซิล (%methoxy) และร้อยละของระดับของเอสเทอริฟิเคชัน (%DE) ของเพคติน จะมี
ความสัมพันธ์กัน (ตารางที่ 3) จากการสกัดเพคตินด้วยไมโครเวฟร่วมกับกรดซิตริกทุกภาวะในการให้ความร้อน พบว่าที่กำลังไฟฟ้า 300 
วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที จะมีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 10.40 และมีค่าร้อยละ DE เท่ากับ 73.00 รองลงมา คือ ที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ 
เป็นเวลา 3 นาที ได้ค่าร้อยละของหมู่เมทอกซิล เท่ากับ 8.63 และค่าร้อยละ DE เท่ากับ 59.50 ซึ่งค่า DE ที่มากกว่าร้อยละ 50 จัดเป็น
เพคตินชนิดเมทอกซิลสูง (HM-pectin) (12) ส่วนเพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกร่วมกับไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้าและเวลาเพิ่มมากขึ้น จะมีค่า
ร้อยละของหมู่เมทอกซิล และร้อยละ DE ลดลง ตามลำดับ ซึ่งค่าร้อยละ DE ที่น้อยกว่า 50 จัดเป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำ (LM-
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pectin)(12) และเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดด้วยวิธีเดิม พบว่ามีค่าร้อยละของหมู่เมทอกซิล เท่ากับ 2.82 และค่าร้อยละ DE 
เท่ากับ 20.53 ซึ่งจัดเป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำ (LM-pectin) ส่วนเพคตินทางการค้า พบว่ามีค่าร้อยละของหมู่เมทอกซิลมากที่สุด 
เท่ากับ 16.70 และค่าร้อยละ DE เท่ากับ 86.98 ซึ่งมีค่ามากกว่า 50 จึงจัดเป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลสูง (HM-pectin) 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์น้ำหนักสมมูล, %methoxy, %DE และปรมิาณกรดกาแลคทูโรนิกของเพคตนิจากเปลือกมะกรูดทีส่กัดด้วย
กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยวิธีเดมิและวิธีไมโครเวฟ ที่กำลังไฟฟ้า (วัตต์) และเวลาต่างๆ 

วิธีการสกัด น้ำหนักสมมลู %methoxy %DE 
กรดกาแลคทูโรนิค

(%) 
วิธีเดิม (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) 284.67±6.02f 2.82±0.54g 20.53±2.51i 41.27±4.18g 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 1M 811.78±73.17b 10.40±0.40b 73.00±1.74b 53.30±2.80f 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 3M 527.59±29.42c 8.63±0.30c 59.50±0.82c 59.46±1.63de 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 300W 5M 421.12±8.96d 7.20±0.20d 49.22±0.14e 61.57±1.06cde 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 1M 571.00±24.92c 6.33±0.11e 53.84±0.62d 57.41±1.86ef 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 3M 526.38±26.50c 5.60±0.30e 48.34±2.41e 63.67±1.96bcd 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 650W 5M 380.20±6.54de 4.20±0.30f 33.71±1.51g 66.00±1.98bc 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 1M 324.50±19.20ef 7.54±0.74d 44.00±1.00f 63.47±1.32bcd 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 3M 209.14±2.35g 5.53±0.20e 27.20±0.50h 67.46±1.36b 

วิธีไมโครเวฟกำลังไฟฟ้า 800W 5M 173.96±5.03g 5.80±1.01e 23.04±2.35i 66.58±1.84b 

เพคตินทางการค้า เกรด 150 1,415.67 ± 110.40a 16.70±0.07a 86.98±0.90a 93.50±4.83a 

หมายเหต ุ ค่า± หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซ่ึงเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายขอ้มูล 
 a-i ที่กำกับในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

 ส่วนค่าปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก แสดงถึงความบริสุทธิ ์ของเพคติน โดยตามมาตรฐานของ FAO กำหนดให้เพคตินทุก
ประเภทต้องมีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65(15) จะเห็นว่าเพคตินทางการค้ามีปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิก ร้อยละ 
93.50 ขณะที่เพคตินที่สกัดด้วยกรดซิตริกและไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้าและเวลาต่างๆ กัน (ตารางที่ 3) พบว่าปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิก 
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 53.30 ถึง 67.46 โดยที่กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ นาน 3 นาที มีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก สูงที่สุด คือ ร้อยละ 
67.46 ส่วนที่ให้กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ นาน 1 นาที จะได้ปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิกต่ำกว่าภาวะอื่นๆ เท่ากับร้อยละ 53.30 ซึ่ง
ปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิกจะมากหรือน้อยจะขึ้นกับเพคตินที่สกัดได้ ถ้ามีอุณหภูมิสูงมากพอจะทำให้กรดซิตริกย่อยผนังเซลล์ได้ดี 
และเพคตินหลุดออกมาได้ง่าย ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปกรดซิตริกย่อยสลายผนังเซลล์ได้น้อย ปริมาณของเพคตินที่สกัดได้จะน้อยลง และมี
ผลให้ปริมาณของกรดกาแลคทูโรนิกลดลงไปด้วย แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป กรดซิตริกย่อยสลายได้ดี อาจจะมีการปนเปื้อนจาก
สารประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในผนังเซลล์ของพืชได้ นอกจากนี้การใช้กรดซิตริก ที่อุณหภูมิสูง จะช่วยย่อยสลายเพคตินที่เป็นโพลิเมอร์สาย
ยาวของกรดกาแลคทูโรนิกให้สั้นลงได้ จึงทำให้เพคตินไม่สามารถไม่สามารถอุ้มน้ำให้กลายเป็นเจลได้(14) และเมื่อเปรียบเทียบกับเพคติน
ที่สกัดด้วยกรดซิตริกที่ใช้วิธีการสกัดวิธีเดิม พบว่าการใช้ไมโครเวฟร่วมกับกรดซิตริกช่วยในการสกัดเพคติน จะให้ปริมาณของกรด 
กาแลคทูโรนิกที่มากกว่า อาจเนื่องจากการสกัดวิธีเดิมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลานานถึง 1 ชั่วโมง จะมีผลให้
กรดซิตริกย่อยสลายผนังเซลล์ได้มากกว่าแต่สิ่งที่สกัดได้อาจจะไม่ใช่เพคตินทั้งหมด อาจจะมีสารประกอบอื่นๆ ปนเปื้อนมาได้ อย่างเช่น 
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เป็นต้น(16) 
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สรุปผลการวิจัย 
  ในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูดด้วยกรดซิตริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) ร่วมกับไมโครเวฟ พบว่าการเพิ่ม
กำลังไฟฟ้าและระยะเวลาในการให้ความร้อนมากข้ึน จะทำให้ร้อยละของผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ค่าน้ำหนักสมมูล ค่าร้อยละ
ของหมู่เมทอกซิล และร้อยละ DE ของเพคตินลดลง ซึ่งการใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ เป็นเวลา 1 และ 3 นาที จะได้เพคติน
ชนิดเมทอกซิลสูง และเมื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าและเวลามากขึ้น จะได้เป็นเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำ และการใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัด
เพคติน จะทำให้มีค่าความบริสุทธิ์ของเพคตินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีเดิม ดังนั้นภาวะที่เหมาะสมในการใช้ไมโครเวฟร่วมกับกรดซิตริก
ในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะกรูด คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ เป็นเวลา 3 นาที ซึ่งจะได้เพคตินชนิดเมทอกซิลต่ำ มีค่าร้อยละ DE 
เท่ากับ 27.20 ซึ่งมีค่าร้อยละผลผลิตสูงสุด และมีค่าร้อยละการผลผลิตเพิ่มขึ้น 23.55 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิม และพบว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดเพคตินสั้นลง เท่ากับ 3 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิมที่ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
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การใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิเป็นสารให้โฟมในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 
Using of Hom Mali Rice Bran Protein as Foaming Agent in Chiffon Cake 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิเป็นสารให้โฟมในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อน โดยแปรผันปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ

ทดแทนไข่ขาวผง ที่ระดับร้อยละ 0-50 พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิมากขึ้น ปริมาตรจำเพาะ ความสูง ปริมาตร
เค้ก มีค่าลดลง แต่ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักหลังอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของเค้ก 
พบว่าค่าความยืดหยุ่นลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ค่าความสว่าง ปริมาณความชื้น และปริมาณน้ำอิสระเพิ่มขึ้น 
เมื่อใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิที่ระดับสูง จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale ผู้ทดสอบให้
คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าว ได้สูงสุดถึงร้อยละ 30 โดยคะแนนไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของชิฟฟ่อนเค้ก พบว่าสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าว ร้อยละ 30 ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 
 
คำสำคัญ: โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ โปรตีนไข่ขาว การเกิดโฟม ชิฟฟ่อนเค้ก 
 
Abstract 

Study on application of Hom Mali rice bran protein (RBP) as foaming agent in chiffon cake which varied 
RBP at 0-50% (by white egg powder weight) found that the increasing of RBP, specific volume, height, volume 
of cake were decreased but the percent loss were not different significantly. The texture profile in term of 
springiness and hardness were analyzed, the springiness was slightly decreased in contrast the hardness was 
increased when increasing of RBP. The lightness, moisture content and water activity were increased at high 
level of rice bran protein using. The sensory evaluation with 9-point hedonic scale, found that the 30% rice 
bran protein chiffon cake formula had the highest preference score, that no different from control formula. The 
chemical composition found that 30% RBPH of chiffon cake formula was not different significantly from control 
formula. 
 
Keywords:  jasmine rice bran protein, egg white protein, foaming, chiffon cake   
 
บทนำ 
 รำข้าว คือ เยื่อหุ้มเมล็ดของข้าว ที่ได้มาจากกระบวนการสีข้าวในขั้นตอนการขัดขาวและขัดมัน  (whitening and polishing) 
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รำหยาบ ซึ่งได้จากการขัดผิวเมล็ดข้าวกล้อง และรำละเอียด ได้จากการขัดขาวและขัดมัน รำข้าวมี
คุณค่าทางอาหารประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ(1) ปัจจุบันมีการนำรำข้าวมาใช้ประโยชน์ เช่น 
น้ำมันรำข้าว เป็นน้ำมันสำหรับบริโภคที่มีคุณภาพดี จัดเป็นน้ำมันบริโภคที่มีคุณภาพ มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง เป็นแหล่งของวิตามินอี 
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มีสมบัติเป็นสารกันหืน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตรวมทั้งช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น น้ำมันรำข้าว นอกจากไขมันที่เป็น
ส่วนประกอบหลักในรำข้าวแล้ว ยังมีโปรตีนคุณภาพดีอีกด้วย จากรายงานวิจัยซึ่งพบว่าปริมาณโปรตีนในรำข้าวมีค่าประมาณร้อยละ 10-
16(1) ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ 2 รองจากไขมัน  โปรตีนจากรำข้าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้หลายชนิด เช่น ขนม
ปัง(2) อาหารทารกหรืออาหารเด็กเล็ก เนื่องจากมีกรดอะมิโนจำเป็นที่เด็กต้องการและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้(3) อาหารเช้าธัญพืช อาหาร
เสริมโปรตีน เครื่องดื่ม และใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เนื้อและไส้กรอก อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็งได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ มีรายงานการใช้โปรตีนรำข้าวสกัดเป็นสารเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท เช่น สมบัติเชิงหน้าที่ด้านความสามารถ
ในการละลาย ความสามารถในการเกิดเจล ความสามารถในการจับน้ำ ความสามารถในการเกิดโฟมหรือฟอง รวมไปถึงความสามารถใน
การเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ด้วยคุณค่าที่หลากหลายของรำข้าวจึงเป็นที่สนใจของนักวิจัย โดยจะเห็นได้จากมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับรำข้าวเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ในแง่โภชนาการ การใช้เป็นสารเชิงหน้าที่ในอาหารและการเพิ่มมูลค่าให้กับรำข้าว 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของโปรตีน ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณและความเข้มข้นของโปรตีน ตลอดจน
สารเจือปนที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เกลือ น้ำตาล วัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น มีรายงานวิจัยศึกษาผลของน้ำตาล
ซูโครส เกลือโซเดียมคลอไรด์ อุณหภูมิในการให้ความร้อน และเวลาในการตีผสม ต่อการเกิดโฟมของโปรตีนไข่ขาว(4, 5) ซึ่งพบว่าปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อการเกิดโฟมของโปรตีนไข่ขาวอย่างมีนัยสำคัญ การเพิ่มปริมาณเกลือ อุณหภูมิในการให้ความร้อน และเวลาในการตี
ผสม จะเพิ่มความสามารถในการเกิดโฟมของโปรตีนไข่ขาว ในขณะที่การเพิ่มปริมาณน้ำตาลในระดับสูง และระยะเวลาในการตีผสมที่นาน
เกินไป จะทำให้การขยายตัวเชิงปริมาตรของโฟมลดลง Chandi และ Sogi(4) ได้ศึกษาผลของเกลือและน้ำตาลต่อการเกิดโฟมของโปรตีนรำ
ข้าว สายพันธุ์ Basmati 370  พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเกลือและน้ำตาล การเกิดโฟมมีค่าลดลง แต่โฟมมีความคงตัวมากขึ้น และ
โปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวมีสมบัติเชิงหน้าที่เทียบเคียงกับเคซีนได้  
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการสกัดโปรตีนจากรำข้าวหอมมะลิ สายพันธุ์ ดอกมะลิ 105 และได้ศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรำ
ข้าวที่สกัดได้ ดังนี้ พัชรพร และคณะ (2561)(6) ได้ศึกษาผลของพีเอชต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิเปรียบเทียบกับโปรตีน
มาตรฐาน 2 ชนิด คือ โปรตีนอัลบูมินไข่ขาว และโปรตีนถั่วเหลือง ผลการทดลองพบว่า โปรตีนทุกชนิดมีสมบัติเชิงหน้าที่ ได้แก่ ปริมาณ
โปรตีนที่ละลายน้ำได้ ความสามารถในการจับน้ำ ความสามารถในการเกิดโฟมและความคงตัวของโฟม ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน
และความคงตัวของอิมัลชันสูงสุด ที่ค่าพีเอชที่เป็นด่าง (pH 9) อีกทั้งพบว่าโปรตีนรำข้าวหอมมะลิมีสมบัติเชิงหน้าที่ใกล้เคียงกับโปรตีน
อัลบูมินไข่ขาวในด้านความสามารถในการเกิดโฟม และความคงตัวของโฟม ในขณะที่มีสมบัติเชิงหน้าที่ในด้านความสามารถในการเกิด
อิมัลชันและความคงตัวของอิมัลชันใกล้เคียงกับโปรตีนถั่วเหลือง และจากผลการวิจัยของ อารีรัตน์ หนูวัฒนา และ คณะ (2562)(7)  ที่ได้
ศึกษาผลของความสามารถในการเกิดโฟมของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิในสภาวะตัวละลายชนิดเดียว (โซเดียมคลอไรด์ หรือ ซูโครส) และตัว
ละลายสองชนิด (โซเดียมคลอไรด์ผสมซูโครส) พบว่าโปรตีนรำข้าวหอมมะลิมีค่าความสามารถในการเกิดโฟมได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีตัว
ละลายสองชนิด  และมีค่าความคงตัวของโฟมสูงในสภาวะที่ละลายอยู่ในน้ำตาล  จากผลการทดลองข้างต้นจึงมีความเป็นไปได้ในการนำ
โปรตีนรำข้าวไปใช้เป็นสารให้โฟมในผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้การขึ้นฟูและมีส่วนผสมทั้งเกลือและน้ำตาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สนใจศึกษาทดลอง
คือ ชิฟฟ่อนเค้ก ทั้งนี้ ชิฟฟ่อนเค้ก (chiffon cake) เป็นเค้กที่มีส่วนผสมทั้งไข่และน้ำมัน มีโครงสร้างที่ละเอียดของเค้กไข่และมีเนื้อเงาของ
เค้กเนยซึ่งในที่นี้คือน้ำมัน วิธีทำจะแยกตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูแล้วจึงผสมกับส่วนอื่นๆ โดยอากาศจะถูกเก็บไว้ในระหว่างการตีจะช่วยให้เกิดการ
ขึ้นฟู และเกิดโครงสร้างที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนในไข่ระหว่างการอบ เค้กที่ได้มีลักษณะนุ่ม และ ฟูเบา(8)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของการทดลอง คือ ศึกษาผลของการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวผงต่อสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี 
และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การสกัดโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ (ตามวิธีของ Wang และคณะ, 1999)(9) 
 นำรำข้าวเจ้า สายพันธ์ุดอกมะะล ิ 105 จากโครงการโรงสีข้าว สำนกักิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต จังหวัด
ปราจีนบุรี ทีผ่่านการสกัดไขมันออกแล้วมาผสมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:4 (น้ำหนักต่อปริมาตร) ปรับค่าพีเอชของสารผสมให้เป็น 9 
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ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ข้น 2 โมลาร์ กวนผสมเป็นเวลา 30 นาที นำไปปั่นเหวีย่งท่ีความเร็วรอบ 8,000 รอบ
ต่อนาที อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 นาที เพื่อแยกตะกอนรำข้าวออกจากส่วนใส จากนั้นนำส่วนใสไปปรับค่าพีเอช 
ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 4 โมลาร์ ให้ได้พเีอช 4.5 ทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง นำไป
ปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนโปรตีน ที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที อุณหภมูิ 10 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 นาที ล้างตะกอนโปรตีน
ที่ได้ด้วยน้ำกลั่น 2 รอบ นำตะกอนโปรตีนรำข้าวที่ไดไ้ปอบแห้งที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 10 และ
เก็บที่ภาชนะปิดสนิทที่อุณหภมูิหอ้ง 
 

2. การใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลเิป็นสารให้โฟมทดแทนไข่ขาวในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 
 ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่มีการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิเป็นสารให้โฟมทดแทนโปรตีนไข่ขาว ในปริมาณที่
แตกต่างกัน 6 ระดับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design, CRD)  
 ขั้นตอนการผลิตชิฟฟ่อนเค้กสูตรควบคุม เตรียมส่วนผสมที่ 1 โดยการผสมไข่แดงกับส่วนผสมอื่นๆ ซึ่งได้แก่ น้ำตาล น้ำ 
น้ำมัน กลิ่นวานิลลา จากนั้นร่อนแป้ง ผงฟู เกลือเข้าด้วยกันลงชามผสม ทำหลุมตรงกลางแล้วเติมส่วนผสมข้างต้นลงไป คนผสมให้
เข้ากันจนเรียบเนียน พักไว ้
 เตรียมส่วนผสมที่ 2 โดยใช้เครื่องผสมแป้งตีไข่ขาวผง ยี่ห้อ Albu Quik (ปริมาณโปรตีนฐานแห้ง ร้อยละ 76.723.22) 
ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องแล้วค่อยๆเติมน้ำตาลลงไป ตีต่อจนตั้งยอดและแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น 3 ส่วน ใส่ลงไปในส่วนผสมที่ 
1 ตะล่อมเบาๆให้เข้ากัน ค่อยๆเติมส่วนที่เหลือ คนต่อจนเข้ากันดี หลังจากนั้น เทใส่พิมพ์ให้ได้น้ำหนัก 200 กรัม นำเข้าอบที่
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 15 – 20 นาที  จากนั้นทำการผลิตชิฟฟ่อนเค้กสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ (ปริมาณโปรตีน
ฐานแห้ง ร้อยละ 65.050.12) ทดแทนไข่ขาว โดยแปรผันโปรตีนรำข้าวหอมมะลิที่ระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 (โดย
น้ำหนักของไข่ขาวผงฐานแห้ง) 
 

3. การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าวเป็นสารให้โฟม  
 ศึกษาผลของการใช้โปรตีนรำข้าวเป็นสารให้โฟมทดแทนไข่ขาวผงต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ โดยวิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังนี้ 

ค่าปริมาตรจำเพาะ โดยการแทนที่ด้วยเมล็ดงา (AACC, 2000)(10)  ปริมาตรเค้ก จากการคำนวณ (สูตร V = r2h)  ร้อยละการ
สูญเสียน้ำหนักหลังอบ (AACC, 2000)(10)  ค่าสี ระบบ CIE (HunterLab รุ่น ColorFlex 4510) การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสของ
เนื้อชิฟฟ่อนเค้ก โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer รุ่น TA-XT2) โดยเลือก Test mode & Option แบบ Texture 
Profile Analysis (TPA) ทดสอบแรงกด ใช้หัววัด (probe) รหัส P/50, Test Speed 10.0 mm/sec. วัดค่าความยืดหยุ่น และ
ความแข็ง ตามวิธีของ Go´mez et al., (2007)(11)  วิเคราะห์ปริมาณความชื้น และค่าปริมาณน้ำอิสระ (AOAC, 2000) (12) และ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม เตรียมตัวอย่างชิฟฟ่อนเค้ก โดยหั่นเป็นช้ินขนาด 2x2 เซนติเมตร แบบประเมินความชอบโดยวิธี 9-point hedonic scale 
และใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 40 คน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด และนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 
ปริมาณโปรตีน (Kjedhal Method) ปริมาณความชื้น ปริมาณไขมัน ปริมาณเส้นใย ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000) (12) และปริมาณ
คารโบไฮเดรต โดยวิธีการคำนวณ เทียบกับสูตรควบคุม 
 

4. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
 การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพ วางแผนการทดลองแบบ CRD  ทำการทดลองอย่างน้อย 3 ซ้ำ และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete 
Block Design: RCBD) หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนโดยวิธี One – Way Analysis of Variance และ Univariate Analysis of 
Variance และวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วย DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) องค์ประกอบทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์สูตรควบคุมและสูตรที่คัดเลือก เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง โดยใช้ Pair Sample t-test 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. สมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 

เมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว พบว่าสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวที่ ร้อยละ 40 และ 50 มีปริมาตรจำเพาะต่ำ
กว่าสูตรควบคุม ส่วนสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวที่ ร้อยละ 10-30 มีค่าไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 1) และเมื่อเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว ความสูงของเค้ก และปริมาตรเค้ก ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม 
ทั้งนี้เนื่องจากโฟมที่เกิดจากการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิมีขนาดใหญ่กว่าโฟมของโปรตีนไข่ขาว จึงทำให้รูพรุนหรือเซลของชิฟฟ่อนเค้กมี
ขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสูตรควบคุมที่ใช้ไข่ขาวทั้งหมด (ภาพที่ 1) จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีการยุบตัวได้ อีกทั้งโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ มีค่า
ความคงตัวของโฟมต่ำกว่าโปรตีนไข่ขาว(6) จึงมีผลต่อความสูง การขึ้นฟูและการขยายตัวเชิงปริมาตรของเค้ก สูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอม
มะลิทุกสูตรมีค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักหลังการอบไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการทดลองข้างต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการใช้โปรตีนจากรำข้าวในขนมปังในปริมาณ ร้อยละ 1-5 พบว่าช่วยลดการสูญเสียน้ำระหว่างการอบ แต่ขนมปัง
มีปริมาตรจำเพาะน้อยกว่าสูตรควบคุม(2) รวมถึงผลการทดลองสอดคล้องกับ Yadav และคณะ (2011)(13) ซึ่งศึกษาการใโปรตีนรำข้าวสกัด
เข้มข้นในผลิตภัณฑ์บิสกิต ที่ระดับร้อยละ 5, 10 และ 15 พบว่าผลิตภัณฑ์มีการอัตราการแผ่ขยายตัว (spread ratio) ต่ำกว่าสูตรควบคุม 

 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพด้านปริมาตรจำเพาะ ความสูง ปริมาตร และการสูญเสียน้ำหนักหลังอบของผลิตภณัฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก  
โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ (%) ปริมาตรจำเพาะ (cm3/g) ความสูง (cm) 

 
ปริมาตรเค้ก (cm3) การสญูเสยีน้ำหนัก

หลังอบ (%)ns 
Control (0) 1.96±0.02a 3.82±0.43a 635.84±39.50a 21.38±0.25 

10 1.95±0.01a 3.26±0.49b 558.13±36.62b 21.13±0.25 
20 1.95±0.02a 2.96±0.36bc 526.34±31.59bc 21.25±0.29 
30  1.94±0.02ab 2.86±0.19bc 489.25±24.66c 21.00±0.22 
40 1.92±0.00bc 2.40±0.55cd 381.51±36.62d 21.13±0.25 
50 1.90±0.01c 2.20±0.45d 296.73±33.98e 21.25±0.29 

หมายเหตุ: ตวัอักษร a, b, c ในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

ตัวอักษร ns ไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 
 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพด้านสี และลักษณะเนื้อสมัผสัของผลติภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 

โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ (%) 
สีเนื้อเค้ก เนื้อสัมผัส 

L* a* b* ความยืดหยุ่น  ความแข็ง (g.f)  

Control (0) 53.01±0.36b 0.37±0.16c 18.84±0.63c 0.96±0.01a 193.53±3.06f 
10 54.98±0.62a 0.27±0.34c 18.15±1.03c 0.95±0.01b 243.86±1.93e 
20 53.60±1.42ab 0.84±0.23b 20.26±0.70b 0.95±0.01b 307.80±1.51d 
30 53.74±0.90ab 1.07±0.09ab 20.58±0.18ab 0.95±0.01b 590.93±2.75c 
40 52.76±0.73b 1.27±0.17a 21.06±0.79ab 0.95±0.01b 638.06±13.83b 
50 50.69±0.74c 1.34±0.19a 21.86±0.78a 0.93±0.01c 763.66±24.59a 

หมายเหตุ: ตวัอักษร a, b, c ในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

 
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว พบว่าสูตรที่ใช้โปรตีนรำ

ข้าว ร้อยละ 20-40  มีค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุม ในขณะสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวร้อยละ 10 มีค่าความสว่าง
มากกว่าสูตรควบคุม และสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวร้อยละ 50 มีค่าต่ำกว่าสูตรควบคุม  เมื่อเพิ่มโปรตีนรำข้าวมีค่าสีแดง (a*) และสี
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เหลืองเพิ่มขึ้น (b*)  โดยเฉพาะในสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าว ร้อยละ 20-50 จะมีค่าแตกต่างจากสูตรควบคุม โดยสูตรที่ทดแทนร้อยละ 
50 มีค่าสูงสุด ส่วนสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าว ร้อยละ 10 มีค่าสีแดงและค่าสีเหลอืงไม่แตกต่างจากสูตรควบคมุ  ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนรำ
ข้าวมีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อใส่ทดแทนไข่ขาวจะส่งผลต่อค่าความสว่างของสีเนื้อเค้กให้ลดลง   

ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าวทดแทนไข่ขาว มีค่าความยืดหยุ่น และความแข็งแตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กหรือเค้กไข่ โฟมหรือฟองที่เกิดจากการตีไข่ขาวจะช่วยกักเก็บอากาศ
ทำให้ช่วยในการขึ้นฟูของผลิตภัณฑ์(8) ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ตามปริมาณโปรตีนรำข้าวที่ใช้
ทดแทนไข่ขาวมากขี้น อาจเนื่องจากการตีโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ส่งผลให้การเก็บกักอากาศแตกต่างจากการตีไข่ขาว ทำให้มี
ลักษณะรูพรุนหรือเซลของเค้กที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์มีความแข็ง และความนุ่มลดลง จึงใช้แรงกดสูงสุดมากกว่าสูตรควบคุมที่ใช้
ไข่ขาวทั้งหมด และเมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุ่นพบว่า สูตรควบคุมมีค่าความยืดหยุ่นสูงสุดและแตกต่างกับสูตรอื่นๆ อย่างมี
นัยสำคัญ สูตรที่มีการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวร้อยละ 10-40 มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสูตร
ที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 50 มีค่าความยืดหยุ่นน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ำอิสระ และปรมิาณโปรตีนของผลิตภณัฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 
โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ (%) ความช้ืน (%) ปริมาณน้ำอิสระ ปริมาณโปรตีน (%)ns 

Control (0) 40.30±7.61b  0.86±0.01b  6.54±0.56 
10 43.82±2.46ab  0.87±0.01b 6.74±0.09 
20 44.95±4.58ab 0.87±0.01b 6.65±0.18 
30 44.45±3.13ab 0.87±0.02b 6.42±0.16 
40 46.99±5.36ab 0.89±0.00a 6.33±0.05 
50  52.90±10.97a 0.90±0.00a  6.56±0.23 

หมายเหตุ: ตวัอักษร a, b, c ในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

ตัวอักษร ns ไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 
 

เพิ่มปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวในผลิตภัณฑ์ ที่ระดับร้อยละ 10-40 ปริมาณความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าความชื้นอยู่ระหว่าง ร้อยละ 40.30±7.61 - 46.99±5.36 ส่วนสูตรที่
ใช้โปรตีนรำข้าวที่ระดับร้อยละ 50 มีค่าความชื้นสูงสุดและแตกต่างกับสูตรอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าเท่ากั บ ร้อยละ 
52.90±10.97 (ตารางที่ 3)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 40-50 มีค่า water activity สูงสุด และแตกต่างจาก
สูตรควบคุม และสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 10-30 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโฟมของโปรตีนรำข้าวหอม
มะลิมีขนาดใหญ่กว่าโฟมของโปรตนีไข่ขาว จึงสามารถกักเก็บอากาศได้มากกว่า เมื่อนำไปอบ ของเหลวระเหยออกไปจากผลติภณัฑ ์
จะได้รูพรุนหรือเซลของเค้กขนาดใหญ่กว่า เมื่อเก็บรักษาจึงมีโอกาสเก็บความช้ืนและปริมาณน้ำอิสระได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อน
ที่ใช้โปรตีนไข่ขาว ทั้งนี้ค่า water activity เป็นค่าที่บ่งชี้การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกสูตรจะมี
อายุการเก็บรักษาไม่นาน อาจเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้ง่าย ดังนั้นควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิที่เหมาะสม และ
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนที่ใช้โปรตีนรำข้าวทุกสูตรมีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ จะเห็นได้ว่าการใชโ้ปรตีน
รำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีน ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนไข่ขาวและโปรตีนรำ
ข้าวหอมมะลิที่สกัดได้ มีปริมาณโปรตีน (ฐานแห้ง) ใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 76.723.22 และ 65.050.12 
ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม หากใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนโปรตีนไข่ขาวในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 50 อาจมีค่าปริมาณ
โปรตีนที่แตกต่างกัน 
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2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่มีการใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กทั้ง 6 สูตร (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาในด้านลักษณะปรากฏ 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 10-30 มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างจาก
สูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ  ส่วนในด้านสีเนื้อเค้ก สูตรใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 10-40 ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมอย่าง
มีนัยสำคัญ และผลิตภัณฑ์ทุกสูตรมีคะแนนความชอบในด้านกลิ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพด้านสี และลักษณะเนื้อสมัผสัของผลติภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 
โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ 

(%) 
ลักษณะ
ปรากฏ 

สีเนื้อเค้ก กลิ่นns รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม 

Control (0) 7.03±1.45a 6.93±1.28a 6.73±1.31 7.07±1.48a 7.20±1.21a 7.33±1.19a 
10 6.33±1.45ab 6.40±1.10ab 6.43±1.17 6.47±1.48ab 6.77±1.28ab 6.50±1.33b 
20 6.57±1.19ab 6.63±1.19ab 6.43±1.10 6.47±1.55ab 6.97±1.45ab 6.77±1.28ab 
30 6.40±1.35ab 6.63±1.33ab 6.50±1.38 6.40±1.40ab 6.80±1.21ab 6.77±1.25ab 
40 6.20±1.56b 6.83±1.05a 6.40±1.22 5.73±1.93b 6.43±1.57b 6.27±1.46b 
50 6.00±1.74b 6.17±1.32b 6.40±1.28 5.83±1.66b 6.43±1.48b 6.33±1.69b 

หมายเหตุ: ตวัอักษร a, b, c ในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 

ตัวอักษร ns ไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 
 

จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสข้างต้น พบว่าผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว 
สามารถใช้ได้สูงสุดถึง ร้อยละ 30 โดยที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม จึงนำชิฟฟ่อนเค้กสูตร
ดังกล่าว ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเทียบกับผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กสูตรควบคุม  
 

2. องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเคก้ 
สูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวทดแทนไข่ขาว ร้อยละ 30 มีค่าความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย และคาร์โบไฮเดรตไม่แตกต่างกันกับ

สูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 5)  ซึ่งผลการทดลอง แตกต่างจากงานวิจัยที่มีการใช้โปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
เช่น มีงานวิจัยที่ใช้โปรตีนรำข้าว ร้อยละ 1-5 ในขนมปัง พบว่ามีปริมาณโปรตีนและเส้นใยเพิ่มขึ้น ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส
พบว่า การเติมโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวในสูตรขนมปังมากกว่าร้อยละ 1 มีผลทำให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมที่มีต่อขนมปังลดลง(2) และ Yadav และคณะ (2011)(13)  ใช้โปรตีนรำข้าวสกัดเข้มข้นในผลิตภัณฑ์บิสกิต พบว่าบิสกิตที่ใช้โปรตีน
รำข้าว ร้อยละ 10 และ 15 มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการใช้โปรตีนรำข้าวเป็น
สารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (food supplement) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ ที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิเป็นสารเชิงหน้าที่ทดแทนไข่
ขาว อีกทั้งจะเห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่ผลิตได้ ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมที่ใช้ไข่ขาว เนื่องจากโปรตีนไข่
ขาวและโปรตีนรำข้าวหอมมะลิที่สกัดได้ มีปริมาณโปรตีน (ฐานแห้ง) ใกล้เคียงกัน 

 

ตารางที่ 5 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กสูตรควบคุมและสูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวผงร้อยละ 30 
โปรตีนรำข้าวหอมมะลิ 

(%) 
ความช้ืน 
(%)ns  

โปรตีน  
(%)ns 

ไขมัน  
(%)ns 

เถ้า  
(%)ns 

เส้นใย  
(%)ns 

คาร์โบไฮเดรต 
(%)ns 

Control (0) 43.82±2.46 6.54±0.56 13.36±0.28 0.03±0.01 0.02±0.01 36.22±2.57 

30 44.45±3.13 6.42±0.16 12.11±0.73 0.03±0.01 0.01±0.01 37.64±3.48 

หมายเหตุ:  ตัวอกัษร ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสำคัญทางสถิติ (p  0.05) 
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ภาพที่  1 ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กสตูรควบคุม (A) และ สตูรที่ใช้โปรตนีรำข้าวทดแทนไข่ขาวผง ร้อยละ 30 (B) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 เมื่อแปรผันโปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาวท่ีระดับต่างๆ (ร้อยละ 0-50) พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ 
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กมีค่าปริมาตรจำเพาะ ความสูงของเค้ก และปริมาตรเค้กลดลง ส่วนร้อยละการสูญเสียน้ำหนักหลังอบไม่มี
ความแตกต่างกันทุกสูตร และชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิร้อยละ 10-30 มีค่าความสว่าง (L*) มากกว่าสูตรควบคุม และ
สูตรที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลริ้อยละ 10-40  มีค่าความยืดหยุ่นลดลงเลก็น้อยและแตกตา่งจากสูตรควบคุม ในขณะที่ค่าความแข็ง
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้โปรตีนรำข้าว ผลิตภัณฑ์มีปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำอิสระเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้โปรตีนรำขา้ว  
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กที่ใช้โปรตีนรำข้าวหอมมะลิทดแทนไข่ขาว สามารถใช้ได้สูงสุด ร้อยละ 30 โดยที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม และมีค่าองค์ประกอบทางเคมีไม่แตกต่างกันกับสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นได้ว่า
มีความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์โปรตีนรำข้าวหอมมะลิเป็นสารเชิงหน้าที่ในด้านการเกิดโฟมในผลิตภัณฑ์อาหารอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์
นม (ไอศกรีม, วิปปิ้งครีม)  
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การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำและการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมระหว่าง 
แป้งมันสำปะหลัง กลีเซอรอล และเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  

The Study of Water Absorbability and Water Permeability of Bioplastic Blend Film 
Between Cassava Starch Glycerol and Cellulose Extracted from Monthong Durian Bark  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำและการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมที่เตรียม
จากเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (DCL) และแป้งมันสำปะหลัง (CS) การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนทำได้
โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวทำละลาย จากนั้นฟอกขาวเส้นใยด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ปริมาณของ

เซลลูโลสที่สกัดได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.93 2.81 ต่อน้ำหนักแห้งของเปลือกทุเรียน จากนั้นขึ้นรูปแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมด้วย
วิธีการหล่อข้ึนรูปด้วยสารละลาย โดยผสมสารละลายเซลลโูลส และสารละลายแป้งมันสำปะหลัง ที่อัตราส่วนต่างๆ โดยน้ำหนัก คือ 
10:90 (DCL/CS10) 20:80 (DCL/CS20) 30:70 (DCL/CS30) 40:60 (DCL/CS40) 50:50 (DCL/CS50) และเติมสารละลาย      
กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมเซลลูโลสและแป้งมันสำปะหลัง
พบว่าความสามารถในการดูดซับน้ำและความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณเซลลูโลสเพิ่มขึ้น 
แผ่นฟิล์มที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำและความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำต่ำสุดและสูงสุดคือ แผ่นฟิล์ม  DCL/CS40 
(60.47% และ 303 กรัม/ชั ่วโมงตารางเมตร) และ DCL/CS10 (72.73% และ 315 กรัม/ชั ่วโมงตารางเมตร) ตามลำดับ ซึ่ง
คุณสมบัติการดูดซับน้ำและการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการนำแผ่นฟิล์มไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 
คำสำคัญ: แผ่นฟิล์มชีวภาพ  เซลลูโลส  ความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำ  เปลือกทุเรียน  แป้งมันสำปะหลัง 
 

Abstract 
The aim of this research is to study on the water absorbability and water permeability of bioplastic 

blend film between cellulose isolated from Monthong durian bark and cassava starch. The cellulose was 
extracted from durian bark using sodium hydroxide as a solvent and then bleaching with hydrogen peroxide 

gave the highest cellulose content at 32.93 2.81 % per dry weight of durian bark. The bioplastic blend film 
was prepared by the solution casting method. The cellulose solution was mixed simultaneously with cassava 
starch (CS) solution at different weight ratios i.e., 10:90 (DCL/CS10) 20:80 (DCL/CS20) 30:70 (DCL/CS30) 40:60 
(DCL/CS40) 50:50 (DCL/CS50) with the addition of glycerol as a plasticizer. From the results of water absorbability 
and water permeability study, it can be indicated that the water absorbability and water permeability of biofilm 
decrease with the increasing of cellulose content. The lowest and highest water absorbability and water 
permeability of bioplastic blended film were DCL/CS40 (60.47% and 303 g/hr.m2) and DCL/CS10 (72.73% and 
315 g/hr.m2), respectively.  The appropriate water absorbability and water permeability of biofilms depend on 
their further applications. 
Keywords: Biofilm, Cellulose, Water Permeability, Durian Bark, Cassava Starch 
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บทนำ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  

ถึงแม้ว่าวัสดุดังกล่าวจะมีจุดเด่นและมีสมบัติที่มนุษย์พึงพอใจก็ตาม แต่วัสดุสังเคราะห์ประเภทนี้เมื่อผ่านการใช้งานแล้วจะ
กลายเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรืออาจจะย่อยสลายได้แต่ต้องใช้เวลายาวนาน นอกจากน้ีทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขยะซึ่ง
เป็นสาเหตุในการเกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาสมบัติของพลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของแผ่นฟิล์มพลาสติกให้มีความเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ใน
แต่ละด้านต่อไป พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะจากพลาสติกได้ เนื่องด้วยเป็น
พลาสติกที่เตรียมขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากพืช หรือสัตว์ เช่น แป้ง เส้นใยจากพืช โปรตีนจากสัตว์ เป็นต้น โดย
พลาสติกชีวภาพกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและถูกนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น ทางการแพทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  โดยการเตรียมพลาสติกชีวภาพจะคำนึงถึงความสามารถในการ   
ย่อยสลายได้ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติการดูดซับน้ำ และสมบัติ            
เชิงโครงสร้าง เป็นต้น(1, 2) 

แป้ง เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทคาร์โบไฮเดรต มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยอะไมโลส และอะไมโลเพคติน เมื่อนำมาผลิต
เป็นฟิล์มแล้วสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการพองตัวจึงทำให้ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้ง่าย ราคาถูกและหาได้
ง่ายในท้องถิ่น(3) มันสำปะหลัง เป็นพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง และเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งแป้งมัน
สำปะหลัง ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตเป็นแผ่นพลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์และยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามแผ่นพลาสติกที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเพียงอย่างเดียวนั้นจะ
มีความแข็งเปราะ และสามารถดูดความชื้นได้ง่ายภายหลังจากกระบวนการขึ้นรูปแล้ว โดยวิธีที่จะช่วยลดปัญหาความแข็งเปราะ
และการดูดความชื้นได้ง่ายของแผ่นฟิล์มนั้น ทำได้โดยการเติมสารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizer) เช่น กลีเซอรอล (glycerol) และ
ซอร์บิทอล (sorbitol) เป็นต้น(4) โดยการเติมพลาสติกไซเซอร์จะช่วยให้แผ่นฟิล์มมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน ซึ่ง กลีเซอรอล เป็นสาร
พลาสติกไซเซอร์ที่นิยมอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยกลีเซอรอล มีคุณสมบัติด้านความเหนียวและยืดหยุ่น ละลายน้ำได้ง่าย มีความ
ปลอดภัยและราคาถูก(5) 

เซลลูโลส เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของผนังเซลล์พืช จัดเป็นเส้นใยอาหารชนิดท่ีไม่ละลาย
น้ำ และไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ เซลลูโลส ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ กลูโคส ชนิด      

β-D-glucose ที่เช่ือมต่อกันเป็นสายโซ่ตรงที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 1 และ 4 ของโมเลกุลกลูโคสด้วยพันธะไกลโคซิดิก เซลลูโลส เป็น
เส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจากพืชหลากหลายชนิด อาทิเช่น ชานอ้อย ผักตบชวา หญ้าธูปฤาษี เปลือกทุเรียน เป็นต้น(6, 7)  

ทุเรียน เป็นผลไม้ที ่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย           
ฟิลลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น และในเปลือกทุเรียนก็จัดเป็นแหล่งของเส้นใยเซลลูโลสที่มีความแข็งแรง ในปริมาณมากถึง        
31–35% ต่อน้ำหนักแห้ง(8) ประเทศไทยนิยมบริโภคทุเรียนทั้งในรูปแบบสด และในรูปแบบที่ผ่านการแปรรูป โดยทุเรียนที่นิยม
บริโภคในประเทศไทย คือ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ดังนั้นเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจึงจัดเป็นของเหลือทิ้งที่เหลือจากการบริโภค
ทุเรียน หรืออุตสาหกรรมการแปรรูปทุเรียนในประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก 

จากประโยชน์ของเซลลูโลสและแป้งมันสำปะหลังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์มพลาสติก
ชีวภาพผสมจากเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ท่ีได้จากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และแป้งมันสำปะหลัง และใช้
กลีเซอรอล เป็นพลาสติไซเซอร์ เพื่อปรับปรุงสมบัติของแผ่นฟิล์มชีวภาพให้ดีขึ ้น จากนั ้นศึกษาสมบัติการดูดซับน้ำและ
ความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพท่ีเตรียมได้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
ต่อไป อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือท้ิงทางการเกษตรอีกด้วย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

นำเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ได้จากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี มาล้างน้ำและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่าๆกัน นำไป
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นำเปลือกทุเรียนมาต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล
ต่อปริมาตรที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมปั่นกวนตลอดเวลา กรองเยื่อเปลือกทุเรียนออกด้วยเครื่อง
กรองสุญญากาศ ล้างด้วยน้ำกลั่นจนค่า pH ของสารละลายที่ได้จากการกรองมีค่าเป็นกลาง จากนั้นนำเยื่อเปลือกทุเรียนไปอบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฟอกขาวเยื่อเปลือกทุเรียนที่แห้งแล้วด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ความเข้มข้น 0.3 นอร์มอล์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง กรองเยื่อเปลือกทุเรียนแล้วล้างด้วยน้ำกลั่น นำเส้นใย
เซลลูโลสไปอบให้แห้งและนำไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ก่อนแยกขนาดอนุภาคด้วยเครื่องแยกขนาดอนุภาคสารโดยการเขย่า
ผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร เก็บผงเซลลูโลสที่ได้ในโถดูดความชื้นก่อนนำไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยคำนวณร้อยละ
ผลผลิตของการสกัดเซลลูโลสได้จากสมการที่ (1) 

ร้อยละผลผลติ = 
น้ำหนักแห้งของผงเซลลูโลสที่ได้ (กรัม)

น้ำหนักแห้งของเปลือกทุเรียน (กรัม)
 ×100         (1) 

2. การเตรียมแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมระหว่างเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและแป้งมันสำปะหลัง  
2.1 การเตรียมสารละลายเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน (DCL) 

เตรียมสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์/ยูเรีย/น้ำกลั่น ในอัตราส่วน 6 :4:90 โดยมวล ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร เพื่อใช้เป็นตัวทำละลาย เตรียมสารละลายเซลลูโลสความเข้มข้นร้อยละ 0.50 โดยมวลต่อปริมาตร โดยชั่งเซลลูโลสจาก
เปลือกทุเรียนที่เตรียมได้มา 0.50 กรัม ละลายในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์/ยูเรีย/น้ำกลั่น ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร คนสารละลายให้เข้ากันตลอดเวลา จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปรับค่า 
pH ของสารละลายให้เป็นกลางด้วยกรดไฮโดคลอริกความเข้มข้น 6 โมลาร์ จะได้สารละลายเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายเจลข้นหนืด 
 2.2 การเตรียมสารละลายแป้งมันสำปะหลัง (CS) 

เตรียมสารละลายแป้งมันสำปะหลังที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร โดยช่ังแป้งมันสำปะหลังมา 
3.00 กรัม ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปให้ความร้อนเพื่อเจลาติไนซ์แป้งที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
พร้อมคนสารละลายตลอดเวลา เป็นเวลา 30 นาที จนได้สารละลายใส  
 2.3 การเตรียมสารละลายกลีเซอรอล (G) 

เตรียมสารละลายกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร เตรียมได้โดยช่ังกลีเซอรอลมา 3.00 กรัม 
ละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 100 มิลลิตร นำไปอุ่นท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสพร้อมคนตลอดเวลาจนไดส้ารละลายใส จากนั้นท้ิงไว้
ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้ 
 2.4 การเตรียมแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมระหว่างเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและแป้งมันสำปะหลัง 

ผสมสารละลายเซลลูโลสและแป้งมันสำปะหลังที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนต่างๆ โดยน้ำหนัก คือ 10:90 (DCL/CS10) 
20:80 (DCL/CS20) 30:70 (DCL/CS30) 40:60 (DCL/CS40) 50:50 (DCL/CS50)  ดังแสดงในตารางที ่ 1 เติมสารละลาย         
กลีเซอรอลปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรรวมสารละลายเป็น 50 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่น จากนั้นเทสารละลายผสมลงใน
แม่พิมพ์เทฟลอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้อนสุญญากาศ 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จะได้แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสม DCL/CS  ที่อัตราส่วนต่างๆ โดยน้ำหนัก ลอกเก็บแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้ใน
โถดูดความชื้นก่อนนำไปทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำ (Water Absorbability)  และความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำ 
(Water Permeability) ของแผ่นฟิล์มต่อไป 
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ตารางที่ 1 ปริมาณเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน (PVA) และแป้งมันสำปะหลัง (CS) ที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสม
(DCL/CS) ที่อัตราส่วนต่างๆ โดยน้ำหนัก  

3. การทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพ(9) 
การทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์ม ทำได้โดยวิธีการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก โดยตัดแผ่นฟิล์มตัวอย่าง 

ขนาด 4x4 เซนติเมตร ตัวอย่างละ 3 ชิ้น นำไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บในโถดูดความชื้นก่อน
นำไปทดสอบ ชั่งน้ำหนักของแผ่นฟิล์มก่อนการดูดซับน้ำ (W0) ชั่งน้ำหนักที่แน่นอนของถุงตาข่าย (Little bag)  ใส่แผ่นฟิล์ม
ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบในถุงตาข่าย จากนั้นช่ังน้ำหนักรวมของแผ่นฟิล์มทดสอบแห้งและถุงตาข่าย  จากน้ันแช่แผ่นฟิล์มตัวอย่าง
ในกล่องพลาสติกที่มีน้ำกลั่นปริมาตร  20 มิลลิลิตร ปิดปากกล่องพลาสติกด้วยพาราฟิล์ม วางทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 60 นาที 
เมื่อครบกำหนดเวลา กรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 (กระดาษกรองที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง) จากนั้นนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เก็บแผ่นฟิล์มที่ได้ในโถดูดความช้ืนก่อนนำไป
ช่ังน้ำหนักหลังการดูดซับน้ำ (W1) คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มดังสมการที่ (2) 

% Water absorption = 
W0-W1

W0
×100                                     (2) 

 
เมื่อ W0 คือ น้ำหนักแผ่นฟิล์มทดสอบก่อนการดูดซับน้ำ (กรัม)       

                        W1 คือ น้ำหนักแผ่นฟิล์มทดสอบหลังการดูดซับน้ำ (กรัม) 
4. การศึกษาความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพ (10)  

ศึกษาความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มจากอัตราการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์ม (Water Vapor 
Transmission rate; WVTR) โดยดัดแปลงจากวิธีของ ซึ่งอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก (Gravimetric method) คือตัด
แผ่นฟิล์มตัวอย่าง DCL/CS ที่อัตราส่วนต่างๆ ตัวอย่างละ 3 ช้ิน แล้วนำไปใช้เป็นแผ่นฟิล์มสำหรับปิดปากกล่องพลาสติกที่มีเม็ดเจล
ซิลิกาบรรจุอยู่ 1.00 กรัม ปิดขอบซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นฟิล์มกับภาชนะให้สนิทด้วยพาราฟิล์ม ช่ังน้ำหนักกล่องที่ปิดสนิทด้วย
เครื่องช่ัง 4 ตำแหน่ง บันทึกท่ีแน่นอนเป็นน้ำหนักเริ่มต้น นำไปวางในโถดูดความช้ืนท่ีบรรจุโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว จากนั้นนำกล่อง
พลาสติกออกมาช่ังน้ำหนักที่แน่นอนทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน คำนวนค่าอัตราการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มจากสมการที่ (3) 

WVTR =  G
   tA

      (3) 

 
เมื่อ  WVTR  คือ อัตราการแพร่ผ่านไอน้ำ (กรัมต่อช่ัวโมงตารางเมตร; g/hr.m2) 

G  คือ น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงของกล่องพลาสติก (กรัม) 

แผ่นฟิล์ม 0.5% w/v   DCL                                  3% w/v CS 5% w/v G น้ำกลั่น 

น้ำหนักสาร (g) ปริมาตร (mL) น้ำหนักสาร (g) ปริมาตร (mL) ปริมาตร (mL) ปริมาตร (mL) 
 CS  0.00 0.00 0.20 5.00 10.00 35.00 
DCL 0.20 40.00 0.00 0.00 10.00 0.00 

DCL/CS 10 0.02 4.00 0.18 4.50 10.00 31.50 
DCL/CS 20 0.04 8.00 0.16 4.00 10.00 28.00 
DCL/CS 30 0.06 12.00 0.14 3.50 10.00 24.50 
DCL/CS 40 0.08 16.00 0.12 3.00 10.00 21.00 
DCL/CS 50 0.10 20.00 0.10 2.50 10.00 17.50 
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t คือ เวลา (ช่ัวโมง) 
A  คือ พื้นที่ของการแพร่ผ่านหรือพื้นที่ของปากกล่องพลาสติก (ตารางเมตร) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน 
 เปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่หั่นเป็นช้ินเล็กๆ ดังภาพท่ี 1 (ก) เมื่อสกัดแยกลิกนินและเฮมิเซลลูโลสออกด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วจะได้เส้นใยเซลลูโลสที่มีสีเหลืองอ่อน (ข) เมื่อนำไป
อบและปั่นให้ละเอียดและผ่านเครื่องเขย่าคัดแยกขนาดอนุภาคจะได้ผงเซลลูโลสสีเหลืองอ่อนที่มีขนาด 150  ไมโครเมตร เมื่อ
คำนวณค่าร้อยละผลผลิตของเซลลูโลสที่ได้จากสมการที่ (1) พบว่าเซลลูโลสที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียนมีค่าร้อยละผลผลิตเทา่กับ      

32.93 2.81 โดยน้ำหนัก 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายของ (ก) เปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ข) เส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนหลังการฟอกขาว 
และ (ค) ผงเซลลโูลสจากเปลือกทุเรียน 

2. การเตรียมแผ่นฟิล์มชีวภาพผสมระหว่างเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน (DCL) และแป้งมนัสำปะหลัง (CS) 
แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสตกิชีวภาพ DCL CS และแผ่นฟิล์มชีวภาพผสม 

DCL/CS ที่อัตราส่วนตา่งๆ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มชีวภาพ DCL CS และ DCL/CS 
ตัวอย่าง ลักษณะแผ่นฟิลม์ ตัวอย่าง ลักษณะแผ่นฟิลม์ 

DCL  DCL/CS30 

 
CS  

 
 

DCL/CS40 

 
DCL/CS10 

 
 
 
 

DCL/CS20 

 
 
 
 
 

DCL/CS50  

(ก) (ข) (ค) 
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 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพภายนอกของแผ่นฟิล์มชีวภาพ โดยใช้เกณฑ์ความคงรูป ความสามารถในการขึ้นรูป
เป็นแผ่นฟิล์ม ความแข็งแรงของแผ่นฟิล์มทดสอบ พบว่าแผ่นฟิล์มชีวภาพ DCL และ CS ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้ 
แผ่นฟิล์มมีความเปราะแตกหักง่าย เมื่อข้ึนรูปแผ่นฟิล์มชีวภาพผสม DCL/CS ที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม
ได้ดีขึ้น โดยแผ่นฟิล์ม DCL/CS10 และ DCL/CS20 จะมีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน มีพื้นผิวเรียบเนียน และเมื่อปริมาณ DCL ใน
แผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้น แผ่นฟิล์ม DCL/CS30 และ DCL/CS40  จะมีความแข็งเปราะ แตกง่าย และพื้นผิวมีลักษณะขรุขระมากขึ้น 
ในขณะที่แผ่นฟิล์ม DCL/CS50 จะมีความแข็งเปราะมากท่ีสุด และไม่สามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้  

3. ความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพ (% Water absorption) 
 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับน้ำ (% Water Absorption) ของแผ่นฟิล์มทดสอบ DCL/CS ที่อัตราส่วน
ต่างๆ ยกเว้นแผ่นฟิล์ม DCL/CS50 ที่ไม่สามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้ ด้วยวิธี Little bag เป็นเวลา 60 นาที แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การดดูซับนำ้ (% Water absorption) ของแผ่นฟิล์มพลาสติกผสม DCL/CS ทีอ่ัตราส่วนต่างๆ 

ตัวอย่าง % Water absorption 
DCL/CS10 72.73 
DCL/CS20 63.27 
DCL/CS30 61.11 
DCL/CS40 60.47 

จากผลการศึกษาเปอร์เซนการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มพลาสติกผสม DCL/CS ที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่า แผ่นฟิล์ม  
CL/CS10 จะมีอัตราการดูดซับน้ำสูงที่สุดเท่ากับ 72.73% และเมื่อปริมาณของ DCL เพิ่มขึ้น และ CS ลดลง จะพบว่าเปอร์เซ็นต์
การดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมจะมีค่าลดลง เนื่องจากโมเลกุลของแป้งมีหมู่ไฮดรอกซิลที่มีสมบัติชอบน้ำเป็น
องค์ประกอบในโมเลกุลลจำนวนมาก ทำให้แผ่นฟิล์มที่มีปริมาณ CS ลดลง ความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นฟิล์มจะลดลง 
ในขณะที่การเพิ่มปริมาณ DCL จะทำให้แผ่นฟิล์มมีค่าการละลายน้ำลดลง แผ่นฟิล์มมีความคงรูปเมื่อแช่ในน้ำเป็นเวลานาน  

4. ความสามารถในแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มชีวภาพ (Water Vapor Transmission Rate; WVTR) 
 ผลการวิเคราะห์อัตราการแพร่ผ่านไอน้ำ (Water Vapor Transmission Rate) ของแผ่นฟิล์มทดสอบ DCL/CS ที่
อัตราส่วนต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก (Gravimetric method) เป็นเวลา 168 ช่ัวโมง (7 วัน) แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่  2 อัตราการแพร่ผ่านไอนำ้ (WVTR) ของแผ่นฟิล์ม DCL/CS ที่อัตราส่วนต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน 

 ผลการวิเคราะห์อัตราการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์ม DCL/CS ที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่า อัตราการแพร่ผ่านไอน้ำของ
แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ DCL/CS มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อเวลาผ่านไป 72 ชั่วโมง (3 วัน) อัตราการแพร่ ผ่าน   
ไอน้ำของแผ่นฟิล์มจะเริ่มคงที่ในทุกอัตราส่วน และที่เวลา 72 ชั่วโมง แผ่นฟิล์ม DCL/CS10 จะมีอัตราการแพร่ผ่านไอน้ำสูงสุด 
เท่ากับ 315 g/hr.m2 และแผ่นฟิล์ม DCL/CS40 จะมีอัตราการแพร่ผ่านไอน้ำต่ำสุดเท่ากับ 303 g/hr.m2 ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าปริมาณของเซลลูโลสและแป้งมันสำปะหลังในแผ่นฟิล์มมีผลต่ออัตราการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 
กล่าวคือ เมื่อปริมาณเซลลูโลสเพิ่มขึ้น และปริมาณของแป้งมันสำปะหลังลดลง การแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มจะต่ำลง เนื่องจาก
เซลลูโลสจะทำให้แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพมีโครงสร้างที่ไม่ชอบน้ำและมีความเป็นผลึก (Crystallinity) มากขึ้น รวมทั้งปริมาณ
ของหมู่ไฮดรอกซิลในสายโซ่ของแป้งมีปริมาณลดลง ทำให้แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพมีสมบัติในการกีดกันการแพร่ผ่านไอน้ำ         
ได้ต่ำลง(11) ความสามารถในการดูดซับน้ำและความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นฟิล์มที่ เหมาะสมนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการในการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น หากต้องการนำแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารสด ควรเลือก
แผ่นฟิล์มที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำและมีความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำที่ต่ำ เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาอาหารสดให้
นานขึ้น เป็นต้น(12) นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษาสมบัติเชิงกล และความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของแผ่นฟิล์ม
พลาสติกชีวภาพท่ีเตรียมได้เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพานิชย์ต่อไป(10) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวทำละลาย จากนั้นฟอก

ขาวเส้นใยด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สามารถสกัดเซลลูโลสได้ปริมาณสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.93  2.81 ต่อน้ำหนัก
แห้งของเปลือกทุเรียน เมื่อเตรียมแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างเซลลูโลโลสที่สกัดจากเปลือกทุเรียนและแป้งมันสำปะหลังที่
อัตราส่วนระหว่างเซลลโูลสและแป้งมันสำปะหลงัเท่ากับ 10:90 20:80 30:70 และ 40:60 โดยน้ำหนัก สามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นฟลิม์
พลาสติกใสสีเหลืองอ่อนที่มีความแข็งแรงและเป็นเนื้อเดียวกันได้ ด้วยวิธีการหล่อขึ้นรูปด้วยสารละลาย โดยแผ่นฟิล์มที่มีปริมาณ
เซลลูโลสเพิ่มขึ้นจะมีความแข็งเปราะและพื้นผิวมีความขรุขะมากขึ้น ค่าการดูดซับน้ำและความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของ
แผ่นฟิล์มจะมีค่าลดลง เมื่อปริมาณเซลลูโลสในแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมมากขึ้น กล่าวได้ว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสม
ระหว่างเซลลูโลสและแป้งมันสำปะหลัง ถือเป็นวัสดุทางเลือกที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์
สังเคราะห์ได้ นอกจากนี้หากมีการศึกษาและพัฒนาสมบัติด้านอื่นๆ ของแผ่นฟิล์มให้มีความเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใชง้าน
ในด้านต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือวัสดุทางการเกษตร ในลำดับต่อไป ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือใช้ทางการเกษตร 
และลดปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหารต่างกัน ดำเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่ง

เลี้ยงปลาการ์ตูนแดงออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 3 ซ้ำ แต่ละชุดเลี้ยงด้วยอาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8  อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 
และอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis   ปลาการ์ตูนแดงมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.14±0.003 0.13±0.03 
และ 0.13±0.01 กรัม ตามลำดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 14.69±0.32 14.47±0.65 และ 14.54±0.23 มิลลิเมตร ตามลำดับ (P>0.05)  และ
เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 60 วัน พบว่า ปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis 
มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.64±0.06  กรัม  ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 23.12±1.08  มิลลิลิตร อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 
0.009±0.0005 กรัม และมีค่าสี  4.84±0.27 สูงกว่าปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดทดลองอื่นๆ (P<0.05)  โดยในแต่ละชุด
ทดลองมีอัตราการรอดไม่แตกต่างกัน (P>0.05)  คุณภาพน้ำเฉลี่ยตลอดการทดลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำ  

 
คำสำคัญ:  ปลาการต์ูนแดง  อาหาร  ปลาสวยงาม  
 
Abstract 
  The study on effect of spinecheeked clownfish (Premnas biaculeatus Bloch, 1790) culture with 
different diets was assigned on completely randomized design with 3 treatments and 3 replications. The 
hatchery diets of NRD 5 / 8 , aquarium fish diet no. 1  and NURSING- MPL mixed Haematococcus pluvialis were 
applied to clownfish. The average initial weight of fish were 0.14±0.003 0.13±0.03 and 0.13±0.06 grams and average 
initial length were 14.69±0.32 14.47±0.65 and 14.54±0.23 millimeters respectively (P>0.05) .  For 60 days of 
experiment, fish fed NURSING-MPL mixed Haematococcus pluvialis had average final weight 0.64±0.06 grams, 
average final length 23.12±1.08 millimeters,  average daily growth rate 0.009±0.0005 grams and average color 
value 4 . 84±0 . 27  were significantly higher ( p<0.05)  than other treatments. Survival rate was not significantly 
with differences (p>0.05). Also the water quality value in experiment showed standard datas. 

 
Keywords:  Spinecheeked Clownfish,  Feed,  Oramental fish 
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บทนำ 
 ปลาการ ์ต ูนแดง หร ือ ปลาการ ์ต ูนแก้มหนาม (อ ังกฤษ: Maroon clownfish, Spinecheeked clownfish) มี ช่ือ
ว ิทยาศาสตร ์ว ่า Premnas biaculeatus Bloch, 1790 อย ู ่ ในวงศ์ปลา  สลิดหิน (Pomacentridae) วงศ์ย ่อยปลาการ ์ตูน 
(Amphiprioninae) จัดเป็นปลาการ์ตูนชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Premnas เนื่องจากมีความแตกต่างจากปลาการ์ตูนชนิดอื่น ๆ คือ 
บริเวณแก้มหรือแผ่นปิดเหงือกมีหนามยื่นออกมาจากตรงกลาง อยู่เหนือริมฝีปากเล็กน้อยขึ้นไปจนถึงบริเวณใต้ดวงตา  มีโครงสร้าง
ที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปลาการ์ตูนชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะปลาเพศเมียที่โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้อยู่แล้ว และมีสีที่คล้ำกว่า ครีบ
อกมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีแดงก่ำ บริเวณแผ่นปิดเหงือก กึ่งกลางลำตัว และโคนหาง มีแถบสีขาวพาด สีของปลาการ์ตูนแดงค่อนข้าง
หลากหลาย ในปลาขนาดเล็กจะมีตั้งแต่สีแดงสดจนถึงแดงก่ำ และจะค่อย ๆ เข้มขึ้นจนปลาเจริญเติบโตเต็มที่ ขณะที่บางตัวในขนาด
เล็กจะมีแต้มสีดำบริเวณตามครีบต่าง ๆ และจะจางหายไปเมื่อปลาโตขึ้น  มีอุปนิสัยก้าวร้าวห่วงถิ่นค่อนข้างมาก จัดเป็นปลาการ์ตูน
ที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง  มีความยาวเต็มที่ประมาณ 17 เซนติเมตร ปลาการ์ตูนแดงพบแพร่กระจายในทะเลเขตอินโดแปซิฟิก เช่น 
เกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย และ เกรตแบร์ริเออร์รีฟ ในออสเตรเลีย โดยอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor 
เพียงชนิดเดียว(1)   
 การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตปลาจํานวนมากได้อย่างสม่ำเสมอ 
แม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบกว่าปลาจากธรรมชาติในด้านความแข็งแรง  อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ปลา
มีความสมบูรณ์มีคุณภาพ เจริญเติบโตได้ตามตลาดต้องการ  นอกจากนี้ความสวยงามของสีจากผิวหนังปลาเป็นส่วนสำคัญที่สง่ผล
ต่อความต้องการของตลาด  แต่คุณภาพด้านสีของปลาการ์ตูนจากการเพาะเลี ้ยงยังเป็นปัญหาหลักของการผลิตในปัจจุบัน  
เนื่องจากสีของปลาที่ผลิตได้ไม่สวยเหมือนปลาจากธรรมชาติไม่ตรงตามความต้องการของตลาด  ทําให้ผู้เลี้ยงปลาการ์ตูนบางสว่น
ยังคงนิยมซื้อปลาที่จับจากธรรมชาติเพราะสีสดใสกว่า(2)  ด้วยเหตุนี้อาหารที่เลี้ยงนอกจากมีความจำเป็นเพื่อการเจริญเติบโต ยังเป็น
แหล่งของสารสีที่ทำให้สีของปลาสวยงามส่งผลต่อราคาและการตลาด(3)  

ดังนั้นในการศึกษาผลของการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหารต่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบข้อมูลของอาหารที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการรอดตาย และสี จะเป็น แนวทางให้
ผู้สนใจเลี้ยง และผู้ผลิตปลาการ์ตูนแดงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การเตรียมการทดลอง 
  เตรียมระบบกรองชีวภาพโดยนำถังขนาด 200 ลิตร จำนวน 9 ใบ มาล้างทำความสะอาด วางอิฐบล็อกในแต่ละ
ถังถังจำนวน 3-4 ก้อนตามแนวตั้ง และเรียงท่อพีวีซีปิดอิฐบล๊อคเพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับวัสดุกรองน้ำ   ใช้อวนมุ้งฟ้าปิดทับบน
ท่อพีวีซีอีกชั้นเพื่อวางเปลือกหอยนางรมสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร  แล้วใช้อวนมุ้งฟ้าปิดทับอีกชั้นเพื่อใส่ทรายหยาบสูงประมาณ 5 
เซนติเมตร  หลังจากนั้นต่อท่อพีวีซีเป็นท่อน้ำจากก้นถังขึ้นมาข้างบน ทำการเจาะต่อสายอากาศต่อกับท่อพีวีซีในส่วนชั้นทรายหยาบ 
โดยใช้แรงอัดอากาศดันน้ำจากก้นถังขึ้นมาเพื่อให้น้ำในระบบหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง (4)   โดยก่อนเริ่มทำการทดลองจะใส่น้ำทะเล 
และเปิดการทำงานของระบบกรองในถังเป็นเวลา 20 วัน  

นำปลาการ์ตูนแดงที่มีความยาวเฉลี่ย 150.50 มิลลิเมตร มาพักไว้ในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร เป็นเวลา 3 
วัน สุ่มปลาการ์ตูนแดงจำนวน 20 ตัวจากถังไฟเบอร์มาใส่ในถังระบบกรองชีวภาพแต่ละถัง  และฝึกให้ปลาการ์ตูนแดงกินอาหารเมด็
เป็นเวลา 14 วันก่อนทำการทดลอง 

 
การดำเนินการทดลอง 

  การทดลองจะดำเนินการตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desing; CRD ) 
โดยทำการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหาร 3 ชนิด (ชุดทดลอง) ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาการ์ตูนโดยทั่วไป ชนิดละ 3 ซ้ำ  
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ประกอบไปด้วย อาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8   อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1  และอาหารลูกกุ ้ง NURSING-MPL ผสม 
Haematococcus pluvialis (ปริมาณ 10 ซีซีต่อกิโลกรัม)  ในระหว่างการทดลองทำการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 10.00 น.
และ 15.00 น. แบบให้จนอิ่ม  โดยทำการบดอาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8  และ อาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus 
pluvialis ให้มีขนาดเล็กลงด้วยโกร่งบดยาก่อนนำไปเลี้ยงปลาการ์ตูนแดง 
 การเก็บข้อมูลและบันทึกผล 
  ทำการเก็บบันทึกข้อมูลด้านน้ำหนัก ความยาว (ทำการชั่งวัดทั้งหมด) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตรา
การรอดตาย และวัดสีโดยใช้แผ่นเทียบสี (ดัดแปลงจาก salmon fan)  ในช่วงเริ่มต้น 30 และ 60 วัน และบันทึกค่าคุณภาพน้ำ 
ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ไนไตรท์  และแอมโมเนีย โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
สัปดาห์ละครั้งในช่วงทำการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย Analysis of Variance และ 

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (5)   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ในการทดลองเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8  อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 และอาหารลูกกุ้ง 
NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis  พบว่า เมื่อเริ่มการทดลองปลาการ์ตูนแดงมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.14±0.003 
0.13±0.03 และ 0.13±0.01 กรัม ตามลำดับ (P>0.05) โดยเมื่อให้อาหารทดลองครบ 30 วัน ปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารในแต่ละชุด
ทดลองมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.22±0.004 0.19±0.006 และ 0.22±0.011 กรัม ตามลำดับ โดยปลาการ์ตูนแดงชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลาทะเล NRD 
5/8 มีน้ำหนักเฉลี่ย 0.22±0.004 กรัม และชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis มีน้ำหนักเฉลี่ย 
0.22±0.011 กรัม  สูงกว่าปลาการ์ตูนชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8  มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.59±0.03 กรัม และชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง 
NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis  มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.64±0.06 กรัม  ซึ่งสูงกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลาสวยงาม 
เบอร์ 1 (P<0.05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ในด้านความยาวเฉลี่ยปลาการ์ตูนแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย  14.69±0.32 14.47±0.65 และ 
14.54±0.23 มิลลิเมตร ตามลำดับ (P>0.05) พบว่า เมื่อให้อาหารทดลองครบ 30 วัน ปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL 
ผสม Haematococcus pluvialis มีความยาวเฉลี่ย 16.85±0.08 มิลลิเมตร มีขนาดยาวกว่าปลาการ์ตูนแดงที่ เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลา
สวยงาม เบอร์ 1 (16.44±0.12 มิลลิเมตร)  (P<0.05)  แต่มีความยาวเฉลี่ยไม่แตกต่างกับปลาการ์ตูนชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทะเล NRD 
5/8  (16.65±0.10 มิลลิเมตร)  (P>0.05)   และเมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาการ์ตูนแดงชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม 
Haematococcus pluvialis มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 23.12±1.08 มิลลิเมตร  มีความยาวมากกว่าปลาการ์ตูนชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกปลา
สวยงาม เบอร์ 1 ที่มคีวามยาวสุดท้ายเฉลี่ย 21.02±0.61 มิลลิเมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)   แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
ปลาการ์ตูนที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทะเล NRD 5/8  ที่มคีวามยาวสุดท้ายเฉลี่ย 21.99±0.83 มิลลิเมตร (P>0.05)  (ตารางที่ 1)   
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ตารางที่ 1 ความยาว น้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตรารอดตายของปลาการต์ูนที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน 
 

ค่าพารามิเตอร ์

ชุดการทดลอง 

อาหารลูกปลาทะเล  
NRD 5/8   

อาหารลูกปลาสวยงาม 
เบอร์ 1 

อาหารลูกกุ้ง  
NURSING-MPL ผสม 

Haematococcus pluvialis 

น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)     0.14±0.003a 0.13±0.03a 0.13±0.01a 
น้ำหนักสุดท้ายเฉลีย่ (กรัม) 0.59±0.03b 0.46±0.07a 0.64±0.06b 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 14.69±0.32a  14.47±0.65a 14.54±0.23a 
ความยาวสดุท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 21.99±0.83ab 21.02±0.61a 23.12±1.08b 

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) 0.008±0.0003ab 0.006±0.0009a 0.009±0.0005b 
อัตราการรอด (เปอรเ์ซ็นต์) 93.33±11.55a 85.00±5.00a 78.33±2.89a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแถวตามแนวนอนมีตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 
ค่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี ่ยของปลาการ์ตูนแดงที ่เลี ้ยงด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา 30 วัน พบว่า มีอัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ย 0.0014±0.0001 0.0009±0.0002 และ 0.0014±0.0003 กรัมต่อวัน ตามลำดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่
ละชุดการทดลอง (P>0.05)     แต่เมื ่อเลี้ยงจนสิ้นสุดการทดลองที่ 60 วัน พบว่า ปลาการ์ตูนแดงชุดที่ที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง 
NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.009±0.0005 กรัมต่อวัน สูงกว่าปลาการ์ตูนชุดที่ได้
อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.006±0.0009 กรัมต่อวันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 
1)  โดยในการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ จำเป็นต้องใช้พลังงานจากสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน และโปรตีนที่มีในอาหาร  ซึ่งปริมาณความต้องการสารอาหารขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้ำ  โดยอาหารที่นำมาทดลองทั้ง 3 ชนิด
นิยมนำมาใช้เเลี้ยงปลาการ์ตูนเนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วน มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ 
เยื่อใยไม่มากกว่า 1.8 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นไม่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์  จึงทำให้ปลาการ์ตูนมีการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนัก 
ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น  แต่เมื่อเลี้ยงจนสิ้นสุดการทดลองปลาการ์ตูนแดงที่ได้รับ อาหารลูกกุ้ง 
NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis  มีการเจริญเติบโตโดยภาพรวมดีที่สุด  อาจเนื่องมาจากอาหารในชุดทดลองนี้มี
ส่วนผสมของ Haematococcus pluvialis  ซึ่งเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่เป็นแหล่งของแอสตาแซนทินธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการ
ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และต้านทานการอักเสบ(6) ช่วยให้มีประสิทธิภาพการนำอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดี   โดยแหล่งสาร
สี (แอสตาแซนทิน) และกรดไขมันชนิดจำเป็นในอาหารเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และฮอร์โมนทีเ่กี่ยวข้องกับการดูดซึมอาหาร
(7) เป็นส่วนสนับสนุนให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ด ี

ในส่วนอัตราการรอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลาการ์ตูนแดงมีอัตราการรอดตายที่สูงมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ทุก
ชุดการทดลอง  โดยมีอัตราการรอดตายที่ 93.33±11.55   85.00±5.00  และ 78.33±2.89 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ โดยไม่แสดง
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างชุดทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารที่
มีปริมาณของโปรตีนต่างกัน 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) เช่นกัน(8) 

ทางด้านสีของปลาการ์ตูนแดง พบว่า ในช่วงเริ่มต้นของการเลี้ยงค่าสีที่วัดได้โดยใช้แผ่นเทียบสีที่ดัดแปลงจาก salmon 
fan นั้น มีค่าเฉลี่ย 1.13±0.052 1.07±0.064 และ 1.12±0.026 ตามลำดับ  ซึ่งไม่แสดงความแตกต่างกันของสีในแต่ละชุดการ
ทดลอง (P>0.05)   แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus 
pluvialis มีค่าสี 4.84±0.27 สูงกว่าปลาการ์ตูนที่ได้รับอาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8 ที่มีค่าสี 2.26±0.94 และอาหารลูกปลา
สวยงาม เบอร์ 1 ที่มีค่าสี 2.78±0.63  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2)  ซึ่งผลที่ได้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

541 

 

Haematococcus pluvialis  ที่ผสมในอาหารที่เลี้ยงปลาการ์ตูนแดงสามารถผลิตแอสตาแซนทินธรรมชาติที่มีปริมาณสูงและมีฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ  โดยแอสตาแซนทินถือเป็นแหล่งของสารสีกลุ่มที่ให้สีชมพูถึงสีแดง และสามารถสะสมได้ในผิวหนังของปลา(9)  ส่งผลให้ปลา
การ์ตูนกลุ่มทีเ่ลี้ยงด้วยอาหารชุดนี้มีค่าสสีูงกว่าชุดอื่นๆ   สอดคล้องกับการทดลองให้กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมสารสกัดแอสตาแซน
ทินจากสาหร่าย Haematococcus pluvialis 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร  มีค่าเฉลี่ยความเข้มสีแดงสูงกว่าชุดที่ได้รับอาหารควบคุม 
(ปกติ)(10)  โดย Haematococcus pluvialis  ถูกนำมาใช้ประโยชนใ์นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกลุ่มสุขภาพความงามอย่างมาก(11)    ความ
เข้มข้น และแหล่งของสารสี  รวมถึงระยะเวลาการสะสมสารสีเพื่อให้เกิดสีเป็นส่วนช่วยให้ปลามีสีสวยงามตามความต้องการ(2) หาก
ปลาไม่ได้รับสารสีที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง หรือมีการหยุดให้สารสีปลาจะมีสีซีดลง(12)  ส่งผลต่อความสวยงามของปลาได้  

ตารางที่ 2  คะแนนคุณภาพสีเฉลี่ย (คะแนน±SD) ของปลาการ์ตูนแดงที่ให้อาหารแตกต่างกันในระยะเวลา 60 วัน 

ชุดการทดลอง 
คะแนนคุณภาพสี (คะแนน) 

เริ่มต้น 60 วัน 

อาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8 1.13±0.052a 2.26±0.94a 

อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 1.07±0.064a 2.78±0.63a 

อาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม 
Haematococcus pluvialis 

1.12±0.026a 4.84±0.27b 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิต ิ(P<0.05) 

ตารางที่ 3  คุณภาพน้ำในระหว่างการทดลอง 

 พารามิเตอร ์
ชุดการทดลอง 

อาหารลูกปลาทะเล 
NRD 5/8 

อาหารลูกปลาสวยงาม เบอร์ 1 
อาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม 

Haematococcus pluvialis 
อุณหภูมิ (๐ C)  30.54±0.306 30.29±0.485 30.42±0.868 
ออกซิเจนที่ละลายน้ำ(mg/l) 6.21±0.062 6.16±0.098 6.18±0.176 

ความเค็ม (ppt) 28.91±1.433 29.08±0.850 29.67±1.844 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 8.17±0.047 8.14±0.023 8.14±0.067 

ไนไตรท์ (mg/l)  0.0047±0.002 0.0048±0.002 0.0046±0.002 

แอมโมเนีย (mg/l) 0.0021±0.006 0.0018±0.005 0.0035±0.009 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแถวตามแนวนอนมีตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหารต่างชนิดกันตามชุดทดลอง พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย 30.417±0.583 
องศาเซลเซียส  ออกซิเจนเฉลี่ย 6.184±0.118 มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเค็มเฉลี่ย 29.22±1.410 ส่วนในพันส่วน  ความเป็นกรดเป็น
ด่างเฉลี่ย  8.152±0.049   ไนไตรท์เฉลี่ย 0.0048 ±0.0017 มิลลิกรัมต่อลิตร  แอมโมเนียเฉลี่ย 0.0025±0.0069 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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โดยค่าทางคุณภาพน้ำเฉลี่ยในการทดลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของในการเลี้ยงสัตว์น้ำ(13)  และอาหารสัตว์น้ำในทุกชุดการทดลองไม่
ส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยง (ตารางที่ 3)   

สรุป 
จากผลการทดลองการเลี้ยงปลาการ์ตูนแดงด้วยอาหารต่างกัน คือ  อาหารลูกปลาทะเล NRD 5/8  อาหารลูกปลา

สวยงาม เบอร์ 1 และอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม Haematococcus pluvialis  เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ปลาการ์ตูนแดงที่
เลี้ยงด้วยอาหารทุกชุดทดลองมีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และค่าสีสูงขึ้น ซึ่งไม่แสดงค่า
ความแตกต่างของอัตรารอดในแต่ละชุดการทดลอง  โดยในภาพรวมปลาการ์ตูนแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารลูกกุ้ง NURSING-MPL ผสม 
Haematococcus pluvialis มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.64±0.06 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 23.12±1.08  มิลลิลิตร อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 0.009±0.0005 กรัม และมีค่าสี  4.84±0.27 ดีกว่าปลาการ์ตูนแดงในชุดทดลองอื่น ๆ  
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ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพื้นเอียง-พื้นโหลดในระบบเสมือน 2 มิติ 
Effects of the stacking of granular materials in a hopper container 

with an inclined-load plane in a pseudo 2 dimensional system 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพื้นเอียง -พื้นโหลดในระบบ
เสมือน 2 มิติ โดยการทดลองใช้วัสดุเม็ดกลมพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตรโดยบรรจุใน
ภาชนะฮอปเปอร์ทำมุม 30 50A 

 องศากับแนวระดับ มีความกว้างช่องปล่อย 0.5 4.0w  มิลลิเมตร พื้นเอียง–พื้นโหลด
ขนาด 30 50B   องศากับแนวระดับ จากนั้นปล่อยวัสดุเม็ดไหลผ่านช่องปล่อยแบบอิสระพบว่า ผลการกองของวัสดุเม็ดใน
ภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพ้ืนเอียง-พื้นโหลดในระบบเสมือน 2 มิติ กรณีมุมฮอปเปอร์เท่ากัน โดยที่ช่องปล่อยมีขนาดกว้างจะเกิดมุม
กองที่มีขนาดเล็กกว่าช่องปล่อยขนาดแคบ และกรณีที่วัสดุเม็ดขนาดต่างกัน จะมีผลการกองที่ไหลผ่านช่องปล่อยเท่ากัน  วัสดุเม็ดที่
มีขนาดเล็กกว่าจะทำให้เกิดมุมกองใหญ่กว่าวัสดุเม็ดที่มีขนาดใหญ่ นอกจากน้ียังพบว่าพ้ืนเอียง – พื้นโหลดมีผลต่อการกองของวัสดุ
ที่ไหลผ่านช่องปล่อย นั้นคือมุมของพื้นเอียง – พื้นโหลดที่มีขนาดเล็กทำให้เกิดมุมกองมีขนาดใหญ่กว่ามุมของพื้นเอียง – พื้นโหลดที่
มีขนาดใหญ่ 
 
คำสำคัญ: การกอง มุมกอง วัสดุเม็ด ฮอปเปอร์   
 
Abstract 
 This research aims to study the effects of the stacking of granular materials in a hopper container with 
an inclined- load plane in a pseudo 2 dimensional system.  The experimental material used plastic granular of 
radius at 2 and 3 millimeters. The spherical granular materials were contained in the wedge-shaped containers 
with the hopper angle at 30 50A   degrees, the opening width at 0.5 4.0w  cm and the inclined- load 
plane were angle of load at 30 50B   degrees.  Afterward, granular materials were fallen freely in the 
opening.  Found that, the experimental results of granular materials stacking in a hopper container with an 
inclined- load plane in a pseudo 2 dimension.  In case of equal hopper angles, opening width was wider, and 
angle of repose was narrower than narrow of opening width. And in case of different size of granular materials 
stacking’ s result at the equal of opening width,  the small size of granular materials was larger of angle of 
response and the large size of granular materials.  Moreover, found that the inclined- load plane with opening 
width were affected stacking result.  That is the small angle of load make bigger of angle of repose more than 
the big angle of load. 
 
Keyword:  Stacking, angle of repose, Granular materials, Hopper 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

545 

 

บทนำ 
 สกนธ์ คล่องบุญจิต (1) ให้นิยามของวัสดุเม็ด (Granular materials) คือ วัสดุแข็งกลมที่มีขนาดเล็กๆ เช่น เม็ดแก้ว             
เม็ดลูกปัดเม็ดพลาสติก ทราย เป็นต้น เมื่อนำวัสดุเหล่านี้นำมารวมกันจะเกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคถูกแทรกด้วยของไหล (2)(3)                
ผู้ใดท่ีได้หยิบจับหรือเล่นทรายบนชายหาด จะพบว่าทรายมีความละเอียดและมีความแข็ง หากปล่อยทรายจากท่ีสูงให้ตกลงสู่พื้นดิน 
ทรายจะมีพฤติกรรมไหลเหมือนของเหลว(4) นอกจากนี้วัสดุเม็ดจำพวก ทราย หิน ธัญพืชถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
แพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยา เป็นต้น ทั้งนี้คุณสมบัติของวัสดุเ ม็ดมีผลต่อการ
ลำเลียง ขนส่ง และจัดเก็บเป็นอย่างมาก(5) ในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าแต่ละครั้งได้มีการนำฮอปเปอร์มาใช้เป็นตัวช่วยในการ
ปล่อยวัสดุเม็ดและจัดเก็บวัสดุเม็ดลักษณะของฮอปเปอร์เป็นถังเก็บวัสดุเม็ด ด้านบนฮอปเปอร์มีลักษณะกว้างกว่าตรงปลาย(6) วัสดุ
เม็ดไหลผ่านด้านบนฮอปเปอร์หรือปากฮอปเปอร์ลงตามแนวดิ่ง (7) โดยฮอปเปอร์ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของวัสดุเม็ด ตัวแปรที่
ควบคุมอัตราการไหลของวัสดุเม็ดคือ ความกว้างของฮอปเปอร์ มุมลาดเอียงของผนัง เป็นต้น (8) การไหลของวัสดุเม็ดบนพื้นลาด
เอียงมักจะพบในการใช้งานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุ เช่น แร่ธาตุและธัญพืชหรือพบทางธรณีวิทยาเช่น การถล่ม
ของหิน แผ่นดินถล่ม หิมะถล่ม และภูเขาไฟระเบิด เมื่อวัสดุเม็ดเหล่านี้ไหลลงสู่พื้นด้านล่างวัสดุเม็ดทำมุมกองกับพ้ืนในแนวระดับ(9) 
ปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิดมุมกองได้แก่ชนิด รูปร่างของวัสดุเม็ด น้ำหนัก ความสูงที่วัสดุเม็ดตกลงสู่พื้นดิน (10) เป็นต้น โดยที่ปัจจัย
ของขนาดของวัสดุเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะเกิดการกองต่างกัน วัสดุเม็ดขนาดเล็กเกิดการกองมาก วัสดุเม็ดขนาด
ใหญ่เกิดการกองน้อย(11)  
 จากการศึกษาลักษณะการไหลของวัสดุเม็ดในรูปทรงภาชนะต่างๆ อาจมีการชนกันของวัสดุเม็ดเกิดขึ้นหรือมุมเอียงขณะ

วัตถุเกิดการไหลทำให้วัตถุไหลกองตรงพื้นด้วยมุมที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการไหลหลายรูปแบบ ดังนั้นในการ

วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การไหลของวัสดุเม็ดผ่านฮอปเปอร์รูปลิ่มโดยทำการวิเคราะห์กลไกของ

ระบบ จากการบันทึกวีดิโอและติดตามวัตถุ โดยใช้โปรแกรม Tracker เพื่อวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์

ร่วมกับพื้นเอียง-พื้นโหลดในระบบเสมือน 2 มิติ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาความรู้ทางด้านวัสดุเม็ดสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ 

นักวิจัย และผู้สนใจต่อไป 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การทดลองวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพื้นเอียง-พื้นโหลดในระบบเสมือน 2 มิติ ใช้วัสดุ
เม็ดกลมพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D = 2 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร ไหลผ่านฮอปเปอร์โดยมีการปรับค่าขนาดของมุมฮ
อปเปอร ์  (Hopper angle, A )  30 50A  องศา  พ ื ้ น เอ ี ย ง -พ ื ้ น โหลดม ีขนาดม ุม โหลด (Angle of load, B ) 
30 50B   องศา มีช่องปล่อยวัสดุเม็ด (Opening width, w) 0.5 4.0w  เซนติเมตร เมื่อบรรจุวัสดุเม็ดในภาชนะฮอป
เปอร์ปล่อยวัสดุเม็ดผ่าน ฮอปเปอร์ ตอนแรกกำหนดให้ D = 2 มิลลิเมตร, A = 30, 0.5 4.0w  , 30 50B   บันทึก
ด้วยกล้องวีดิโอจากนั้นปรับขนาดของ A = 40 และ 50 ทำการทดลองซ้ำตามเดิม นำวีดิโอวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Tracker หา
ผลของขนาดช่องปล่อย ผลของขนาดของวัสดุเม็ด และผลการกองของพื้นเอียง-พื้นโหลด เปลี่ยนวัสดุเม็ด D = 3 มิลลิเมตร ทำการ
ทดลองและวิเคราะห์ผลซ้ำตามเดิม โดยทำการทดลองซ้ำแต่ละเงื่อนไขจำนวน 10 ครั้ง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแสดง
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การติดตั้งการทดลองการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะขนาด 28 x 37.8 x 0.6 cm 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
      ผลของขนาดช่องปล่อย (Opening size effect)  
 เมื่อปล่อยวัสดุเม็ด D = 2 และ 3 มิลลิเมตร ไหลผ่านฮอปเปอร์ A = 30, B = 30, 0.5 4.0w   บันทึกด้วยกล้อง
วิดีโอ     นำผลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Tracker ด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุเม็ดมีการไหลดังภาพท่ี 2 ผลการกองเนื่องจาก
การไหลของวัสดุเม็ด D = 2 และ 3 มิลลิเมตร ผ่านฮอปเปอร์ 30 50A  , 0.5 4.0w  , 30 50B   ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 แสดงถึงผลของมุมกอง (Angle of repose, C ) ของวัสดุเม็ดไหลผ่านขนาดช่องปล่อย (Opening size, w) ต่างกัน เมื่อ
ให้ A = 30 การวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดผ่าน 0.5 4.0w  , 30 50B   พบว่าวัสดุเม็ด D = 2 และ 3 
มิลลิเมตร มีค่ามุมกอง C  ลดลงเมื่อ w มีขนาดช่องปล่อยมากข้ึนเมื่อปรับ A = 40 และ 50 ยังคงแสดงค่ามุมกองลดลงเมื่อ w มี
ขนาดช่องปล่อยมากข้ึนแสดงดังภาพท่ี 4 - 5  
2(a) 

               
     t = 1 s          t = 2 s         t = 3 s           t = 5 s          t = 6 s          t = 8 s           t = 10 s         t = 15 s     
2(b) 

               
      t = 1 s         t = 2 s           t = 4 s         t = 5 s          t = 7 s          t = 8 s          t = 10 s        t = 15 s     

ภาพที่ 2 การไหลของวัสดุในภาชนะฮอปเปอร์ ในเวลา 15 วินาที A  = 30, B = 30 และ w = 2 เซนติเมตร 
    2(a) D = 2 มิลลิเมตร 2(b) D = 3 มิลลิเมตร 
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3(a)        3(b) 

 
ภาพที ่3 มุมกอง C  ของวัสดุเม็ดทีผ่า่นขนาดช่องปล่อย w ต่างๆ กัน โดยที่มุมโหลด 30 50B    

         3(a) D = 2 มิลลิเมตร, A  = 30 3(b) D = 3 มิลลิเมตร, A  = 30 
 
4(a)        4(b) 

 
ภาพที ่4 มุมกอง C  ของวัสดุเม็ดทีผ่า่นขนาดช่องปล่อย w ต่างๆ กัน โดยที่มุมโหลด 30 50B    

         4(a) D = 2 มิลลิเมตร, A  = 40 4(b) D = 3 มิลลิเมตร, A  = 40 
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5(a)        5(b) 
  

 
ภาพที่ 5 มุมกอง C  ของวัสดุเม็ดทีผ่า่นขนาดช่องปล่อย w ต่างๆ กัน โดยที่มุมโหลด 30 50B    

         5(a) D = 2 มิลลิเมตร, A  = 50 5(b) D = 3 มิลลิเมตร, A  = 50 
 
2. ผลของขนาดของวัสดุเม็ด (Diameter effect)  
 การศึกษาการกองเนื่องจากการไหลของวัสดุเม็ดที่ผ ่านมาส่วนใหญ่ C  แปรผกผันกับ w เมื ่อ 30 50A  , 
0.5 4.0w  แต่ในการทดลองจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพื้นเอียง -พื้น
โหลดในระบบเสมือน 2 มิติ หลากหลายรูปแบบเพื่อนำมาสู่ข้อสรุปที่แท้จริง ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลของขนาดของวัสดุเมด็ให้
วัสดุ  D = 2 และ 3 มิลลิเมตร ไหลผ่านฮอปเปอร์ 30 50A  , 0.5 4.0w  , 30 50B   ผลการกองเนื่องจาก
การไหลของวัสดุเม็ดเมื่อ A , B และ w เท่ากัน วัสดุเม็ด D = 2 มิลลิเมตร เกิดมุมกองมากกว่า D = 3 มิลลิเมตร เปลี่ยน A , B

และ w ให้มีขนาดมากข้ึนวัสดุเม็ดเล็กคงแสดงมุมกองมากกว่าวัสดุเม็ดขนาดใหญ่ ดังแสดงให้ภาพท่ี 3 - 5 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ   Zhou, Xu,Yu,&Zulli พบว่าขนาดของวัสดุเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะเกิดการกองต่างกันโดยวัสดุเม็ดขนาด
เล็กเกิดการกองมาก วัสดุเม็ดขนาดใหญ่เกิดการกองน้อย 

 

3. ผลการกองของพ้ืนเอียง-พ้ืนโหลด (Inclined-load plan effect)  
 การศึกษาผลการกองของพื ้นเอียง -พื ้นโหลด ให้ว ัสดุเม ็ด D = 2 มิลล ิเมตร ผ่านฮอปเปอร์  30 50A  , 
30 50B      ผลการกองเนื่องจากการไหลของวัสดุเม็ดแสดงดังภาพท่ี 6 - 7 แสดงถึงผลของมุมกองของวัสดุเม็ดไหลผ่านพืน้
เอียง-พื้นโหลด พบว่า  มุมโหลดมีผลต่อมุมกอง C  มีค่าน้อยลงเมื่อ B  มีค่ามากขึ้น และ C  มีค่ามากขึ้นเมื่อ B  มีค่าน้อย 
แสดงดังภาพที่ 6(a) เปลี่ยนวัสดุเม็ด D = 3 มิลลิเมตร ยังคงแสดงค่า C  ลดงลงเมื่อ B  มีค่ามากขึ้นแสดงดังภาพที่ 6(b) เมื่อ
ปรับ w = 4 วัสดุเม็ด D = 2 และ 3 มิลลิเมตร ยังคงแสดงค่า C  มีค่าน้อยลงเมื่อ B  มีค่ามากข้ึนแสดงดังภาพท่ี 7 อีกทั้งพบว่า
เมื่อ A  = 30, B  = 30, w = 0.5 วัสดุเม็ด D = 3 มิลลิเมตร จะทำมุมกองน้อยที่สุด ในขณะที่ A  = 50, B = 50, D = 2 
มิลลิเมตร วัสดุเม็ดไหลผ่านทำมุมกองมากที่สุด 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

549 

 

6(a)       6(b) 

 
ภาพที ่6 มุมกอง ( C ) และมุมพื้นเอยีง ( B ) 6(a) w = 0.5, D = 2 มิลลิเมตร 6(b) w = 0.5, D = 3 มิลลิเมตร 

 
7(a)        7(b) 

 
ภาพที ่7 มุมกอง ( C ) และมุมพื้นเอยีง ( B ) 7(a) w = 4, D = 2 มิลลิเมตร 7(b) w = 4, D = 3 มิลลิเมตร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ผลการกองของวัสดุเม็ดในภาชนะฮอปเปอร์ร่วมกับพื้นเอียง -พื้นโหลดในระบบ
เสมือน 2 มิติ โดยวัสดุเม็ดที่ใช้มีขนาด D = 2 และ D = 3 มิลลิเมตร ผ่านฮอปเปอร์รูปลิ่มแบบอิสระในแนวดิ่ง 30 50A  , 
30 50B   และ 0.5 4.0w   โดยทำวิเคราะห์ผลการเกิดมุมกองเนื่องจากผลของช่องปล่อย ขนาดของวัสดุเม็ด และมมุ
ของพื้นเอียง–พื้นโหลดพบว่า ผลการกองของวัสดุเม็ด D = 2 และ 3 มิลลิเมตร ไหลผ่าน A  วัสดุเม็ด D = 2 มิลลิเมตร แสดงผล
ของ C  มีค่าลดลงเมื่อ w มีขนาดมากขึ้น วัสดุเม็ด D = 3 มิลลิเมตร แสดงผลของ C  มีค่าลดลงเมื่อ w มีขนาดมากขึ้นเชน่กัน 
เมื่อ A , w เท่ากันวัสดุเม็ด D = 2 มิลลิเมตร แสดงค่ามุมกองมากกว่าวัสดุเม็ด D = 3 มิลลิเมตร เมื่อปรับ A  ให้มีขนาดมากขึ้น
มุมกองคงแสดงค่า C  ลดลงเมื่อ w มีขนาดมากขึ้น กล่าวได้ว่าผลของช่องปล่อยมีผลต่อมุมกอง C  ซึ่งจะแปรผกผันกับ w ทั้งนี้
พบว่า A , B  และ w เท่ากัน วัสดุเม็ดที่มีขนาดเล็กทำให้เกิด C  มากกว่าวัสดุเม็ดที่มีขนาดใหญ่ทำให้ขนาดของวัสดุเม็ดมผีล
ต่อมุมกองด้วยเช่นกัน และเมื่อศึกษามุมของพื้นเอียง–พื้นโหลดมีผลต่อมุมกองพบว่าเมื่อ C  มีค่ามากขึ้นเมื่อ B  มีขนาดน้อย 
เมื่อ C  มีค่าน้อยลงเมื่อ B  มีค่ามากข้ึนกล่าวได้ว่าผลต่อมุมกอง C  ซึ่งจะแปรผกผันกับ B  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการเลือก
ซื้อของผู้สูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการเลือก
ซื้อของผู้สูงอาย ุงานวิจัยนี้ได้ศึกษากับผู้สูงอายุตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จำนวน 120 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสอบถามปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติและ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการใช้สถิติ Chi - square และค่าสหสัมพันธ์ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านรายได้และอุปสรรคในการสวมใส่เสื้อผ้ามีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับจำนวนของเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้าน
สถานภาพ การศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวในการเลือกซื้อเสื้อผ้า และปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้าน
สถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ ผูสู้งอายุ เสื้อผ้า ความพึงพอใจ 

Abstract 

 The aim of this research was to study the affective purchase behavior factors and study in the 
relationship between the affecting’s factors the ability for daily routine and purchase behavior in elderly person. 
The participants 120 people who are elderly person around 60 - 69 years and live in Mueang Chaing Mai, Chiang 
Mai. The data were collected via sample survey by quantitative and qualitative research. Data was analyzed 
using Chi - Square and Correlation. The finding showed the foundation factor in education and career field were 
relation to count of purchased cloths in each time. The foundation factor in status, education and career field 
were relation with someone else's to decision purchased cloths in each time.  And the foundation factor in 
relationship status were affective to decision purchased cloths was statistically significant at 0.05 level. 
 
Keywords: Purchase behavior, Elderly, Clothing, Satisfaction.   

mailto:pongsatit.b@ku.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

552 

 

บทนำ 
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงสร้างประชากรและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548  

โดยประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 10.4% ภายในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
ประเทศไทยได้ให้คำนิยามผู้สูงอายุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ความหมายว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึงบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้คำนิยามผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป (1) 

ผู้สูงอายุกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากการที่มีอายุมากข้ึน ได้แก่ ผลกระทบทางร่างกาย เช่น ผิวท่ีบอบ
บาง มากขึ้น กระดูกที่หักได้ง่ายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมประจำวันและสิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลกระทบด้านจิตใจต่อ
ผู้สูงอายุ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับมนุษย์ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการสวมใส่
เสื้อผ้า การออกแบบเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุจึงเน้นไปที่ฟังก์ชันเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนื่องจากการเสื่อมสภาพ
ของร่างกาย(3) อย่างไรก็ตามด้วยการเจริญเติบโตของสังคมผู้สูงอายุทำให้ความต้องการเสื้อผ้าในผู้สูงอายุได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ความงามสู่ความเรียบง่ายเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายในการสวมใส่อีกทั้งยังเหมาะสมกับสรีระของผู้สูงอายุ (4) 

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยของผู้สูงอายุที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน และ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ โดยการวิเคราห์เป็นค่าสถิติแบบพรรถณา และอ้างอิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย และการจัดลำดับความสัมพันธ์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรม

การเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้สูงอาย ุ

วิธีการดำเนินงาน 
1. ศึกษาข้อมูลความต้องการ 
สำรวจ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย โดยการสืบค้นผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุ จากนั้น

ทำการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังเสียงของกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของความต้องการและแนวทางการพัฒนา  

2. การเตรียมแบบสอบถาม 
สร้างแบบสอบถาม ปรับปรุง แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและแก้ไข นำแบบสอบถามท่ีใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน

พิจารณาและตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่ที ่
0.50 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพงษ์ คงสัตย์ และ ธีรชาติ ธรรมวงค์ (5) ได้อธิบายไว้ว่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่มีคา่
ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ถอืว่ามีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใช้ได้ และมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.75 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อารยา องค์เอี่ยม และ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล (6) ได้อธิบายไว้ว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้มีค่าเข้าใกล ้
1.00 แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีคา่ความเชื่อมั่นสูง ปัจจัยที่มผีลต่อความต้องการเสื้อผ้าของผูสู้งอายุ ซึ่งเป็นส่วนท่ีจะนำไปใช้ในการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ด้านปัจจัยของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ของผู้สูงอาย ุ

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยของผู้สูงอายุที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน และ

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี จำนวน 120 คน ท่ี
อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

4. วิเคราะห์ผลการสำรวจ 
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วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้สูงอายุที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการหา
ค่า สหสัมพันธ์ (Correlation) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ของผู้สูงอายุ โดยการหาค่า Chi – square 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ดา้นปจัจัยพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมผีลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการ

หาความสมัพันธ์ Chi – square และค่าสหสมัพันธ์ (Correlation) พบวา่ 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ด้านปัจจยัพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแต่ละเดือน (n=120)  

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านรายได้และอุปสรรคในการสวมใส่เสื้อผ้ามีความสัมพันธ์กับการ
เลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละเดือน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่รายได้ 30,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน และรายได้
ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการซื้อเสื้อผ้า 2 เดือนต่อครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ
รายได้ 30,001 ขึ้นไปมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า 1-2 ครั้งในแต่ละเดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 31.6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีปัญหาด้านขนาดและความพอดีของเสื้อผ้าที่มีในท้องตลาด มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการซื้อเสื้อผ้า 2 เดือนต่อครั้ง 
โดยคิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือปัญหาด้านการเคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า 2 เดือนต่อ
ครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 37.3 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ด้านปัจจยัพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแต่ละครั้ง (n=120)  

จากการศึกษาพบว่าข้อมลูพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษาและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ในแต่ละครั้งท่ีระดับนยัสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาระดบัปริญญาตรมีีความสัมพันธ์ระดับสงูกับจำนวนในการซื้อ 1- 2 ช้ิน
ต่อการซื้อในแตล่ะครั้ง โดยคดิเปน็ร้อยละ 34.9 รองลงมาคือการศึกษาระดับประถมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการจำนวน
ในการซื้อ 1- 2 ช้ินต่อการซื้อในแต่ละครั้ง โดยคดิเป็นร้อยละ 25.3 ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแต่ละ
ครั้งท่ีระดับนยัสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับจำนวนในการซื้อ 1- 2 ช้ินต่อ
การซื้อในแต่ละครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 39.8  

 
 

1 - 2 ครั้ง 3 - 5 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 2 เดือนต่อครั้ง χ2 Sig 
รายได ้ ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน 6 

(15.8%) 
3 

(11.5%) 
0 

(0.0%) 
15 

(29.4%) 
29.582 .014 

30,001 บาทขึ้นไป 12 
(31.6%) 

4 
(15.4%) 

3 
(60.0%) 

15 
(29.4%) 

อุปสรรค
ในการ
สวมใส่
เสื้อผ้า 

ปัญหาทางการเคลื่อนไหว 11 
(28.9%) 

1 
(3.8%) 

0 
(0.0%) 

19 
(37.3%) 

32.365 .000 
ปัญหาด้านขนาด/ความพอดี
ของเสื้อผ้าที่มีในท้องตลาด 

23 
(60.5%) 

21 
(80.8%) 

2 
(40.0%) 

24 
(47.1%) 

 
 

1 - 2 ช้ิน 3 - 5 ช้ิน มากกว่า 5 ช้ิน χ2 Sig 
การศึกษา ประถม 21 

(25.3%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
27.382 .007 

ปริญญาตร ี 29 
(34.9%) 

11 
(33.1%) 

2 
(50.0%) 

อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 33 
(39.8%) 

13 
(39.4%) 

1 
(25.0%) 

24.065 .045 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยพื้นฐานของผู้สูงอายุที่มีผลต่อบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้า (n=120)  

จากการศึกษาข้อมลูพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างดา้นสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายไดม้ีความสมัพันธ์กับบุคคลที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสอยูด่้วยกันมีความสันพันธ์
ในระดับสูงกับการที่ลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือสถานภาพหมา้ย
และหย่าร้าง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการที่ลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
28.8 กลุ่มตัวอย่างที่การศึกษาระดับประถมมีความมีความสันพันธ์ในระดับสูงกับการที่ลูกและหลานมอีิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผา้
ในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือการศึกษาระดบัปริญญาตรคีวามสันพันธ์ในระดบัปานกลางกับท่ีลูกและหลานมี
อิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงกับการที่ลูกและหลานมีอทิธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแตล่ะครั้ง คดิเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือมีอาชีพประกอบธรุกิจ
ส่วนตัวมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับเพื่อนมีอิทธิพลในการเลอืกซื้อเสื้อผ้าในแตล่ะครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.1 กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนมีความสมัพันธ์ในระดับสูงกับการที่ลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คดิ
เป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาคือมีรายได้ 20,001-25,000 บาทขึ้นไปและ 30,001 บาทขึ้นไป มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ
การที่ลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ด้านปัจจยัพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้า (n=120)  

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละ
ครั้ง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้า

 
 

ญาติ/ 
พี่น้อง 

สาม/ี
ภรรยา 

ลูก/หลาน เพื่อน อื่นๆ χ2 Sig 

สถานภาพ สมรสอยู่ด้วยกัน 6 
(40.0%) 

18 
(81.8%) 

29 
(55.8%) 

7 
(31.8%) 

3 
(33.3%) 

40.735 .001 
หม้าย / หยา่ร้าง 3 

(20.0%) 
3 

(13.6%) 
15 

(28.8%) 
6 

(27.3%) 
1 

(11.1) 
การศึกษา ประถม 5 

(33.3%) 
0 

(0.0%) 
16 

(30.8%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
51.483 .001 

ปริญญาตร ี 2 
(13.3%) 

9 
(40.9%) 

15 
(28.8%) 

12 
(54.5%) 

4 
(44.4%) 

อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 
(20.0%) 

6 
(27.3%) 

22 
(42.3%) 

13 
(59.1%) 

3 
(33.3%) 

42.063 .043 

รายได ้ ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน 6 
(40.0%) 

3 
(13.6%) 

14 
(26.9%) 

1 
(4.5%) 

0 
(0.0%) 

37.506 .010 
20,001-25,000 บาทขึ้นไป 1 

(6.7%) 
0 

(0.0%) 
13 

(25.0%) 
9 

(40.9%) 
1 

(11.1%) 
30,001 บาทขึ้นไป 2 

(13.3%) 
11 

(50.0%) 
13 

(25.0%) 
4 

(18.2%) 
4 

(44.4%) 

 
 

ญาติ/พี่น้อง สาม/ีภรรยา ลูก/หลาน ด้วยตัวเอง อื่น ๆ (เพื่อน) χ2 Sig 
สถานภาพ สมรสอยู่ด้วยกัน 2 

(25.0%) 
11 

(91.7%) 
14 

(58.3%) 
35 

(50.0%) 
1 

(16.7%) 
26.871 .043 

หม้าย / หยา่ร้าง 1 
(12.5% 

1 
(8.3%) 

6 
(25.0%) 

18 
(25.7%) 

2 
(33.3%) 
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ด้วยตัวเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือสถานภาพหม้ายและหย่าร้างมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าด้วยตัวเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 25.7  

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ด้านปัจจยัพื้นฐานของผู้สูงอายุท่ีมีผลต่อความสามารถในการดำเนินชวิตประจำวัน (n=120) 

**. Correlation is significant at the 0.01 
 
จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์จากแบบสอบถาม พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการนั่งบนเก้าอี้ 

ความสามารถในการเดินโดยไม่ใช้เครื่องช่วยพยุง ความสามารถในการรับประทานอาหารได้เองโดยไม่มีบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือ 
ความสามารถในการอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกายได้ด้วยตัวเอง ความสามารถในการแต่งตัวได้ด้วยตัวเอง ความสามารถใน
การจัดการขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง และความสามารถในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้สะดวก ความสัมพันธ์เป็นทิศทางลบอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการสวมใส่เสื้อผ้าของผู้สูงอายุสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 อาย ุ เพศ 
ความสามารถในการนั่งเก้าอี ้ Pearson Correlation -.291** .031 

Sig. (2-tailed) .001 .738 
N 120 120 

ความสามารถในการเดินโดยไม่ใช้เครื่องช่วย
พยุง 

Pearson Correlation -.328** -.076 
Sig. (2-tailed) .000 .410 
N 120 120 

ความสามารถในการรับประทานอาหารได้เอง
โดยไม่มีบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือ 

Pearson Correlation -.250** .041 
Sig. (2-tailed) .006 .656 
N 120 120 

ความสามารถในการอาบน้ำหรือทำความ
สะอาดร่างกายได้ด้วยตัวเอง 

Pearson Correlation -.336** .078 
Sig. (2-tailed) .000 .398 
N 120 120 

ความสามารถในการแต่งตัวได้ด้วยตัวเอง Pearson Correlation -.294** .035 
Sig. (2-tailed) .001 .701 
N 120 120 

ความสามารถในการจดัการขับถ่ายไดด้้วย
ตัวเอง 

Pearson Correlation -.239** -.024 
Sig. (2-tailed) .009 .795 
N 120 120 

ความสามารถในการเคลื่อนยา้ยสิ่งของได้
สะดวก 

Pearson Correlation -.263** -.135 
Sig. (2-tailed) .004 .141 
N 120 120 
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รายได้และอุปสรรคในการสวมใส่เสื้อผ้ามีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละเดือน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
กลุ่มตัวอย่างที่รายได้ 30,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า 1 -2 ครั้งในแต่ละเดือน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 31.6 เนื่องจากมีกำลังทรัพย์ในการซื้อท่ีมากจึงทำให้สามารถในการซื้อได้หลายครั้งในแต่ละเดือน  

การศึกษาและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้งที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 
ที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมคีวามสมัพันธ์ระดับสงูกับจำนวนในการซื้อ 1- 2 ช้ินต่อการซื้อในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.9 
รองลงมาคือการศึกษาระดับประถมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการจำนวนในการซื้อ 1- 2 ช้ินต่อการซื้อในแต่ละครั้ง โดยคิด
เป็นร้อยละ 25.3 ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้งที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับจำนวนในการซื้อ 1- 2 ช้ินต่อการซื้อในแต่ละครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 39.8  

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้มคีวามสมัพันธ์กับบุคคลทีม่ีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ทีร่ะดับนัยสำคญัทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 โดยกลุม่ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกันมีความสันพันธ์ในระดับสูงกับท่ีลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือสถานภาพหม้ายและหย่าร้างมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับลูกและ
หลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.8 กลุ่มตัวอย่างที่การศึกษาระดบัประถมมคีวามมีความสันพันธ์
ในระดับสูงกับท่ีลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญา
ตรีความสันพันธ์ในระดับปานกลางกับท่ีลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผา้ในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.8 กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับท่ีลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสือ้ผ้าในแต่ละครั้ง คดิเป็นร้อย
ละ 42.3 รองลงมาคือมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับเพื่อนมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่
ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายไดต้่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนมีความสมัพันธ์ในระดับสูงกับท่ีลูกและหลานมี
อิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาคือมีรายได้ 20,001-25,000 บาทขึ้นไปและ 30,001 บาท
ขึ้นไป มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับท่ีลูกและหลานมีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 25.0 อธิบาย
ได้ว่าบุคคลรอบข้างผูสู้งอายุมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผูสู้งอายุ  

สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื ้อผ้าในแต่ละครั้ง ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดย
สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 50.0 
รองลงมาคือสถานภาพหม้ายและหย่าร้างมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 
25.7 จะเห็นได้ว่าแม้จะมีปัจจัยรอบตัวหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแต่สุดท้ายการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อเสื้อท้ังหมดขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (7) ที่พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ ไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้า 

ปัจจัยพื้นฐานของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับการความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจัยพื้นฐาด้าน
อายุที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการนั่งบนเก้าอี้  ความสามารถในการเดินโดยไม่ใช้เครื่องช่วยพยุง ความสามารถในการ
รับประทานอาหารได้เองโดยไม่มีบุคคลอื่นคอยช่วยเหลือ ความสามารถในการอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกายได้ด้วยตัวเอง 
ความสามารถในการแต่งตัวได้ด้วยตัวเอง ความสามารถในการจัดการขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง และความสามารถในการเคลื่อนย้าย
สิ่งของได้สะดวก อธิบายได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นทำให้ความสามารถในการดำเนินชีวิตด้วยตังเองลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วริศดา พุกแก้ว และพระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต) (8) ที่พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 

สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ค่า Chi – square จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านรายได้และอุปสรรค 
ในการสวมใส่เสื้อผ้ามีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละเดือน ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษาและอาชีพ 
มีความสัมพันธ์กับจำนวนการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
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รายได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้ง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า 
อายุ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสามารถในการทำกิจ วัตร
ประจำวันด้วยตัวเองลดลง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ยจากจังหวัดสระแก้ว สามารถแยกสารได้ 5 ชนิด เป็นสาร
บริสุทธิ์ 1 ชนิด สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด และสารผสมที่ไม่สามารถหาโครงสร้างได้ 3 ชนิด โดยสารบริสุทธิ์ที่แยกคือ 
Heptacosanoic acid สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด คือ สารผสมระหว่าง β-Sitosterol และ Stigmasterol ส่วนสารผสมอกี  
3 ชนิดที่ไม่สามารถหาโครงสร้างได้ คาดว่าเป็นสารผสมในกลุ่มของ Terpene, Glycoside, Aromatic และ Long chain ester 
การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้ โดยการวิเคราะห์จากสเปกตรัมของ FT-IR  1H-NMR 13C-NMR HMQC และ HMBC 
ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบโครงสร้างที่มีการตีพิมพ์มาแล้ว  จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
ของสารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ยที่สกัดด้วย 95% เอทานอล โดยใช้วิตามินซีเป็นสารเปรียบเทียบพบว่า สารสกัดหยาบของ
ใบหนานเฉาเหว่ยมีค่า EC50 เท่ากับ 125.53 ppm ตามลำดับ ส่วนวิตามินซี มีค่า EC50 เท่ากับ 3.53 ppm สำหรับการวิเคราะห์หา
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FCR พบว่าสารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ย มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 10.08 mg 
GA/g extract ส่วนวิตามินซีที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบมีค่าเท่ากับ 179.00 mg GA/g extract 
 
คำสำคัญ:  Vernonia amygdalina, Chemical constituents, Antioxidant activity, DPPH, FCR 
 
Abstract 
 Phytochemical study of Vernonia amygdalina leaves crude extraction led to the isolation four 
compounds. One pure known compound was long chain carboxylic acid (heptacosanoic acid) and three mixture 
compounds. One mixture compound was a mixture of β-Sitosterol and Stigmasterol. Three mixture compounds 
were composed of a mixture of terpene, aromatic ring and sugar which had long chain ester. The structures of 
all these isolates were determined by extensive spectroscopic studies, including comparison of their FT-IR, 1H-
NMR, 13C-NMR, HMQC and HMBC properties with previously reported data.  Crude ethanol extraction of Vernonia 
amygdalina leaves were evaluated for the antioxidant activity against DPPH method and total phenolic 
compounds against Folin-ciocalteu’s reagent (FCR assay). We found that crude ethanol extracts of Vernonia 
amygdalina leaves showed the antioxidant activity with DPPH at IC50 125.53 ppm. While vitamin C that use as 
the control, showed at IC50 3.43 ppm. The total phenolic content using FCR assay for crude 95% ethanol 
extracts of Vernonia amygdalina leaves showed the total phenolic content at 8.50 mg GA/g extract. While 
vitamin C that use as the control, showed the total phenolic content at 179.00 mg GA/g extract. 
 
Keywords: Vernonia amygdalina, Chemical constituents, Antioxidant activity, DPPH, FCR 
 
บทนำ  

หนานเฉาเหว่ย(1-2)  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vernonia amygdalina Del จัดอยู่ในวงศ์ Asteraceae เป็นพืชพื้นเมืองที่
สามารถพบในแอฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กใบสีเขียวมีรสขม นิยมปลูกในบ้านเรือนแต่สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ
หรือป่าดงดิบ  แต่หนามเฉาเหว่ยที่ปลูกในบ้านเรือนจะมีรสขมน้อยกว่า ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางนิยมนำใบหนานเฉา
เหว่ยมาบริโภค ประกอบอาหาร นำมาใช้เป็นยาแผนโบราณ ใช้รักษาไข้ มาลาเรีย โรคท้องร่วง บิด โรคตับอักเสบ ไอ ปวดศีรษะ 
ปวดท้อง และยังใช้เป็นยาระบายอีกด้วย ในประเทศไนจีเรยีใช้ใบหนานเฉาเหว่ยสมานแผลแทนเกลอื และใช้เป็นยารักษาพยาธิในลำไส้ทั้ง
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ในมนุษย์และในสัตว์ หนานเฉาเหว่ยได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยรับประทานใบสดหรือนำใบสดมาต้มกับน้ำดื่ม 
สามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง (3)  ต้านการอักเสบ(4) และต้านอนุมูลอิสระ(5) คุณค่าทางโภชนาการและพฤกษเคมีในใบหนานเฉา
เหว่ยพบว่า(6-8)  มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่เป็นวิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินซี (Vitamin C) วิตามินอี 
(Vitamin E) และไรโบฟลาวิน (Riboflavin) แร่ธาตุ (Mineral) ที่เป็น Fe, Se, Zn, Cu, Cr และ Mn และสารเคมีที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ (Phytochemical หรือ Phytonutrients) ที ่เป็นโพลีฟีนอล (Polyphenol) ฟลาโวนอยด์ (Flavoniod)  สเตียรอยด์ 
(Steroid) ซาโปนิน (Saponin) และแทนนิน (Tannin) ในปริมาณสูง ซึ่งฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีผลด้านโภชนาการและเภสัช
วิทยาในการรักษาโรคเบาหวาน(9,10)  

การศึกษาใบหนานเฉาเหว่ยที่สกัดด้วยน้ำ (11)  มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูได้ พบว่าสามารถลดการตอบสนองต่อการ
อักเสบได้ 69.1±2.0%  การศึกษาพฤกษเคมีของใบหนานเฉาเหว่ยแห้งพบสารประกอบซาโปนินและสเตียรอยด์ชนิดใหม่ 4 ชนิด 
(1-4) โครงสร้างแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์ที่แรงที่ความเข้มข้น 50 μM โดยมีผลยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในลิโป
โพลิแซคคาไรด์ในหนู RAW264.7 ได้ 20.5%, 24.5%, 50.0% และ 37.6% ตามลำดับ  
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ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างของ (1) Vernoamyoside A และ (2) Vernoamyoside B 
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(3)      (4) 

ภาพที่ 1 (ต่อ)  แสดงโครงสร้างของ (3) Vernoamyoside C และ (4) Vernoamyoside D 
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สารสกัด 85% เอทานอลจากใบหนานเฉาเหว่ย (12) ที่ทำการสกัดแยกด้วยวิธี Liquid–liquid extraction โดยใช้ตัวทำ
ละลายเป็น Hexane, chloroform และ n-butanol สามารถแยก Vernodalinol ได้จากสารสกัด ส่วน n-butanol เมื่อนำไป
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่า Vernodalinol ที่มีความเข้มข้น 25 และ 50 µg/mL สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
เต้านมได้ 34% (p<0.025) และ 40% (p<0.025) ตามลำดับ  
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ภาพที่ 2  โครงสร้างของ Vernodalinol 

จากสรรพคุณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในใบหนานเฉาเหว่ย โดยใช้เทคนิค Nuclear magnetic  resonance spectroscopy (NMR) และทำการศึกษาหา
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิค Column Chromatography เพื ่อให้ได้สารบริสุทธิ์และหาโครงสร้างของสารด้วยเทคนิค 
Spectroscopy เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยหรือยาสมุนไพรต่อไปในอนาคต 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. วิธีการสกัดสารจากใบหนานเฉาเหว่ย 

1.1  ตัวอย่างใบหนานเฉาเหว่ยสด (Vernonia amygdalina Del) จากจังหวัดสระแก้ว เก็บเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
มาล้างทำความสะอาด 

1.2   นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง และตัดเป็นช้ินเล็กๆ ช่ังน้ำหนักใบแห้ง  
1.3   นำใบท่ีช่ังน้ำหนักแช่ด้วยนอร์มัลเฮกเซน ในอัตราส่วน 1:2 ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน 
1.4 กรองสารสกัดที่ได้ผ่านกระดาษกรองแล้วจึงนำไประเหยตัวทำละลายออกโดยใช้เครื่อง Rotary evaporator 
1.5 ได้สารสกัดหยาบใบหนานเฉาเหว่ยในนอร์มัลเฮกเซน  
1.6 ทำซ้ำตามข้อ 1.3-1.5 แต่เปลี่ยนตัวทำละลายจากนอร์มัลเฮกเซน เป็น 95% เอาทานอล 

2.  การแยกสารบริสุทธิ์จากสารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ยในเฮกเซน และ 95% เอาทานอล 
นำสารสกัดหยาบนอร์มัลเฮกเซน (2.1334 g)  และ สารสกัดหยาบ 95% เอทานอล (9.5000 g) มาแยกโดยใช้เทคนิค  

Column chromatography (CC) ที่มีตัวดูดซับเป็น Silica gel  (No. 7734 และ No. 9935) และชะด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ผสม โดย
การเพิ ่มขั ้วของสารระหว่าง Hexane : CH2Cl2 (60 : 40 ถึง 20 : 80) และ CH2Cl2 : MeOH (100 : 0 ถึง 0 : 100) รับ Fraction ละ
ประมาณ 10 - 20 mL สามารถแยกสารได้ 5 ชนิด เป็นสารบริสุทธิ์ 1 ชนิด สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด และสารผสมที่ไม่
สามารถหาโครงสร้างได้ 3 ชนิด โดยสารบริสุทธ์ิที่แยกคือ M1 สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด คือ M2 ส่วนสารผสมอีก 3 ชนิดที่
ไม่สามารถหาโครงสร้างได้คือ M3  M4 และ M5 

3.  การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
3.1   เตรียมสารละลาย DPPH ที ่ความเข้มข้น 0.10 mM โดยทำการชั ่ง DPPH 0.0390 g ปรับปริมาตรด้วย          

เมทานอลให้ได้ปริมาตร 1000.00 mL ในขวดวัดปริมาตร  
3.2  เตรียมสารละลายตัวอย่างและวิตามินซีที่ความเข้มข้น 500 ppm (Stock solution) 
3.3 เตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายวิตามินซีจาก Stock solution ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 1 10  50  

100 และ 500 ppm ในเมทานอล  
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3.4   นำสารละลายตัวอย่างมาเจือจางให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 50  70  90  110 และ 130 ppm ปรับปริมาตรด้วย
เมทานอลจนสารละลายมีปริมาตร 5.00 mL ในขวดวัดปริมาตร 

3.5  นำสารละลายตัวอย่างวิตามินซีมาเจือจางให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 1  3  5  7  และ 9 ppm ปรับปริมาตรดว้ยเม
ทานอลจนสารละลายมีปริมาตร 10.00 mL ในขวดวัดปริมาตร 

3.6  ปิเปตสารละลายตัวอย่างจากข้อ 3.4 และ 3.5 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 1.60 mL จะ
ได้ทั้งหมด 10 หลอดทดลอง (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ) 

3.7  ปิเปตสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.10 mM ปริมาตร 2.40 mL เติมลงในหลอดทดลองในข้อ 3.2.4.6 เขย่าให้
เข้ากัน แล้วเก็บไว้ในที่มืด 30 นาที 

3.8  นำสารละลายต ัวอย ่าง มาว ัดค ่าการดูดกล ืนแสง ( Absorbance, A517) โดยใช ้ เคร ื ่อง UV-Visible 
spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 517 nm แล้วนำไปคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ (% Inhibition) ดังสมการ 

% Inhibition = (Acontrol − Asample)  
         Acontrol 

โดย   Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH 
   Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 

 
3.9   สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น 50  70  90  110  และ 130 ppm จากสารสกัดของใบหนาน

เฉาเหว่ยกับ % Inhibition และสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น 1 3 5 7 และ 9 ppm ของสารวิตามินซีกับ % 
Inhibition แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ (DPPH) ได้ 50 % (IC5 0) 

4.  การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FCR 
4.1  การหาความยาวคลื่นของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่สามารถดูดกลืนแสงได้มากที่สุด 

ผสมสารละลาย Gallic acid ที่ความเข้มข้น 10 mg/mL กับ Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 2.25 mL 
ทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเติม 7 %Na2CO3 ปริมาตร 0.50 mL แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนสารละลายมีปริมาตร 4 mL ทิ้งไว้ 
30 นาที จากน้ันนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้เครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 500 – 900 nm 

4.2  การสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย GA 
  4.2.1  เตรียมสารละลายมาตรฐาน GA ที ่ความเข้มข้น 1 mg/mL (Stock solution) โดยชั ่ง GA 0.10 g 
ละลายและปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนมีปริมาตรเป็น 100.00 mL  
  4.2.2  เตรียมสารละลายมาตรฐาน GA จาก Stock solution ให้มีความเข้มข้น 1 5 10 15 20 25 และ 30 
ppm ในเมทานอล  

4.2.3  ปิเปตสารละลายแต่ละความเข้มข้นจากข้อ 4.2.2 ใส่หลอดทดลอง หลอดละ 2.00 mL โดยทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ  
  4.2.4  ปิเปตสารละลาย FCR 0.25 mL เติมลงในหลอดทดลองข้อ 4.2.3 เขย่าให้เข้ากัน และทิ้งไว้ 5 นาที 
  4.2.5  ปิเปตสารละลาย 7% Na2CO3 0.50 mL เติมลงในหลอดทดลองข้อ 4.2.4 เขย่าให้เข้ากัน เติมเมทานอล
จนสารละลายมีปริมาตร 4 mL และเก็บไว้ในท่ีมืด 30 นาที 
  4.2.6  นำไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm 
  4.2.7  สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ได้กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน GA 
(Standard curve) ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณของ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจากสารตัวอย่าง 

4.3  การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจากวิตามินซีและสารตัวอย่าง 
  4.3.1  เจือจางสารละลายวิตามินซีจากข้อ 4.2.2 ให้มีความเข้มข้นเป็น 125.00 ppm 
  4.3.2  เตรียมสารละลายตัวอย่างจากข้อ 4.2.2 และสารละลายวิตามินซีจากข้อ 4.3.1 ใส่หลอดทดลอง หลอด
ละ 2.00 mL โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

× 100 
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  4.3.3  ปิเปตสารละลาย FCR 0.25 mL ใส่ลงในหลอดทดลองข้อ 4.3.1 เขย่าให้เข้ากัน และทิ้งไว้ 5 นาที 
  4.3.4  ปิเปตสารละลาย 7% Na2CO3 0.50 mL ใส่หลอดทดลองข้อ 4.3.3 เขย่าให้เข้ากัน เติมเมทานอล      
จนสารละลายมีปริมาตร 4 mL และเก็บไว้ในท่ีมืด 30 นาที 
  4.3.5 นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm 
  4.3.6 นำค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้คำนวณหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยใช้สมการเส้นตรงจากกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน GA  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 สารสกัดของใบหนานเฉาเหว่ยจากจังหวัดสระแก้วที่สกัดด้วยนอร์มลัเฮกเซนและ 95% เอทานอล เมื่อนำไปแยกให้บริสุทธิ์
ด้วยวิธี Column chromatography พบว่าได้สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด และสารผสมที่หาโครงสร้างไม่ได้
อีก 3 ชนิด สารประกอบที่แยกได้และสามารถหาโครงสร้างได้ โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง NMR และFT-IR โดยทำการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากเอกสารที่เคยมีรายงานโครงสร้างต่างๆ ของสารเหล่านีม้าแล้ว ( L i t e r a t u r e  v a l u e s )  ได้ผลการทดลองดังนี ้

1.  การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบ M1 
 สารประกอบ M1 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ซึ่งมีสูตรโมเลกุล C27H54O2 เป็นสารประกอบประเภท Carboxylic acid คือ 
Heptacosanoic acid (14) จากสเปกตรัมของ FT-IR พบว่ามี OH group ที่เลขคลื่น 3438 cm-1 มี C=O group ที่เลขคลื่น 1701 
cm-1 มี C-H aliphatic (Stretching) ที่เลขคลื่น 2916-2849 cm-1 มี C-H (Bending) ที่เลขคลื่น 1471-1411 cm-1 และมี C-O 
(Stretching) ที่เลขคลื่น 1309-1188 cm-1 

 จากสเปกตรัมของ 1H-NMR พบสัญญาณที่ค่า δH เท่ากับ 2.35 (2H, t, J = 7.5 Hz), 1.63 (2H, m), 1.25 (2H, s) และ 0.88 

(3H, t, J = 7.0 Hz) ppm จากสเปกตรัมของ 13C-NMR พบสัญญาณที่ค่า δC เท่ากับ 178.15(C-1), 33.72 (C-2), 24.70 (C-4), 
29.23 (C-5), 29.36 (C-6), 29.43-29.69 (C7-23), 29.21 (C-24), 31.92 (C-25), 22.69 (C-26) แ ล ะ 14.11 (C-27) ppm เ มื่ อ
นำไปวิเคราะห์ด้วย 2D-NMR คือ HMQC และ HMBC พบว่า M1 มีโครงสร้างดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  โครงสร้างของ M1 (Heptacosanoic acid) 

 2.  การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบ M2  
 สารประกอบ M2 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว รูปเข็ม ซึ่งเทียบข้อมูล NMR ของสารประกอบ M2 กับเอกสารที่เคยตีพิมพ์
มาแล้ว พบว่าสารที่แยกได้เป็นสารผสมระหว่าง β-Sitosterol กับ Stigmasterol จากสเปกตรัมของ 1H-NMR พบสัญญาณที่ค่า 

δH เท่ากับ 5.03 (1H, dd, J = 8.5, 15.0 Hz), 5.16 (1H, dd, J = 8.5, 15.0 Hz) และ 5.30 (2H, s) ppm ซึ่งแสดงถึงสัญญาณ
ของโปรตอนในตำแหน่งที่ H-22 และ H-23 ของ Stigmasterol และ H-6 ของ β-Sitosterol และ Stigmasterol ตามลำดับ โดย
ค่าการอินทริเกรทของ H-6 นั่นมีค่าเป็นสองเท่าของ H-22 หรือ H-23 แสดงให้เห็นว่าเป็นสารผสมระหว่าง β-Sitosterol และ 
Stigmasterol ที่มีอัตราส่วน 1:1 จาก 13C-NMR ของ M2 มีสัญญาณทั้งหมด 39 สัญญาณ เมื่อเทียบกับข้อมูล 13C-NMR ของสาร
ผสมระหว่าง β-Sitosterol และ Stigmasterol ที่เคยมีรายงานมาแล้ว(15) พบว่าใกล้เคียงกันมาก มีโครงสร้างดังภาพที่ 4 
 3.  การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบ M3  
 สารประกอบ M3 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว รูปเข็ม เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก 1H-NMR พบว่ายังมีสารปนเปื้อนอยู่และสารที่
แยกได้มีปริมาณน้อยมาก จึงไม่สามารถทำให้เป็นสารบริสุทธ์ิได้ แต่เนื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันท่ีน่าสนใจ จากสเปกตรัมของ 1H-NMR มี

ค่า δH อยู่ในช่วง 1-2 ppm จำนวนมากซึ่งเป็นตำแหน่งของ Terpene และอาจมี Long chain hydrocarbon ผสมอยู่ด้วย ค่า 

δH ในช่วง 3-5 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของน้ำตาล (C-OH) และพบค่า δH ในช่วง 5-6 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของ Olefinic proton  
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        β-Sitosterol        Stigmasterol 

ภาพที่ 4  โครงสร้างของ β-Sitosterol และ Stigmasterol 

จากสเปกตรัมของ 13C-NMR พบว่ามีค่า δC ในช่วง 10-40 ppm จำนวนมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งของ CH3 และ CH2 ในโครงสร้างของ 

Terpene ที่อาจจะมี CH2 ของ Long chain hydrocarbon ผสมอยู่ พบค่า δC ในช่วง 60-80 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของคาร์บอน

ที่เกาะกับ OH (น้ำตาล) ค่า δC ในช่วง 120-140 ppm ของ CH ซึ่งเป็นตำแหน่งของ C=C ใน Olefinic proton และอาจมี

ตำแหน่งท่ีเกาะอยู่กับ C quaternary กับ Oxygen เนื่องจากพบ δC ประมาณ 170-180 ppm ซึ่งน่าจะมีสารประกอบในกลุ่มของ 
Ester อยู่ด้วย 
 4.  การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบ M4 และ M5  
 สารประกอบ M4 และ M5 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว รูปเข็ม เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก 1H-NMR พบว่ายังมีสารปนเปื้อนอยู่
และสารที่แยกได้มีปริมาณน้อยมาก จึงไม่สามารถทำให้เป็นสารบรสิุทธ์ิได้ แตเ่นื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันที่น่าสนใจ เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลพบว่า M4 และ M5 มี 1H-NMR ที่คล้ายกันแต่ M4 มีความบริสุทธ์ิมากกว่าจึงทำการวิเคราะห์ 13C-NMR ต่อ จากสเปกตรัม

ของ 1H-NMR มีค่า δH อยู่ในช่วง 1-2 ppm จำนวนมากซึ่งเป็นตำแหน่งของ Terpene และอาจมี Long chain hydrocarbon ผสมอยู่

ด้วย ค่า δH ในช่วง 3-5 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของน้ำตาล (C-OH) ช่วง 5-6 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของ Olefinic proton พบค่า δH 

ในช่วง 7-8 ppm ซึ่งเป็นตำแหน่งของ Aromatic ring และพบค่า δH ในช่วง 8.5-10 ppm ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของ OH 

 จากสเปกตรัมของ 13C-NMR พบว่ามีค่า δC ในช่วง 10-40 ppm จำนวนมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งของ CH3 และ CH2 ใน

โครงสร้างของ Terpene ที่อาจจะมี CH2 ของ Long chain hydrocarbon ผสมอยู่ พบค่า δC ในช่วง 120-140 ppm ของ CH ซึ่ง
เป็นตำแหน่งของ C=C ใน Olefinic proton หรือ Aromatic ring และอาจมีตำแหน่งที่เกาะอยู่กับ C quaternary กับ Oxygen 
เนื่องจากพบ δC ประมาณ 160-165 ppm ซึ่งน่าจะมีสารประกอบในกลุ่มของ Ester อยู่ด้วย   

5.  ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบหนานเฉาเหว่ย ด้วยวิธี DPPH 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ย โดยการเปรียบเทียบกับวิตามินซี ทำ

การทดสอบด้วยวิธี DPPH ซึ่งค่าดูดกลืนแสงที่ดีที่สุดคือที่ความยาวคลื่น 517 nm และคำนวณหาความเข้มข้นของสารสกัดที่
สามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระได้ 50 % (IC50) ได้ผลแสดงดังตาราง 1 

  
ตารางที ่1  ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างและสารเปรียบเทียบวิตามินซี  

สารตัวอย่าง 
ความเข้มขน้ 

(ppm) 
ค่าการดูดกลืนแสง (คร้ังท่ี) ค่าเฉลี่ย 

(Mean ± SD) 
% Inhibition 

1 2 3 
สารสกัดหยาบ 
95% เอทานอล
ของใบหนานเฉา

เหว่ย 

50 0.579 0.584 0.581 0.581 ± 0.003 43.94 
70 0.575 0.576 0.574 0.575 ± 0.001 44.55 
90 0.547 0.551 0.552 0.550 ± 0.003 46.96 
110 0.543 0.538  0.532 0.538 ± 0.006 48.15 
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สารตัวอย่าง 
ความเข้มขน้ 

(ppm) 
ค่าการดูดกลืนแสง (คร้ังท่ี) ค่าเฉลี่ย 

(Mean ± SD) 
% Inhibition 

1 2 3 
130 0.509 0.509 0.51 0.509 ± 0.001 50.88 

วิตามินซ ี

1 0.649 0.648 0.646 0.648 ± 0.002 38.38 
3 0.639 0.641 0.644 0.641 ± 0.003  38.98 
5 0.426 0.413 0.407 0.415 ± 0.010 60.48 
7 0.265 0.262 0.262 0.263 ± 0.002 74.98 
9 0.173 0.171 0.171 0.172 ± 0.001 83.67 

 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสารสกัดของใบหนานเฉาเหว่ยที่นำมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยใช้วิตามินซี
เป็นสารเปรียบเทียบมีค่า EC50 เท่ากับ 3.53 ppm พบว่าสารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ยมีค่า EC50 เท่ากับ 125.53 ppm 
จากค่า EC50 แสดงให้เห็นว่าสารสกัด 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ยมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่น้อยกว่า
วิตามินซีค่อนข้างมาก คาดว่าน่าจะเกิดจากสารสกัดในใบหนานเฉาเหว่ยมีหมู่ hydroxyl หรือ aromatic ring ซึ่งเป็นหมู่ที่มีการดึง
อิเล็กตรอนหรือหมู่ฟังก์ชันท่ีไม่อิ่มตัวน้อยจึงดึงอิเล็กตรอนอิสระได้น้อย ฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลจึงมีค่าน้อย ส่งผลให้ค่า EC50

 ที่ได้มี
ค่าน้อยด้วยเช่นกัน 

6.  การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมดด้วยวิธี FCR 
6.1  การทำกราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid 

     จากการสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน GA ที่ความเข้มข้น 1 5 10 15 20 25 และ 30 ppm ความ
เข้มข้นละ 2.00 mL แล้วเติม FCR ปริมาตร 0.25 mL ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเติม 7 % Na2CO3 ปริมาตร 0.50 mL เขย่าสารละลายให้
เข้ากันแล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนสารละลายมีปริมาตร 4 mL เก็บไว้ในที่มืด 30 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 760 nm ทำการทดลองความเข้มข้นละ 3 ซ้ำ (Triplcate) เมื ่อนำค่าการดูดกลืนแสงกับค่าความเข้มข้นของ
สารละลาย GA มาสร้างกราฟ จะได้กราฟมาตรฐานดังภาพที่ 5 

6.2  การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FCR 
     การวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FCR โดยใช้ GA เป็นสารละลายมาตรฐาน วิธีนี้ใช้
สารตัวอย่างทำปฏิกิริยากับ FCR และ 7 % Na2CO3 ด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์ ดกูารเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นกับสารละลาย FCR ซึ่ง
มีสีเหลือง เมื่อทำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนเป็นสารละลายสีน้ำเงิน โดยดูจากค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  
760 nm จากการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบ 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 
10.08 mg GA/g extract ส่วนวิตามินซีซึ่งเป็นสารเปรียบเทียบพบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 179.00 mg 
GA/g extract จากผลการทดลองจะพบว่าสารสกัดหยาบ 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดค่อนข้างน้อยคาดว่าน่าจะเกิดจากสารสกัดในใบหนานเฉาเหว่ยมีหมู่ hydroxyl และ aromatic ring น้อย ส่งผลให้ปริมาณ
ของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่ได้มีค่าน้อยกว่าวิตามินซีค่อนข้างมากนั้นเอง 
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ภาพที่ 5 กราฟของสารละลายมาตรฐาน Gallic acid 

สรุป 
จากการศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบหนานเฉาเหว่ย ที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮกเซนและ 95% เอทานอลเอทานอล 

เมื่อนำสารสกัดหยาบมาแยกให้บริสทุธ์ิ โดยใช้เทคนิค Silica gel column chromatography พบว่าสารสกัดหยาบของนอร์มลัเฮก
เซนและ 95% เอทานอลสามารถแยกสารได้ 5 ชนิด ได้สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด สารผสมที่หาโครงสร้างได้ 1 ชนิด และสารผสมที่ไม่
สามารถหาโครงสร้างได้ 3 ชนิด สารบริสุทธิ์ที่แยกได้คือ  Long chain carboxylic acid (Heptacosanoic acid) สารผสมที่หา
โครงสร้างได้ 1 ชนิด คือ สารผสมระหว่าง β-Sitosterol และ Stigmasterol ส่วนสารผสมที่ไม่สามารถหาโครงสร้างได้คาดว่า
น่าจะเป็นสารผสมในกลุ ่มของ Terpene, Glycoside, Aromatic และ Long chain ester ซึ ่งไม่สามารถแยกให้บริส ุทธิ ์ได้ 
เนื่องจากสารมีปริมาณน้อยมาก  
 จากศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดหยาบ 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ยที่ใช้วิตามินซีเป็น
สารเปรียบเทียบพบว่า สารสกัดหยาบของใบหนานเฉาเหว่ย มีค่า EC50 เท่ากับ 125.53 ppm ส่วนวิตามินซี มีค่า EC50 เท่ากับ 
3.53 ppm จากการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี FCR พบว่าสารสกัดหยาบ 95% เอทานอลของใบหนานเฉาเหว่ย 
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 10.08 mg GA/g extract ส่วนวิตามินซีที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบมีค่าเท่ากับ 179.00 mg 
GA/g extract 
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บทคัดย่อ 
 ดินที่ผ่านการปลูกพืชติดต่อกันหลายครั้ง มักประสบปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการ
ให้ผลผลิตลดลง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 
บัตเตอร์เฮด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 5 ตำรับการทดลอง 
(ดินเก่า ดินเก่าตากแดด ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว ดินเก่าตากแดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา และดินผสมใหม่) ตำรับการทดลอง
ละ 4 ซ้ำ ซ้ำละ 4 ต้น พบว่าการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 30 และ 45 วัน วิธีการใช้ดินเก่า  
(ชุดควบคุม) ดินเก่าตากแดด ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา มีผลให้ความสูง จำนวนใบ 
ความกว้างทรงพุ่ม น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดไม่แตกต่างกัน แต่การใช้วิธีการปรับปรุงดินโดยนำดิน
เก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีแนวโน้มของผลการทดลองในด้านการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดินผสมใหม่ ซึ่งให้การเจริญเติบโตทุกด้านน้อยที่สุด 
 
คำสำคัญ: การปรับปรุงดิน การเจริญเติบโต ผักสลัดบตัเตอร์เฮด 
 
Abstract 
 The soil has been cultivated consecutively several times. It is a problem with reduced soil fertility. As 
a result, productivity is reduced. This study aimed to investigate the effect of soil improvement methods on 
growth and yield of butterhead lettuce. The experimental design was CRD with 5 treatments (old soil = OS, 
sun-dried old soil = SD, sun-dried old soil mixed with hydrated lime = SDML, sun-dried old soil mixed with 
Trichoderma = SDMT and new mixed soil = MS), which each treatment was consisted of 4 replications (4 trees 
per replication). The result showed that the growth and yield of butterhead lettuce at 30 and 45 days, OS 
(control), SD, SDML and SDMT gave the average height; number of leaves; canopy width; the fresh weight and 
dry weight of the butterhead lettuce were not different. However, using SDML and SDMT showed the highest 
growth and yield. The MS gave the least amount of growth in all parameter. 
 
Keywords: soil improvement, growth, butterhead lettuce 
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บทนำ 
 ผักสลัดบัตเตอร์เฮด จัดเป็นผักสลัดที่เหมาะกับทางการค้า(1) เป็นผักท่ีมีลักษณะใบอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้าย
ดอกกุหลาบอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วันหลังย้ายปลูก จัดเป็นผักที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีรสชาติดี 
ประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าแก่รา่งกายหลายชนิด ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ เบต้าแคโรทีน โฟเลท ธาตุเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิตามิน และเบตาแคโรทีน ที่มีสมบัติช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และช่วยลดคว ามเสี่ยงจากโรคมะเร็งได้ (2) รวมทั้งมี
สรรพคุณทางยา ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ขับลมในลำไส้ น้ำคั้นจากใบช่วยแก้ไข้และเป็นยาแก้ไอ นอกจากน้ีผักสลัดยังเป็นผักท่ีให้
แคลอรีต่ำเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก(3) การปลูกผักสลัดโดยใช้ดินเป็นการปลูกที่นิยมแบบหนึ่ง 
ดินจึงเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในการปลูกพืช โดยดินจะทำหน้าท่ียึดรากพืช และเป็นแหล่งอาหารให้กับราก
พืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต หากดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี ดินทั่วไปจะประกอบด้วย อนินทรียว์ัตถุ 
45 % อินทรียวัตถุ 5 % น้ำ 25 % และอากาศ 25 % พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกพืชเชิงการค้ามีการปลูกติดต่อกันตลอดทั้งปี มักประสบ
ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการให้ผลผลิตลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ดินปลูกพืชโดยไม่มีการ
พักดิน การปลูกพืชแบบซ้ำๆ ตลอดจนการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย และสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมาก
เกินไป หรือขาดความรู้ เป็นผลให้เกิดมลภาวะทางน้ำ อากาศ เป็นต้น(4) สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณสมบัติของ
ดินทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม แต่ก็มีการนำวิธีการปรับปรุงดินต่างๆ มาใช้ เช่น การอบดินด้วยวิธีชีวภาพ เป็นวิธีการควบคุมโรค
พืชด้วยสารระเหยที่ได้จากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อฆ่าหรือยับยั้งการเจริญของเช้ือโรคในดิน ซึ่งมีรายงานว่าสามารถ
ควบคุมโรคพืชในดินได้หลายชนิด เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย(5,6) วิธีการปรับปรุงดินบางวิธีอาจมีต้นทุนที่
สูงบางวิธีอาจเป็นอันตราย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิธีการ
ปรับปรุงดินและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดในการใช้วิธีการปรับปรุงดินที่แตกต่างกัน โดยใช้
วิธีการเปลี่ยนดินใหม่ การปรับปรุงดินโดยการฆ่าเชื้อในดินด้วยแสงอาทิตย์ การใช้ปูนขาว และการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลของวิธีการปรับปรุงดินและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 5 ตำรับการทดลอง ตำรับการทดลองละ 4 
ซ้ำ ซ้ำละ 4 ต้น ได้แก่ ตำรับการทดลองที่ 1 ดินที่ผ่านการปลูกผักซ้ำๆ เป็นเวลา 3 ครั้ง (ดินเก่า) ตำรับการทดลองที่ 2 ดินเก่าตาก
แดด โดยการนำดินเก่ามาผ่านการปรับปรุงโดยการฆ่าเชื้อโรคด้วยการตากแดดจัดเป็นเวลา 14 วัน ตำรับการทดลองที่ 3 ดินเก่า
ตากแดดร่วมกับผสมปูนขาว อัตราส่วน 20:1 กิโลกรัม ตำรับการทดลองที่ 4 ดินเก่านำมาตากแดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
ที่เลี้ยงเชื้อด้วยปลายข้าวหอมมะลิในอัตราส่วนเชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อดิน 100 กิโลกรัม ดัดแปลงจากวิธีของจิระเดชและคณะ(7) 
ตำรับการทดลองที่ 5 ดินผสมใหม่ (หน้าดิน : แกลบดิบ : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1) 

การเตรียมต้นกล้าโดยการเพาะกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดในถาดเพาะเมล็ดที่บรรจุพีทมอส เพาะเมล็ดในถาดเพาะหลุมละ 
2 เมล็ด หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 20 วัน นำดินที่เตรียมไว้แต่ละตำรับการทดลองชั่งใส่ลงในกระถาง
ปลูกขนาด 6 นิ้ว กระถางละ 1 กิโลกรัม เลือกต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่สมบูรณ์ย้ายปลูกลงกระถาง หลังจากนั้นรดน้ำวันละ 2 
ครั้ง (เช้า-เย็น) หลังย้ายปลูก 7 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.6 กรัมต่อกระถาง 

บันทึกข้อมูลโดยวัดการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกทดสอบในตำรับการทดลองต่างๆ โดยบันทึกข้อมูล
ความสูง โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของต้นผักสลัดบัตเตอร์เฮดจากบริเวณโคนต้นจนถึงส่วนยอด โดยรวบใบขึ้นแล้ววัดปลายใบ
ส่วนที่สูงที่สุด นับจำนวนใบโดยนับจำนวนใบทุกใบที่คลี่ออก วัดความกว้างทรงพุ่มโดยวัดจากใบที่อยู่ด้านนอกสุดจากซ้ายไปขวา
เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังย้ายปลูก น้ำหนักต้นสด เมื่อผักสลัดบัตเตอร์เฮดอายุ 45 วันหลังย้ายปลูก ตัดผักสลัดบัตเตอร์เฮดออก
จากกระถาง โดยตัดต้นผักเหนือบริเวณดิน แล้วชั่งน้ำหนักสดด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง และน้ำหนักแห้ง โดยนำต้นผัก
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สลัดบัตเตอร์เฮดแต่ละต้นมาใส่ในถุงกระดาษ แล้วนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ชั่งน้ำหนักแห้งด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 
2 ตำแหน่งจนกว่าน้ำหนักจะคงที ่

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลตามแผนการทดลองที่กำหนด และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละตำรับการทดลองด้วย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติสำเร็จรูป SPSS 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 30 วันหลังย้ายปลูก พบว่าความสูง
เฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวิธีการใช้ดินเก่า (ชุดควบคุม) ให้ความสูงเฉลี่ยของผัก
สลัดบัตเตอร์เฮดสูงที่สุด 10.25 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ดินเก่าตากแดด ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตาก
แดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ให้ความสูง 9.25  9.50 และ 10.00 เซนติเมตร ตามลำดับ ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่ให้ความสูง
เฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดต่ำที่สุด 8 เซนติเมตร โดยจำนวนใบเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ วิธีการใช้ดินเก่าตากแดด ให้จำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุด 14.75 ใบ ซึ่งไม่แตกต่างกับวิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว 
และดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้จำนวนใบเฉลี่ย 13.50 และ 13.75 ใบ ตามลำดับ รองลงมาคือการใช้ดินเก่าให้
จำนวนใบ 13.25 ใบ ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่ให้จำนวนใบเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดน้อยที่สุด 11.88 ใบ และส่วนความ
กว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโค
เดอร์มาให้ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดมากที่สุด 18.75 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างจากวิธีการใช้ดินเก่า ดินเก่า
ตากแดด และดินเก่าตากแดดผสมปูนขาวที่ให้ความกว้างทรงพุ่ม 18.00 18.38 และ 17.50 ตามลำดับ ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่
ให้ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 15.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ความสูง จำนวนใบ และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 30 วันหลังย้ายปลูก 

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  
1/ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยอักษรต่างกนัในคอลัมน์เดยีวกันมีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  
  โดยวิธี Duncan’s  Multiple Range Test (DMRT) 
 
 ผลการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก พบว่าความสูงและ
จำนวนใบเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดไม่มคีวามแตกต่างกันทุกวิธีการปรับปรุงดิน ส่วนความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์

วิธีการ ความสูง (ซม.)1/ จำนวนใบ (ใบ)1/ ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)1/ 

ดินเก่า (ชุดควบคุม) 10.25a 13.25b 18.00a 

ดินเก่าตากแดด 9.25ab 14.75a 18.38a 

ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว 9.50a 13.50ab 17.50a 

ดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 10.00a 13.75ab 18.75a 

ดินผสมใหม่  8.00b 11.88c 15.75b 

F-test * * * 

CV. (%) 9.31 5.89 5.43 
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เฮดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิธีการใช้ดินเก่าตากแดดมคีวามกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากท่ีสุด 24.63 เซนติเมตร ซึ่ง
ไม่แตกต่างกับวิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 23.88 
และ 23.50 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือการใช้ดินเก่ามีความกว้างทรงพุ่ม 22.63 เซนติเมตร ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่มี
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 21.00 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความสูง จำนวนใบ และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก 

 ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  * แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  
1/ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยอักษรต่างกนัในคอลัมน์เดยีวกันมีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  
  โดยวิธี Duncan’s  Multiple Range Test (DMRT) 
 
 จากผลการทดลองวิธีการปรับปรุงดินต่อผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด พบว่าผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด  
บัตเตอร์เฮด วิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาวให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดสูงที่สุด 77.25 กรัม ซึ่งไม่
แตกต่างจากการใช้ดินเก่า ดินเก่าตากแดด และดินเก่านำมาตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ให้น้ำหนักสดเฉลี่ย 68.88  65.75  
และ 67.63 กรัม ตามลำดับ ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่ให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดน้อยที่สุด 46.5 กรัม 
(ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) ส่วนผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮด วิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาวให้ผลผลิต
น้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดสูงที่สุด 7.34 กรัม แต่ไม่แตกต่างจากวิธีการใช้ดินเก่า ดินเก่าตากแดด และดินเก่าตาก
แดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ให้น้ำหนักแห้งเฉลี่ย 7.37  7.17  และ 7.25 กรัม ตามลำดับ ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่ให้ผลผลิต
น้ำหนักแหง้เฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดน้อยที่สุด 6.68 กรัม (ตารางที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ ความสูง (ซม.) จำนวนใบ (ใบ) ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)1/ 

ดินเก่า (ชุดควบคุม) 12.75 22.50 22.63bc 

ดินเก่านำมาตากแดด 12.63 23.75 24.63a 

ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมปูนขาว 12.75 22.25 23.88ab 

ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา 12.38 22.00 23.50ab 

ดินผสมใหม่  12.75 21.00 21.00c 

F-test ns ns * 

CV. (%) 6.64 9.30 5.01 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

571 

 

ตารางที่ 3 น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบตัเตอร์เฮดที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก 

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %   1/ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยอักษรต่างกันในคอลมัน์เดียวกัน 
  มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี Duncan’s  Multiple Range Test (DMRT) 
 
 

 
  
 

ภาพที่ 1  ลักษณะทรงพุ่มของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก ก. ดินเก่า (ชุดควบคุม) 
  ข. ดินเก่านำมาตากแดด ค. ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมปูนขาว 
  ง. ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา จ. ดินผสมใหม ่

 
จากผลการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด พบว่า วิธีการใช้ดินเก่า  

(ชุดควบคุม) ดินเก่าตากแดด ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา  ให้ผลการทดลองไม่
แตกต่างกันมากนัก อาจเนื่องจากในการทดลองนี้การใช้ดินเก่าท่ีผ่านการปลูกผักซ้ำเพียง 3 ครั้ง อีกท้ังยังมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อัตรา 0.6 กรัมต่อกระถาง และผักสลัดบัตเตอร์เฮดมีระยะการเก็บเกี่ยวสั้น ทำให้ธาตุอาหารที่ยังคงมีอยู่ในดินเก่าร่วมกับการใส่ปุ๋ย
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอรเ์ฮด แต่อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตและผลผลติก็ไมด่ีเท่ากับมีการปรับปรุงดินดว้ย
วิธีตากแดด ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา ทั้งนี้เนื่องมาจากการนำดินเก่ามาตากแดดให้
ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ทำให้เชื้อโรคพืช แมลง และเมล็ดวัชพืชตาย (8) ซึ่งเชื้อโรคพืชอาจตายเนื่องจากความร้อนโดยตรง หรือความ
ร้อนนั้นไปกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเป็นปฏิปักษ์ (9) หรือทำให้โครงสร้างที่อยู่ในระยะพักตัวของเชื้อโรคอ่อนแอแล้วถูกทำลายโดย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์(10)  
 การใช้วิธีปรับปรุงดินโดยนำดินเก่าตากแดดผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีแนวโน้มของผล
การทดลองในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตดีที่สุด นอกจากจะมีการฆ่าเช้ือโรคด้วยการตากแดดดินแล้วยังมีการผสมปูนขาว ซึ่ง
ปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากกระบวนการเผาหินปูนจนเหลอืแคลเซียมออกไซด์ (CaO) มีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาว เมื่อละลาย
น้ำจะให้สภาพเป็นด่าง นิยมใช้เพื่อการปรับปรุงดินทางการเกษตร เช่น หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเช้ือโรคเป็นต้น ซึ่งมักใช้ใน
แปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีสภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยเมื่อนำปูนขาวผสมกับดินประจุที่เกิดจาก
ปูนขาวจะเข้าแทนที่ประจุของแร่ธาตุต่างๆ ในดินทำให้แร่ธาตุถูกปลดปล่อยออกมาจากดินซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

วิธีการ น้ำหนักสด (กรมั)1/ น้ำหนักแห้ง (กรัม)1/ 

ดินเก่า (ชุดควบคุม) 68.88a 7.37a 

ดินเก่านำมาตากแดด 65.75a 7.17a 

ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมปูนขาว 77.25a 7.34a 

ดินเก่านำมาตากแดดร่วมกับผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา 67.63a 7.25a 

ดินผสมใหม่  46.50b 6.68b 

F-test * * 

CV. (%) 12.96 4.49 
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อีกทั้งการใส่ปูนขาวในดินจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างได้ดี โดยเฉพาะในสภาพดินที่มีค่าความเป็นกรดสูงจะถูกทำให้
ความเป็นกรดลดลงจากสภาพความเป็นด่างของปูนขาว นอกจากนี้ปูนขาวยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เนื่องจากสภาพความเป็นด่าง
ของปูนขาวจะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในดินได้ ทั้งนี้ควรใช้ในขณะดินแห้งหรือมีน้ำน้อยเพื่อสภาพ
ความเป็นด่างเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยกับการฆ่าเช้ือจากแสงแดด(11) บูรณี และคณะ(12) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการโรคเหี่ยวของ
ขิงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้ยูเรียและปูนขาวร่วมกับการอบดินก่อนปลูกขิง
ร่วมกับการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis พบว่าสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได้ 60 % และสอดคล้องกับ(13) ได้ศึกษาการใช้
วัสดุอินทรีย์และปูนขาวในการปรับปรุงดินกรดสำหรับปลูกข้าวโพด พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาวให้ความสูงของต้นสูงสุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

วิธีการนำดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มามีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตดีเนื่องมาจากกลไกของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืชแล้วยังช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไม้ดอกไม้ประดับท่ีปลูกใน
กระถาง พืชผัก กล้าไม้ผลที่เพาะด้วยเมล็ดตลอดจนกิ่งปักชำและพืชหัว โดยช่วยเพิ่มขนาด ความสูง น้ำหนักของต้น และช่วยในการ
สร้างดอกของพืช(14) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอม มะเขือเทศและพริกไทยโดยผลผลติเพิ่มมากถึง 300 % เมื่อเทียบ
กับการไม่ใช้ (15) ซึ่งอาจเป็นเพราะเช้ือราไตรโคเดอร์มาสร้างสารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆ ได้ หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสารไป
กระตุ้นให้พืชสร้างสารเร่งการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปขัดขวางหรือท ำลายเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่
รบกวนระบบรากของพืช ทำให้ระบบรากพืชสมบูรณ์ และแข็งแรงสามารถดูดแร่ธาตุต่างๆ ในดินได้ดี (15,16,17)  
 ส่วนการใช้ดินผสมใหม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮดน้อยที่สุด อาจเนื่องจากผักสลัด 
บัตเตอร์เฮดมีระยะการเก็บเกี่ยวสั้นทำให้อินทรียวัตถุในดินที่ผสมใหม่ยังไม่ปลอดปล่อยออกมาให้พืชสามารถนำไปใช้ใ นการ
เจริญเติบโตได้ อีกทั้งดินผสมใหม่อาจมีการยุบตัวอัดกันแน่นทำให้รากพืชแพร่กระจายไม่สะดวกพืชจึงเจริญเติบโตได้ไม่ดี  ชัยสิทธ์ิ 
และคณะ(18) พบว่าวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของอินทรียวัตถุอยู่ในปริมาณ 60 % จะมีปริมาณธาตุอาหารหลักสูงและมีคุณสมบัติทาง
กายภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งวัสดุปลูกที่ดีเมื ่อนำมาใช้ควรมีอัตราส่วนของน้ำและอากาศ
ประมาณ 50 : 50 ไม่มีการอัดตัวหรือยุบตัวเมื่อเปียกน้ำหรือเมื่อใช้ไปนานๆ รากพืชสามารถแพร่กระจายได้สะดวกทั่วทุกส่วนของ
วัสดุปลูกเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของวิธีการปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ด้านการเจริญเติบโตของผักสลัด 
บัตเตอร์เฮดที่อายุ 45 วัน พบว่าความสูงและจำนวนใบเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดไม่มีความแตกต่างกันทุกวิธีการปรับปรุงดิน 
ส่วนความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย วิธีการใช้ดินเก่าตากแดดมีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างกับวิธีการใช้ดินเก่าตากแดด
ผสมปูนขาว และดินเก่าตากแดดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วน
ผลผลิตน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮด พบว่าวิธีการใช้ดินเก่าตากแดดผสมปูนขาวให้ผลผลิตน้ำหนักสด
และน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างจากวิธีการใช้ดินเก่า ดินเก่าตากแดด และดินเก่าตากแดดผสม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ขณะที่วิธีการใช้ดินผสมใหม่ให้ผลผลิตน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของผักสลัดบัตเตอร์เฮดน้อยท่ีสุด  
 
เอกสารอ้างอิง 
1. ณัฏฐ์ชญามนต์ ดินรมรัมย์. หลากวิธีปลูกผักสลัดเชิงการค้า. พิมพ์ครั้งท่ี1. กรุงเทพฯ: นาคาอินเตอร์มีเดีย 2558. 
2. Tae R, Bu C, Sung A, Eun H. (2011). Evaluation of nitrate contents of organic and conventional  
    farming vegetables in Korea. International Conference on Chemical, Biological and  
    Environment Sciences 2011; 376-379. 
3. สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. ผัดกาดหอมอุดมไปด้วยวิตามินบีรักษาฝีมะม่วงได้ [อินเทอร์เน็ต] 2562. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

573 

 

   [เข้าถึงเมื่อ 18 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก:  https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names= 
    10&news_id=1526 
4. กรมส่งเสริมการเกษตร. พันธุ ์คะน้า [อินเทอร์เน็ต]. 2554. [เข้าถึงเมื ่อ 18 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 

doae.go. th/library/html/detail/kana/kana3.htm. 
5. Fahey J. The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants.  
    Phytochemistry 2001; 56: 5-51. 
6. Kirkegaard J, Matthiessen J. Developing and refining the biofumigation concept. Agroindustria 2004;  
    3: 233-40. 
7. จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู, ถวัลย์ คุ้มช้าง. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum สูตรสำเร็จต่างๆ 
       ในการควบคุมโรคโคนเน่าของถั ่วฝักยาวที ่เกิดจากเชื ้อรา Sclerotium rolfsii. การประชุมทางวิชาการประจำปีของ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 พืชศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและการสื่อสารการเกษตร. กรุงเทพฯ 2544; 236-  
242. 

8. Souza NL. Solarizacao do solo. Summa Phytopathol 1994; 20: 3-15. 
9. Katan J, Devay JE. Soil heating (solarization) of soil for control of soilborne pests. Annu. Rev. Phytopathol 
    1981; 199-211. 
10. Freeman S, Katan J. Weakening effect of propagules of Fusarium by sublethal heating. Phytopathology. 
     1988; 78: 1656-1661. 
11. Siamchemi.com. ปูนขาวปรับปรุงดิน [อินเทอร์เน็ต]. 2021. [เข้าถึงเมื่อ 18 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก:  
     https://www. siamchemi.com/ปูนขาว/ 
12. บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, จิตอาภา 

ชมเชย. 
13. การจัดการโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบผสมผสาน. รายงานผลงานวิจัยประจำปี 
     สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 2556; 497-505. 
14. นิรันดร์ สุขจันทร์, วันชัย ถนอมทรัพย์. การใช้วัสดุอินทรีย์และปูนมาร์ลในการปรับปรุงดินกรดสำหรับปลูก ข้าวโพด. 2555. 
     Available: http://www.ldd.go.th. 
15. จิระเดช แจ่มสว่าง. การควบคุมโรคผักโดยชีววิธี. เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสตูรการควบคุม ศัตรูพืชโดยชีววิธีในการ 
     ปลูกผักระบบไม่ใช้ดินและภายในโรงเรือน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 ณ. อาคารเจ้าคุณทหาร  
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 
16. Vinale F, Sivasithamparam K, Ghisalberti EL, Marra R, Barbetti MJ, Li H, et al. Trichoderma-plant-pathogen 
       interactions. Soil Biol. Biochem 2008; 40: 1-10. 
17. Benitez T. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains. International Microbiology 2004; 7: 249-60. 
18. Harman GE, Howell CR, Viterbo A, Chet I, Lorito M. Trichoderma species-opportunistic avirulent plant 
      symbionts. Nature Reviews Microbiology 2004; 2: 43-56. 
19. ชัยสิทธ์ิ ทองจู, จรัล เห็นพิทักษ์, วีระศรี หวังการ. การศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในเขต 
      ภาคตะวันตกของประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 39; 5-7 กุมภาพันธ ์2544;  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ 2544; 20-27. 

  

https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names


การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

574 

 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านใน อ.เมืองปทุมธานี 
Antioxidant Activity of Local Vegetables in Pathumthani City 

 
ปัทมาพร ตุ่นทอง1 และหฤทัย ฐานนันท*์2 

Pattamaporn Toonthong1 and Haruthai Thananant*2 

1หลักสูตรเคมีประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์.  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: haruthai.t@rsu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้านทั้งสดและแห้ง 6 ชนิดคือผักแพว ขี้เหล็ก กะเพรา
ขาว กระสัง เป็ดแดง และแคนา โดยนำมาสกัดด้วยเมทานอล แล้วนำไปการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธีได้แก่ DPPH  และ 
ABTS radical assay โดยใช้วิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่าทั้งวิธี DPPH และ ABTS สารสกัดผักแพวสดและแห้ง
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด รองลงมาคือขี้เหล็ก กะเพราขาว  โดยในวิธี DPPH สารละลายสกัดผักแพวสดและแห้งมคี่า EC50 

เท่ากับ 2.00 และ 0.229.83 mg/ml ตามลำดับ  ส่วนวิธี ABTS สารสกัดผักแพวสดและแห้งมีค่า VCEAC เท่ากับ 3.55 mg 

Vit.C/g wet wt และ 3.58 mg Vit. C/ g dry wt ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: ผักพ้ืนบ้าน สารต้านอนุมลูอิสระ DPPH radical assays  ABTS radical assays  
 
Abstract 
 This work studied on antioxidant activity of local vegetables with six types (fresh and dry) such as Polygonum 
odoratum Lour., Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby, Ocimum sanctum  L., Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl 
& Kunth, Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson and Dolichandrone rpathacea Schum. All samples were 
extracted by methanol, and analyzed on antioxidant activity using two methods such as DPPH and ABTS radical assays. 
The vitamin C was applied as a standard sample. The results of DPPH and ABTS radical assays found that extracts from 
Polygonum odoratum Lour. (fresh and dry one) exhibited the best antioxidant activity and followed by Senna siamea 
(Lam.) Irwin & Barneby, Ocimum sanctum  L., respectively. For DPPH assay, Polygonum odoratum Lour. (fresh and dry 
one) had EC50 values of 2.00 and 0.22 mg/ml, respectively. Meanwhile, Polygonum odoratum Lour. (fresh 
and dry one) also had VCEAC values of 3.55 mg Vit.C/g wet wt and 3.58 mg Vit. C/ g dry wt., respectively.      
 
Keywords:  local vegetables, antioxidant, DPPH radical assays, ABTS radical assays  
 
บทนำ 

ในปัจจุบันมนุษย์ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษที่มีฤทธิ์ก่อให้เกิดปฏิกิร ิยา
ออกซิเดชันในร่างกาย สารพิษเหล่านี้ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radicals) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรด
นิวคลีอิก โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งและโรคที่สัมพันธ์กับการที่ DNA ถูกทำลาย โดยทั่วไปอนุมูล
อิสระเกิดขึ้นจากเมทาบอลิซึมในร่างกายตลอดเวลา ร่างกายจะสร้างสารมากำจัดอนุมูลอิสระแต่อาจไม่เพียงพอ จึงต้องรับประทาน
อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติม เพื่อกำจัดอนุมูลอิสระให้หมดไป หรือหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่ให้ดำเนินต่อ การบริโภคพชืผัก
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และผลไม้เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ (1) สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น วิตามินซี 

(Ascorbic acid), วิตามินอี (α-Tocopherol), เบต้าแคโรทีน(β-Carotene), กลูตาไธโอน (Gluthatione)(2) ซึ่งจะช่วยป้องกัน
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดการอักเสบ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกาย ทำให้ร่างกายแก่ชราช้าลงด้วย  

ในอาหารนิยมนำผักพ้ืนบ้านมาเป็นส่วนผสมในตำรับอาหาร ตามที่นิยมบริโภคในภูมิภาคต่างๆ จากการศึกษาพบว่าผักที่
มีเบต้าแคโรทีนสูง 10 อันดับ ได้แก่ ยอดลำปะสี ผักแมะ ยอดกะทกรก ใบกะเพราแดง ยี่หร่า หมาน้อย ผักเจียงดา ยอดมันปู ยอด
หมุย และผักหวานตามลำดับ ส่วนผักที่มีวิตามินซีสูง 10 อันดับ ได้แก่ ดอกขี้เหล็ก ดอกผักฮ้วน ยอดผักฮ้วน ฝักมะรุม ยอด
สะเดา ผักเจียงดา ดอกสะเดา ผักแพว ผักหวาน และยอดกะทกรก ตามลำดับ การนำผักพ้ืนบ้านประจำถิ่นมาปรุงประกอบอาหาร 
นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคโดยไม่ต้องพึ่งยาและสารเคมี ในแต่ละภาคของ
ประเทศไทยมีผักพื้นบ้านสามารถเลือกกินได้ตลอดปี และประชาชนควรเพิ่มการกินผักพื้นบ้านให้มากขึ้น เพราะนอกจาก จะมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน ให้ลูกหลานรู้จักและบริโภคต่อได้(3)   

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักพ้ืนบ้านท่ีปลูกและหาได้ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่  
ผักแพว ขี้เหล็ก กะเพราขาว กระสัง เป็ดแดง แคนา ทั้งสดและแห้งนำเฉพาะส่วนที่นิยมมารับประทาน มาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระจากสารสกัดผักพื้นบ้านสดและแห้ง โดยวิธี DPPH และ ABTS เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน และเพิ่มคุณค่าของผักพ้ืนบ้านไทยให้มีมูลค่ามากขึ้น 

 

 
ผักแพว   ขี้เหล็ก กะเพราขาว   

 
กระสัง 

 
เป็ดแดง   แคนา 

ภาพที ่1 ผักพ้ืนบ้านท่ีใช้ในการทำวิจัย 
วัตถุประสงค์ชองงานวิจัย 
 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดผักพื้นบ้านสดและแห้ง ได้แก่ ผักแพว ใบขี้เหล็ก ผักกะเพราขาว ผักกระสัง ผัก
เป็ดแดง และดอกแคนา โดยวิธี DPPH และ ABTS  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1.  ผักพื้นบ้าน (อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี)   
ใช้ส่วนใบ คือ ผักแพว  ขี้เหล็ก  กะเพราขาว  กระสังและเป็ดแดง  
ใช้ส่วนดอก คือ แคนา 

https://lh3.googleusercontent.com/-WwTN0ycWBOI/TWy7ayQPCwI/AAAAAAAAAXw/XvofUTg-DXo/s1600/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87.jpg
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2.  การเตรียมผัก 
ผักสด นำส่วนใบและดอกของผักพ้ืนบ้านมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ และหั่นให้เป็นช้ินเล็กๆ 
ผักแห้ง นำส่วนใบและดอกของผักพื้นบ้านมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ และหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ 100 กรัมนำไปตาก

แดดให้แห้ง เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้วนำมาชั่งหาน้ำหนักแห้ง จากน้ันนำไปบดให้ละเอียด ใส่ขวดปิดฝาให้สนิท 
3.  การเตรียมสารละลาย 
สารละลายวิตามินซี (Vitamin C) 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (วิธี DPPH assay) ชั่งวิตามินซี 0.0100 กรัม 

ละลายด้วยเมทานอล ปรับปริมาตรเป็น 100.00 มิลลิลิตร 
สารละลายวิตามินซี (Vitamin C) 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  (วิธี ABTS assay) ชั่งวิตามินซี 0.0125 กรัม 

ละลายด้วยน้ำ DI ปรับปริมาตรเป็น 25.00 มิลลิลิตร 
สารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) เข้มข้น 75 ไมโครโมลาร์ ช่ังสาร DPPH 0.0295 กรัม ละลายด้วย

เมทานอล ปรับปริมาตรเป็น 1,000.00 มิลลิลิตร 
สารละลาย ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid))  เข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ช่ังสาร 

ABTS 0.1801 กรัม ละลายด้วยเมทานอล ปรับปริมาตรเป็น 50.00 มิลลิลิตร 
สารละลาย Potassium persulfate เข้มข้น 0.140 โมลาร์ ชั่ง Potassium persulfate 0.9461 กรัม ละลายด้วยน้ำ DI ปรับ

ปริมาตรเป็น 25.00 มิลลิลิตร 
สารละลาย ABTS redical (ABTS• )ผสม 7 มิลลิโมลาร ์ABTS 5.00 มิลลิลิตร กับ 0.140 โมลาร์ K2S2O8  88 ไมโครลติร 

ตั้งท้ิงไว้ 16 ช่ัวโมง เก็บไว้ในท่ีมืด แล้วจึงปรับปริมาตรด้วยน้ำ DI ให้เป็น 25.00 มิลลิลิตร นำไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
734 นาโนเมตร ถ้าค่า absorbance ไม่อยู่ในช่วง 0.70 ± 0.05 ให้เจือจางสารละลาย ABTS• ด้วยน้ำ DI 

การเตรียมสารสกัดจากผักพื้นบ้านเข้มข้น 0.5000 กรัม/มิลลิลิตร สำหรับวิธี DPPH ชั่งน้ำหนักของผักพื้นบ้านทั้งสด

และแห้ง ตัวอย่างละ 1.0000 กรัม เติมตัวทำละลายเมทานอล 2 มิลลิลิตร ตั้งทิ ้งไว้ประมาณ 15 นาที ที ่อุณหภูมิห้อง นำไป 

centrifuge เทสารสกดัผักพ้ืนบ้านลงในหลอดทดลอง และเติมเมทานอลให้มีปริมาตรครบ 2 มิลลิลิตร  

การเตรียมสารสกัดจากผักพื้นบ้านเข้มข้น 4.000 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สำหรับวิธี ABTS ชั่งน้ำหนักของผักพื้นบ้านท้ัง
สดและแห้ง ตัวอย่างละประมาณ 0.1000 กรัม เติมตัวทำละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 
นำไป centrifuge เทสารสกัดผักพื้นบ้านลงในหลอดทดลอง จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตรด้วยน้ำ DI  

4.  การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH ของสารละลายวิตามินซีและผักพื้นบ้าน  
ปิเปตสารละลายมาตรฐานวิตามินซีความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรหรือผักพื้นบ้านความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม

ต่อมิลลิลิตร ปริมาตรต่างกันในหน่วยไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมเมทานอลให้ครบ 100 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย 
DPPH 2 มิลลิลิตร จะไดส้ารละลายความเข้มข้นต่างกันทิ้งไว้ในท่ีมืด 20 นาที นำไปวัดค่าการดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 517  นา
โนเมตรโดยใช้เมทานอลเป็นblank นำค่าการดูดกลืนแสงไปคำนวณ %Radical Scavenging นำไปทำกราฟมาตรฐานสำหรับหาคา่ 
EC50(50% Effective Concentration) (ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง)  

5.  การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS  
การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของวิตามินซี 
ปิเปตสารละลายวิตามินซีเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 200, 400, 600, 800 ไมโครลิตรปรับปริมาตรเป็น 25 

มิลลิลิตร จากนั้นปเิปตสารละลายวิตามินซีมาแต่ละความเข้มข้นละ 300 ไมโครลิตร  เติมสารละลาย ABTS•1 มิลลิลิตร ตั้งท้ิง
ไว้ในท่ีมืดประมาณ 6 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร นำค่าการดูดกลืนแสงไป
คำนวณ %Inhibition และหาค่า VCEAC (Vitamin C equivalent antioxidant capacity) (ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง)  
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การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้าน 
ปิเปตสารสกัดผักพื้นบ้านสดและแห้งมาปริมาตร 300 ไมโครลิตร เติมสารละลาย ABTS• 1 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 6 

นาที นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร คำนวณ %Inhibition และหาค่า VCEAC (Vitamin C equivalent 
antioxidant capacity) โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานวิตามินซี (ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้าน 6 ชนิดทั้งสดและแห้งของผักแพว ขี้เหล็ก กะเพราขาว กระสัง 
เป็ดแดง และดอกแคนา โดยนำมาสกัดด้วยเมทานอล ได้ทำการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธีได้แก่ DPPH  และ ABTS 
radical assay โดยใช้วิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน ได้ผลการทดลองดังนี้ 

1.  การทำผักพื้นบ้านให้แห้งและการสกัด 
นำผักพื้นบ้าน 6 ชนิด อย่างละ 100 กรัม มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วทำให้แห้งด้วยวิธีธรรมชาติ โดยนำมาผึ่งแดด เป็น

เวลา 72 ช่ัวโมง นำมาชั่งจะได้น้ำหนักผักแห้ง ผักแพว ขี้เหล็ก กะเพราขาว กระสัง ผักเป็ดแดง และดอกแคนา เท่ากับ 22.50 20.62 
21.34 16.23 22.04 และ 26.45 กรัม ตามลำดับได้ลักษณะทางกายภาพของผักพ้ืนบ้านแห้งทั้ง 6 ชนิด โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เป็นสีน้ำตาล ยกเว้น ผักกระสังจะได้สีเขียวซีด และมีร้อยละโดยน้ำหนักแห้งของผักพ้ืนบ้านท้ัง 6 ชนิดดังตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 พบว่าดอกแคนามีค่าร้อยละน้ำหนักแห้งสูงสุด รองลงมาได้แก่ ผักแพว ผักเป็ดแดง กะเพราขาว ขี้เหล็ก 
และกระสัง ตามลำดับ ซึ่งร้อยละโดยน้ำหนักแห้งอยู่ในช่วง 16-26 ทำให้เห็นว่าในผักมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ  80  นอกจากน้ีพบว่า
ผักแห้ง 1 กรัมมาจากผักสดโดยประมาณ 4-9 กรัม 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและร้อยละน้ำหนักแห้งของผักพ้ืนบ้าน 6 ชนิด 

ผักพ้ืนบ้าน ส่วนท่ีนำมาใช้ ลักษณะทางกายภาพ 
ร้อยละโดยนำ้หนัก

แห้ง (%w/w) 
ผักแพว 
ขี้เหล็ก 
กะเพราขาว 
กระสัง 
เป็ดแดง 
แคนา 

ใบ 
ใบ 
ใบ 
ใบ 
ใบ 

ดอก 

สีน้ำตาลอมเขียว 
สีน้ำตาล 

สีน้ำตาลอมเขียว 
สีเขียวจาง 

สีน้ำตาลแดง 
สีน้ำตาล 

22.50 
20.62 
21.34 
16.23 
22.04 
26.45 

 
จากงานวิจัยของคุณธนาวัฒน์ เพียศักดิ์ และคณะ(4) ที่ใช้เมทานอลในการสกัดสารสำคัญในพืชต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา

ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งให้ผลได้ดีกว่าตัวทำละลายอื่นๆดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้ตัวทำละลาย 95% เมทานอล 
การสกัดสารสำคัญในผักพื้นบ้านทั้งสดและแห้ง มีลักษณะทางกายภาพของผักแต่ละชนิดทั้งสดและแห้งมีสี

ใกล้เคียงกันโดยสารละลายสกัดของผักแห้งจะมีสีน้ำตาลเพิ่มขึ้น ยกเว้น ผักเป็ดแดง และดอกแคนา ดังตารางที่ 2 
เมื่อนำผักไปตากแดด ความร้อนจะทำให้สารสีเขียวหรือแดงสลายตัวกลายเป็นสีน้ำตาลโดยสีเขียวบนใบไม้เป็นสีของรงค

วัตถุที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ เป็นสารประกอบที่ไม่เสถียร สลายตัวได้ด้วยแสงอาทิตย์ พืชสามารถสร้างคลอโรฟิลล์ขึ้นมาใหม่ได้ แต่
ต้องอาศัยแสงแดดและอากาศท่ีอบอุ่น คลอโรฟิลล์ไม่ไดเ้ป็นรงควัตถุชนิดเดยีวท่ีอยู่ในใบไม้ ยังมีรงควัตถุชนิดอื่นๆ อีก เช่น แคโรทีน 
ที่มีสีเหลืองและสีส้ม และแอนโทรไซยานินท่ีมีสีแดงและสีม่วง รงควัตถสุลายตัวไปหมด คงเหลือไว้แต่เพียงเส้นใยเซลลูโลส พืชจะมี
สนี้ำตาล(5) 
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของผักพ้ืนบ้าน 6 ชนิดทั้งสดและแห้ง 
ผักพ้ืนบ้าน สารสกัดผักพ้ืนบ้านสด สารสกัดผักพ้ืนบ้านแห้ง 

ผักแพว 
ขี้เหล็ก 
กะเพราขาว 
กระสัง 
เป็ดแดง 
แคนา 

สารละลายสเีขียว 
สารละลายสเีหลือง 

สารละลายสเีขียวเข้ม 
สารละลายสเีขียวสด 
สารละลายสเีขียว 
สารละลายไม่มสี ี

สารละลายสเีขียวน้ำตาล 
สารละลายสเีหลืองน้ำตาล 
สารละลายสเีขียวน้ำตาล 
สารละลายสเีขียวเข้ม 

สารละลายไม่มสี ี
สารละลายไม่มสี ี

 
2.  การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH  
วิธีนี้ใช้ DPPH radical ในการทดสอบความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระของสารตัวอย่าง (scavenging activity) 

สารละลายของ DPPH• มีสีม่วงในเอทานอล และเมื่อได้รับไฮโดรเจน จะเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองโดย วัดการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ข้อดีของวิธีนี้คือ ทำได้ง่าย นิยมใช้เป็นวิธีเบื้องต้นในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลของสารต้าน
ออกซิเดชันจากธรรมชาติ   ข้อเสียของวิธีนี้คือ อนุมูล DPPH•  มีความคงตัวไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยาเหมือนอนุมูลที่เกิดในเซลล์หรือ
ร่างกาย ดังนั้นวิธนีี้จึงไม่สามารถแยกแยะจัดอันดับอนุมูลที่มีความไวสูงได้(6)  

จากการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารละลายวิตามินซีมาตรฐานและผักพ้ืนบ้านที่ความเข้มข้นต่างๆ  
นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และคำนวณค่า %Radical Scavenging   โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

% Radical Scavenging     =       ( A517control-A517test sample

A517control
)×100 

 
 นำ %Radical Scavenging     ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นต่างๆของสารละลายกับ 
%Inhibition และนำไปคำนวณหาค่า EC50 ได้ข้อมูลตังตารางที่ 3 
ตารางที ่3 ค่า EC50 ของวิตามินซีและผักพ้ืนบ้าน 

สารมาตรฐาน EC50(mg/ml) 
วิตามินซ ี 0.0019 
ผักพื้นบ้าน                        EC50ผักพื้นบ้าน

(mg/ml) 
EC50ผักพื้นบ้านแห้ง(mg/ml) 

ผักแพว 
ขี้เหล็ก 
กะเพราขาว 
กระสัง 
เป็ดแดง 
แคนา 

2.00 
2.16 
6.10 
36.47 
6.42 
6.44 

0.22 
1.58 
4.65 
29.84 
9.87 
7.33 

 
ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้านสดและแห้ง  6 ชนิด โดยเทียบกับวิตามินซี โดยวิธี DPPH 

ได้ผลดังตารางที่ 3 คือ วิตามินซีมีค่า EC50 เท่ากับ 0.0019 mg/ml สารสกัดผักพื้นบ้านสด ผักแพวมีค่า EC50 สูงสุด เท่ากับ 
2.00 mg/ml รองลงมาได้แก่  ขี้ เหล็ก กะเพราขาว ผักเป็ดแดง ดอกแคนา และผักกระสัง มีค่า  EC50 เท่ากับ 2.16, 6.10, 
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6.42, 6.44 และ 36.47 mg/ml ตามลำดับ ส่วนสารสกัดผักพ้ืนบ้านแห้งผักแพวมีค่า EC50 สูงสุด เท่ากับ 0.22 mg/ml รองลงมา
ได้แก่  ขี้ เหล็ก กะเพราขาว ดอกแคนา ผักเป็ดแดง และผักกระสัง มีค่า  EC50 เท่ากับ 1.58, 4.65, 7.33, 9.87 และ29.84 
mg/ml ตามลำดับ 

ผักแพวสดและแห้งมีค่า EC50 เท่ากับ 2.00 mg/ml และ 0.22 mg/ml มีค่ามากกว่าวิตามินซีที่มีค่า EC50 เท่ากับ 
0.0019 mg/ml แสดงว่าผักแพวสดและแห้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าวิตามินซี  

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าในผักพื้นบ้านสดและแห้ง  ผักแพวจะมีค่า EC50 ต่ำที่สุด แสดงว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระ DPPH ดีที่สุด ผักพื้นบ้านสดรองลงมาคือ ขี้เหล็ก กะเพราขาว เป็ดแดง แคนา และกระสังตามลำดับ ส่วนผักพื้นบ้านแห้ง
รองลงมาคือ ขี้เหล็ก กะเพราขาว แคนา เป็ดแดง และกระสังตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซี พบว่าผักพื้นบ้านทั้งสดและ
แห้งทั้ง 6 ชนิดมีค่า EC50 มากกว่าวิตามินซี แสดงว่าผักพื้นบ้านทั้งสดและแห้งทั้ง 6 ชนิด มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าวติามินซี 
และผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดคือผักแพว ซี่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maizura, M. และคณะ[7] ได้ศึกษา
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักแพว ขิง และขมิ้น โดยวิธี DPPH radical scavenging assay พบว่า
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแต่ละอย่างนั้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) โดยสารสกัดจากผักแพวมีปริมาณสารฟีนอลทั้งหมด 
(TPC) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สารสกัดจากขิง และขมิ้น 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่า EC50 ระหว่างผักพ้ืนบ้านสดกับแห้งพบว่า ผักพ้ืนบ้านแห้งมีค่า EC50 น้อยกว่าผักพื้นบ้านสด
ได้แก่ ผักแพว  ขี้เหล็ก กะเพราขาว และกระสัง ส่วนผักพื้นบ้านแห้งมีค่า EC50 มากกว่าผักพื้นบ้านสดได้แก่ผักเป็ดแดงและแคนา 
โดยผักแพวแห้งสามารถจับกับสารอนุมูลอิสระได้ดีกว่าผักแพวสดถึง  9 เท่า ส่วนข้ีเหล็ก กะเพราขาว และกระสังเพิ่มขึ้นในช่วง 1-
1.4 เท่า จากข้อมูลการทำผักให้แห้ง พบว่าผักแพวสด 100 กรัมได้ผักแพวแห้ง 22.50 กรัมนั่นคือผักแพวแห้ง 1 กรัมมาจากผักแพว 
สดประมาณ 5 กรัม ทำให้เห็นว่าผักแพวแห้งยังคงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและดีกว่าผักแพวสดอีกด้วย ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดผักแพวแห้งไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายเช่น อาหารเสริม บำรุงผิว บำรุงผม  

3. การทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS 
ABTS มีสูตรโมเลกลุ C18H18N4O6S4 มาทำให้เป็นอนุมูลอสิระโดยการถูกออกซิไดซ์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ให้

กลายเป็น ABTS• ซึ่งเป็นอนุมลูที่มสีีฟ้า  เขียว มี-λmax ที่ 660, 734 และ 820 นาโนเมตร แต่จะนิยมวดัค่าการดดูกลืนแสงที่ 734 นา
โนเมตร โดยปรับค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้น ABTS• ให้เป็น 0.700±0.05 เมื่อเติมสารทดสอบที่มีกิจกรรมต้านออกซิเดชัน จะทำ
ใหA้BTS• ลดลง  สามารถนำไปคำนวณเป็น  %Inhibition ไดต้ามสมการ  

% Inhibition = (
A734control-A734test sample

A734control
)×100 

 
ผลการวิเคราะห์จะคํานวณเป็นค่าที่สัมพันธ์กับสารต้านออกซิเดชันมาตรฐาน Trolox หรือ วิตามินซี ชื่อว่า Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) หรือ Vitamin C Equivalent Antioxidant Capacity (VCEAC) ตามลำดับ ข้อดี
ของวิธีนี้ คือทำได้ง่าย อนุมูล ABTS• จะทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสารต้านออกซิเดชัน อนุมูล ABTS• ละลายได้ทั้งในน้ำและสารทำ
ละลายอินทรีย์ จึงทําให้ศึกษาได้ทั้งในสารที่ละลายในน้ำหรือละลายในไขมัน ข้อเสียของวิธีนี้ คือ ABTS ไม่เป็นสารตามธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดอนุมูลในเซลล์หรือร่างกาย(6) 

จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกัดผักพื้นบ้านทั้งสดและแห้งทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ผักแพว ขี้เหล็ก 
กะเพราขาว กระสัง เป็ดแดง และแคนา โดยเปรียบเทียบกับวิตามินซี วัดค่าการดูดกลืนแสงที่  734 นาโนเมตร นำค่าการ
ดูดกลืนแสงไปคำนวณหา %Inhibition และหาค่า VCEAC ในหน่วยมิลลิกรัมของวิตามินซีต่อกรัมของน้ำหนักผัก ได้ผลดังตารางที่ 
4 
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ตารางที่ 4 ค่า VCEAC ของผักพ้ืนบ้านสดและแห้งท้ัง 6 ชนิด 

ผักพื้นบ้าน 
ค่า VCEAC (mg Vit. C/g wt) 

แพว ขี้เหล็ก กะเพราขาว กระสัง เป็ดแดง แคนา 
สด 295.45 294.81 197.91 63.44 64.82 128.79 
แห้ง 298.07 297.74 178.53 110.61 15.61 115.17 

  
 ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้านสดและแห้ง 6 ชนิด โดยเทียบกับวิตามินซี โดยวิธี ABTS ผัก
พื้นบ้านสดผักแพวเป็นสาร antioxidant ที่ยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ได้ดทีีสุ่ดโดยมีค่า VCEAC เท่ากับ 295.45 mg Vit. C/ g wet 
wt. รองลงมาคือ ขี้เหล็ก กะเพราขาว ดอกแคนา ผักเป็ดแดง และผักกระสัง มีค่า VCEAC เท่ากับ 294.81, 197.91, 128.79, 64.82 
และ 63.44 mg Vit. C/ g wet wt. ตามลำดับ ส่วนผักพื้นบ้านแห้งผักแพวมีค่า VCEAC สูงที่สุดเท่ากับ 298.07 mg Vit. C/ g dry 
wt. รองลงมาคือ ขี้เหล็ก กะเพราขาว  ดอกแคนา ผักกระสัง และผักเป็ดแดง โดยมีค่า VCEAC เท่ากับ 297.74, 178.53, 115.17, 
110.61 และ 15.61 mg Vit. C/ g dry wt. ตามลำดับ 
 ผักแพวสดและแห้งมีความสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 295.45 และ 298.07 mg Vit. C/ g dry wt.  และ
ขี้เหล็กผักสดและแห้งมีความสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 294.81 mg Vit. C/ g wet wt.และ 297.74 mg Vit. C/ g dry 
wt.ตามลำดับ  ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าผักแพวและขี้เหล็กมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกัน และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดี
ที่สุดด้วย  เมื่อพิจารณาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของผักพื้นบ้านอาจจะแบ่งผลการทดลองได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ค่า VCEAC 
ในผักสดและแห้งมีค่าใกล้เคียงกันคือ ผักแพว และขี้เหล็ก กลุ่มที่ 2 ค่า VCEAC ในผักสดมากกว่าผักแห้งคือ กะเพราขาว ผักเป็ดแดง 
และแคนา และกลุ่มที่ 3 ค่า VCEAC ในผักแห้งมีค่ามากกว่าผักสดคือ ผักกระสัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกามีละห์ ยะโกะและ
คณะ(8) ได้ศึกษาวิเคราะห์ประสทิธิภาพของสารตา้นอนุมูลอิสระและเปรียบเทียบความแตกตา่งของประสิทธิภาพของสารต้านอนมุลู
อิสระในฤดูฝนและฤดูร้อนด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) ในผักพ้ืนบ้าน 10 ชนิดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าควอไทล์ ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าที 
จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระในฤดูฝน พบว่าขี้เหล็กมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ สูงสุด
(10869.70 ± 2441.24 µmol TE/100g) รองลงมาคือ ยอดสะเดา และชะคราม ตามลําดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของ
สารต้านอนุมูลอิสระในฤดูร้อน พบว่าขี้เหล็กมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด (4270.40 ± 928.55 µmol TE/100g) 
รองลงมาคือ กระถิน ยอดสะเดา และชะคราม ตามลําดับ 
 จากการค้นคว้าสารต้านอนุมูลอิสระของผักแพว ได้แก่  วิตามินซี, บี1, บี2, เอ, รูทีน(rutin), คาเทชิน(catechin), เควอซิ
ทิน(quercetin),  ไอโซฮามเนติน(isorhamnetin), คิมฟ์เฟอรอล (kaempferol)[9]  ขี้เหล็กมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี, 
บี1, เอ, บาราคอล(barakol), แอนโทรควิโนน(anthraquinone), อัลคาลอยด์(alkaloid), เบต้าแคโรทีน(10) กะเพราขาวมีสารต้าน
อนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน,แทนนิน(tannin), ฟลาโวนอยด์(flavoniods)(11) กระสังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโร
ทีน วิตามินซี(12) เป็ดแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี, แอนโทรไซยานิน (anthocyanin) และแคนามีสารต้านอนุมูลอสิระ 
ได้แก่ วิตามินซี  จะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้านเหล่านนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน จากการทดลองผักที่มี สารต้านอนุมูลอิสระ
หลายชนิดจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพดี  ส่วนผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยชนิดกว่าจะมีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพได้น้อยกว่า ทำให้ผักแพวและขี้เหล็กมีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าอื่นๆ   
 
สรุปผลการวิจัย 
 สารละลายสกัดผักแพวสดและแห้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด รองลงมาคือขี้เหล็ก กะเพราขาว  โดยในวิธี DPPH 
สารละลายสกัดผักแพวสดและแห้งมีค่า EC50 เท่ากับ 2.00 และ 0.229.83 mg/ml ตามลำดับ  ส่วนวิธี ABTS สารละลายสกัด
ผักแพวสดและแห้งมีค่า VCEAC เท่ากับ 3.55 mg Vit.C/g wet wt และ 3.58 mg Vit. C/ g dry wt ตามลำดับ 
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การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล่อน 4 สายพันธุ์ 
Growth, Yield and Fruit Quality of 4 Melon Varieties 
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บทคัดย่อ 
สายพันธ์ุเมล่อนที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการแสดงออกของพันธุกรรมที่สมบูรณ์ ให้ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตสูง 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลที่ดีต่อการปลูกจำนวน 4 สายพนัธุ์ 
(กนก-กาญจน์ 108 Inthanon RZ แค็ท 697 และปริ้นเซส) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ เก็บข้อมูลความสูงต้น เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ลำต้น จำนวนใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ น้ำหนักผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ รูปร่างผล 
และสีผิวผล ผลการทดลอง พบว่า สายพันธุ์ที่มีความสูงต้นมากที่สุด คือ กนกกาญจน์ 108 สายพันธุ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น
มากที่สุด คือ แค็ท 697 สายพันธุ ์ที ่มีจำนวนใบมากที่ส ุด คือ Inthanon RZ สายพันธุ ์ที ่มีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่ส ุด คือ 
Inthanon RZ แค็ท 697 และปริ้นเซส สายพันธ์ุที่มีน้ำหนักผลมากที่สุด คือ แค็ท 697 และปริ้นเซส ทุกสายพันธ์ุมีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ำได้ไม่แตกต่างกัน สายพันธ์ุที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงที่สุด คือ กนกกาญจน์ 108 อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์แค็ท 697 
มีก้านข้ัวผลไม่แข็งแรง ผลหลุดร่วงจากต้นก่อนผลสุก สายพันธ์ุปริ้นเซส มีก้านข้ัวผลด้านติดกับลำต้นสั้นมากจนติดกับลำต้น ดังนั้น 
สายพันธ์ุที่เหมาะสมกับการปลูกมีจำนวน 2 สายพันธ์ุ คือ Inthanon RZ และกนกกาญจน์ 108                
 
คำสำคัญ: การเจรญิเติบโต ผลผลติ คุณภาพ เมล่อน สายพันธ์ุ  
 
Abstract 

Right variety promotes the completion of genetic expression, high yield, and fruit quality. The objective 
of this research was to study 4 varieties (Kanokkan 108, Inthanon RZ, Cat 697 and Princess) with the appropriate 
growth, yield and fruit quality for cultivating. The experimental design was a completely randomized design. 
Plant height, stem diameter, leaf number, chlorophyll content, fruit weight, TSS, TA, fruit shape, and fruit skin 
color were recorded. Results showed that Kanokkan 108 had the highest plant height. Cat 697 had the highest 
stem diameter. Inthanon RZ had the highest leaf number. Inthanon RZ, Cat 697 and Princess had the highest 
chlorophyll content. Cat 697 and Princess had the highest fruit weight. All varieties had similar amounts of 
soluble solids. Kanokkan 108 had the highest TA. However, this result found that fruit stem of Cat 697 was 
weak, and fruit fell from plant before ripening. The fruit stem of Princess was shorter than others, so, there are 
two varieties suitable for growing which are Inthanon RZ and Kanokkan 108.                      
 
Key words: growth, yield, fruit quality, melon, variety 
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บทนำ 
เมล่อน (Cucumis melo L.) ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชเถาเลื้อยตระกูลเดียวกับแตงไทย (1) มีถิ่นกำเนิด

อยู่ในเขตร้อนและทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา (2) เมล่อนจัดว่าเป็นราชินีแห่งพืชตระกูลแตง เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ลักษณะของผลที่เป็นทรงกลม ผิวภายนอกบางชนิดมีลายนูนข้ึนมาคล้ายตาข่ายและบางชนิดเป็นผิวเรียบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม
ที่เฉพาะตัว อีกทั้งสีของเนื้อเมล่อนยังมีความหลากหลายชวนให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังมีคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการ เพราะเป็นผลไม้ที่มีเบตา้แคโรทีนสูงที่สุด ซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนให้เป็นวิตามินเอ ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ตัวสำคัญในการผลิตเซลล์ลิมโฟไซท์เพื่อช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค เมล่อนอุดมไปด้วยวิตามินซีท่ีร่างกายนำมาใช้ในการทำหน้าที่ต้านทาน
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และป้องกันการป่วยเป็นหวัด เป็นต้น ทั้งนี้น้ำท่ีมีมากในเมล่อนยังมีฤทธิ์อ่อนในการขับปัสสาวะช่วยล้างสารพิษ
ในร่างกายได้อีกด้วย(3) เมล่อนนั้นจัดเป็นได้ทั้งผลไม้และผักขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปบริโภค เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมา
ทำให้เมล่อนเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้มีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปหลายพื้นที่ใน
หลายจังหวัด(4) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นที่นิยมในตลาดทั่วไปและตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต(5) สำหรับการนำเมล่อน
มาปลูกส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นแบบเป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (F1_hybrid) ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศในเขตร้อน และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี(6) แต่อย่างไรก็ตาม สายพันธ์ุเมล่อนที่เหมาะสมต่อการปลูกมี
ความแตกต่างกัน การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการแสดงออกของพันธุกรรมที่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพของผลที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สายพันธุ์ของเมล่อนที่มีการปลูกในประเทศไทย โดยจำแนกตามอายุการเก็บ
เกี่ยวแบ่งได้ 3 ประเภท คือ (1) เมล่อนสายพันธุ์เบา เป็นสายพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังเพาะเมล็ดหรือ 30-35 วัน 
หลังดอกบาน เช่น พันธุ์กนกกาญจน์ 108 พันธุ์แฮปปี้สวีท 80 พันธุ์ซันเนท 858 พันธุ์ซันเลดี้ พันธุ์ฮันนี่บอล และพันธุ์จันทร์ฉาย 
เป็นต้น (2) เมล่อนสายพันธ์ุปานกลาง เป็นสายพันธ์ุที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 70-75 วัน หลังเพาะเมล็ด หรือ 40-45 วัน หลังดอกบาน 
เช่น พันธุ์ธันเดอร์โกลด์ 1497 พันธุ์แค็ท 679 พันธุ์ Inthanon RZ F1 พันธุ์ฮันนีดิวเนื้อเขียว และพันธุ์จิงหยวน เป็นต้น และ (3) เม
ล่อนสายพันธ์ุหนัก เป็นสายพันธ์ุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกินกว่า 80-85 วัน หลังเพาะเมล็ด หรือ 50-55 วัน หลังดอกบาน เช่น พันธุ์ป
ริ้นเซส พันธุ์คิโมจิ พันธุ์เนชันเนล 028 พันธุ์ฮันนี่เวิลด์ และพันธุ์ฮามิกัว ทีเอ 215 เป็นต้น  ด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ที่
สามารถปลูกได้ในพื้นที่คัดเลือกพันธุ์ จึงทำให้มีสายพันธุ์จำนวนมากจำหน่ายเพื่อการเพาะปลูก การศึกษาสายพันธุ์เมล่อน 3 สาย
พันธุ์ คือ กนกกาญจน์ Pot orange และ Green net ที่ตอบสนองต่อการปลูกแบบให้ปุ๋ยครั้งเดียว พบว่า สายพันธุ์ Pot orange 
ให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผลสูงที่สุด(7)  การศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของเมล่อนญี่ปุ่น 4 สายพันธุ์ คือ กาเลีย ทาคามิ 
ร็อกกี้เขียว และอิชิบะ โคจิ ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพร้อมระบบน้ำหยดกึ่งอัตโนมัติในจังหวัดสงขลา พบว่า เมล่อนทุกสายพันธุ์มีการ
เจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติ อาสาสมัครทดสอบทางประสาทสัมผัสพึงพอใจสีผลของสายพันธุ์กาเลียมากที่สุด แต่ไม่แตกตา่ง
จากพันธุ์ร็อกกี้เขียว อีกทั้งพันธุ์ร็อกกี้เขียวมีความหอม เนื้อสัมผัส ความหวาน และความชอบโดยรวมมากกว่าพันธุ์อื่นๆ (8) ดังนั้น 
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลที่เหมาะสมสำหรับการ
ปลูกมากท่ีสุด  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
การเตรียมต้นกล้าเมล่อน 

ทำการเพาะเมล็ดเมล่อนจำนวน 4 สายพันธ์ุ คือ (1) กนกกาญจน์ 108 จากอิสท์ เวสท์ ซีด (2) Inthanon RZ จากบริษัท 
ดัทช์ กรีนเนอรี่ จำกัด (3) แค็ท 697 และ (4) ปริ้นเซส จากเจียไต๋ เนื่องจากเป็นสายพันธ์ุที่ราคาเมล็ดไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย โดย
นำเมล็ดที่สมบูรณ์มาแช่น้ำสะอาดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาทำการบ่มเมล็ดในสภาพ
ไม่มีแสงเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วทำการเพาะในถาดเพาะเมล็ดขนาด 104 หลุม ที่มีพีทมอสทีผ่่านการฆ่าเชื้อเป็นวัสดุเพาะเป็นเวลา 
10 วัน  
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การปลูกเมล่อนในโรงเรือนทดลอง 
ย้ายต้นกล้าอายุ 10 วัน ลงปลูกในวัสดุปลูกท่ีประกอบด้วย กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว และแกลบเผา อัตราส่วน 1 : 1 : 

1 ที่บรรจุในถุงปลูกแนวตั้ง ขนาด 8x13 นิ้ว กำหนดให้สายพันธุ์เมล่อนเป็นกรรมวิธีการทดลองจำนวน 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 
สายพันธุ์กนกกาญจน์ 108 กรรมวิธีที่ 2 สายพันธุ์ Inthanon RZ กรรมวิธีที่ 3 สายพันธุ์แค็ท 697 และกรรมวิธีที่ 4 สายพันธุ์ปริ้น
เซส ทำการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ณ โรงเรือนทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูแลรักษาโดยการให้สารละลายปุ๋ย AB มาตรฐาน ทำการเด็ดแขนงข้อที่ 1-9 ออก ผสมเกสรให้ติดผล
แขนงข้อที่ 10-13 เมื่อผลขยายขนาดเท่าไข่ไก่คัดเลือกผลทิ้งให้เหลือต้นละ 1 ลูก ทำการแขวนผล และดูแลรักษาจนถึงระยะเวลา
เก็บเกี่ยวตามอายุของแต่ละสายพันธ์ุ 

 
การบันทึกการเจริญเติบโต 

บันทึกการเจริญเติบโตโดยการวัดความสูงต้นจากโคนต้นถึงปลายยอดในสัปดาห์ที่ 1 และ 4 หลังย้ายปลูก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำต้นโดยวัดตำแหน่งโคนต้นท่ีตำแหน่งเดิมจำนวน 3 ครั้งในสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 6 นับจำนวนใบข้อที่หน่ึงถัดจากใบเลี้ยง
ถึงใบยอด ในสัปดาห์ที่ 1 และ 4 วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในช่วงเวลา 10.00 น. ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD 
meter) ในสัปดาห์ที่ 1, 4 และ 6 และบันทึกน้ำหนักผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของผลที่มีรอยแตกรอบขั้วผล 

 
การวิเคราะห์คุณภาพผล 

 ทำการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ด้วยเครื่อง Digital refractometer รุ่น PAL-1 ยี่ห้อ ATAGO ค่าที่ได้มี
หน่วยเป็นองศาบริกซ์ (°Brix) วิเคราะห์ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ โดยไทเทรตน้ำคั้นเมล่อนด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.1 
N ใช้สารละลายฟีนอฟธาลีน ความเข้มข้น 0.1 % เป็น indicator ตามวิธีการของ(9) และบันทึกรูปร่างผล และสีผิวผล  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of variance 
และเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วยวิธีการ Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รปู
ทางสถิติ  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ความสูงและเสน้ผ่านศูนย์กลางลำต้น  
 การเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบของแต่เมล่อนละสายพันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ความสูงต้นมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ สายพันธุ์ที่มีความสูงต้นมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 1 หลังย้ายปลูก คือ 
Inthanon RZ ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 6.17 ซม. (ตารางที่ 1) สายพันธ์ุที่มีความสูงต้นมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 หลังย้ายปลูกก่อนการ
ผสมเกสร คือ กนกกาญจน์ 108 ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 151.59 ซม. และสายพันธ์ุ Inthanon RZ ที่มีความสูงมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 
1 มีความสูงน้อยที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 125.58 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกสายพันธุ์ไม่
มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 พบว่า สายพันธ์ุ แค็ท 697 มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมากท่ีสุด ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำต้นเท่ากับ 9.56 และ 10.46 ซม. ตามลำดับ สายพันธุ์ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์กนกกาญจน์ 
108 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 เท่ากับ 7.68 และ 8.06 ซม. ตามลำดับ  

จากผลการของการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น พบว่า สายพันธุ์กนกกาญจน์ 108 มีความสูงต้นมากที่สุด แต่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำต้นน้อยที่สุด สายพันธ์ุกนกกาญจน์ 108 เป็นสายพันธ์ุเบา มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากกว่าการเจริญเติบโต
สะสมน้ำหนักต้น สายพันธุ์หนัก คือ สายพันธุ์ปริ้นเซส มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงน้อยกว่าสายพันธุ์เบาแต่มีการสะสม
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น้ำหนักต้นมากกว่า สอดคล้องกับ(8) ที่รายงานว่า เส้นผ่านศูนย์กลางต้นของเมล่อนในทุกช่วงอายุของแต่ละสายพันธ์ุมีความแตกต่าง
กัน โดย(10) อธิบายสาเหตุของความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นว่าลักษณะการเจริญเตบิโตของพืชแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพันธุกรรม
หรือลักษณะประจำพันธ์ุที่แตกต่างกันของพืชชนิดนั้นๆ  
 

ตารางที่ 1 ความสูงและเส้นผ่านศนูย์กลางลำต้นของเมล่อน 4 สายพันธุ์ 

สายพันธุ ์
ความสูง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น (ซม.) 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 6 
กนกกาญจน์ 108 4.94±0.761/b  151.59±24.61 a 0.53±0.20  7.68±1.19 b  8.06±0.65 b 

Inthanon RZ 6.17±0.79 a  125.58±9.16   b 0.46±0.16  8.73±1.01 b  8.49±0.47 b 

แค็ท 697 2.70±0.44 b 134.66±14.22 ab 0.47±0.15  9.56±0.72 a 10.46±0.66 a 

ปริ้นเซส 4.12±0.64 c 140.56±26.57 ab 0.52±0.27  7.90±0.37 b  8.50±0.57 b 

F-test * * ns * * 

C.V. (%) 15.00 14.71 40.82 10.06 6.68 
1/ Means within the same column followed by different letters differ at P≤0.05 according to least significant 
difference, ns = non significant at 0.05 probability levels, * = significant at 0.05 probability levels   
 

จำนวนใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ 
 จำนวนใบในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) ในสัปดาห์ที่ 4 พบว่า สายพันธุ์ Inthanon 
RZ มีจำนวนใบมากที่สุด ที่มีจำนวนใบเท่ากับ 23.75 ใบ และสายพันธ์ุกนกกาญจน์ 108 มีจำนวนใบน้อยที่สุด ที่มีจำนวนใบเท่ากับ 
21.88 ใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกสายพันธ์ุไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) ในสัปดาห์ที่ 4 และ 6 พบว่า สาย
พันธุ์ Inthanon RZ แค็ท 697 และปริ้นเซสมีปริมาณคลอโรฟิลล์ไม่แตกต่างกัน สายพันธุ์กนกกาญจน์  108 เป็นสายพันธุ์ที ่มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์น้อยที่สุด  
 ผลของจำนวนใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ของสายพันธุ์เบา สายพันธุ์กลาง และสายพันธุ์หนักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตาม
อายุของสายพันธุ์ สายพันธุ์เบามีจำนวนใบและปริมาณคลอโรฟิลล์น้อยกว่าสายพันธุ์กลางและสายพันธุ์หนัก และพบว่าสายพั นธุ์
หนักเป็นสายพันธุ์ท่ีมีจำนวนใบและปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุดแตกต่างจากการรายงานของ(9) ที่พบว่าเมล่อนสายพันธุ์กาเลีย (สาย
พันธุ์เบา) มีจำนวนใบสูงกว่าสายพันธุ์อ่ืนท่ีเป็นสายพันธุ์กลางและสายพันธุ์หนัก ซึ่งอาจเนื่องมาจากพันธุกรรมที่แตกต่างกันของแต่
ละสายพันธุ์ ทั้งนี้(9) รายงานว่าการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนสายพันธุ์เบามีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าสายพันธุ์กลางและสาย
พันธุ์หนัก เนื่องจากต้นกล้าสายพันธุ์เบามีระยะการพัฒนาที่เร็วกว่าสายพันธุ์กลางและสายพันธุ์หนัก เมื่อได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมจึงตอบสนองได้เร็วที่สุด 
        

ตารางที่ 2 จำนวนใบและปริมาณคลอโรฟลิล์ของเมล่อน 4 สายพันธุ ์

สายพันธุ ์
จำนวนใบ (ใบ) ปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD unit) 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 
กนกกาญจน์ 108 4.80±0.421/ 21.88±1.13 c 34.51±6.28  39.45±2.90 b  69.93±16.01 b 

Inthanon RZ 4.60±1.17  23.75±0.46 a 33.63±1.55  44.33±5.33 a 103.26±26.88 a 

แค็ท 697 4.40±0.52   22.67±0.71 bc 35.59±2.35  45.14±2.77 a 101.94±13.21 a 

ปริ้นเซส 4.70±0.48   23.00±1.41 ab 36.96±2.49  43.03±1.72 a 114.10±9.83  a 

F-test ns * ns * * 

C.V. (%) 15.50 4.48 10.41 7.74 17.43 
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1/ Means within the same column followed by different letters differ at P≤0.05 according to least significant 
difference, ns = non significant at 0.05 probability levels, * = significant at 0.05 probability levels     
 
ผลผลิตและคุณภาพของผลเมล่อน 
 เมล่อนทั้ง 4 สายพันธุ์ มีคุณภาพของผลแตกต่างกัน สายพันธุ์ที่มีน้ำหนักผลเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สายพันธุ์แค็ท  697 ที่มี
น้ำหนักผลเท่ากับ 1.55 กก. (ตารางที่ 3) สายพันธุ์ที่มีน้ำหนักผลเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์กนกกาญจน์  108 ที่มีน้ำหนักผล
เท่ากับ 0.86 กก. เมล่อนทุกสายพันธ์ุมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ไม่แตกต่างกันซึ่งปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของเมล่อนทุก
สายพันธุ์อยู่ในช่วงความหวาน 11-14 °Brix อยู่ในช่วงเดียวกับการรายงานของ(11) ที่พบว่าเมล่อน 2 สายพันธุ์ คือ ร็อกกี้เขียวและ
กาเลียมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำอยู่ในช่วง 12-13 °Brix ซึ่งเป็นช่วงที่เนื้อเมล่อนมีระดับความหวานค่อนข้างสูง    

ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของเมล่อน 4 สายพันธุ์ แตกต่างกัน สายพันธุ์ที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงที่สุด คือ สายพันธุ์
กนกกาญจน์ 108 ที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เท่ากับ 0.31 % และสายพันธุ์ที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้น้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ป
ริ้นเซส ที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เท่ากับ 0.19 % ปริมาณกรดที่ไทเทรตมีเปอร์เซ็นต์สูง มีผลต่อรสชาติของเมล่อน   

รูปร่างผลของเมล่อน 4 สายพันธุ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปร่าง คือ 1) รูปร่างกลม พบใน 2 สายพันธุ์ คือ กนกกาญจน์ 
108 และ Inthanon RZ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) 2) รูปร่างกลมรี พบใน สายพันธุ์แค็ท 697 และ 3) รูปร่างกลมแบน พบใน สาย
พันธุ์ปริ้นเซส สีผิวผล สามารถแบ่งได้เป็น 4 สี คือ 1) สีเหลือง พบในสายพันธ์ุ คือ กนกกาญจน์ 108 (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) 2) 
สีเหลืองทอง พบในสายพันธุ์ Inthanon RZ 3) สีเขียวเหลือง พบใน สายพันธ์ุแค็ท 697 และ 4) สีเขียว พบใน สายพันธ์ุปริ้นเซส         
 สายพันธ์ุกนกกาญจน์ 108 มีผิวผลเรียบ มีริ้วเส้นเล็กน้อยบนผิวผล ก้านข้ัวผลสีเขียว แข็งแรง ง่ายต่อการแขวนผลและรบั
น้ำหนักผลได้ดี สายพันธุ์ Inthanon RZ มีลายตาข่ายนูนสีขาวทั่วทั้งผล ก้านขั้วผลสีเขียว แข็งแรง ง่ายต่อการแขวนผลและรับ
น้ำหนักผลได้ดี สายพันธุ์แค็ท 697 มีลายตาข่ายนูนละเอียดสีขาวทั่วทั้งผล ก้านข้ัวผลสีเขียว ไม่แข็งแรง ผลหลุดจากต้นก่อนผลสุก 
และไม่มีขั้วผลหลังจากเก็บเกี่ยว สายพันธุ์ปริ้นเซส มีลายตาข่ายนูนละเอียดสีขาวชัดเจนทั่วทั้งผล ก้านขั้วผลสีเขียว ด้านติดกับลำ
ต้นมีลักษณะสั้นจนติดกับลำต้น ยากต่อการแขวนผล และทำให้ก้านข้ัวผลสั้นหลังจากเก็บเกี่ยว   
    
ตารางที่ 3 ผลผลติและคุณภาพของผลเมล่อน 4 สายพันธ์ุ 

สายพันธุ ์ น้ำหนักผล (กก.) TSS (°Brix) TA (%) รูปร่างผล สีผิวผล 

กนกกาญจน์ 108 0.86±0.35 1/b 13.34±0.65  0.31±0.08 a กลม เหลือง 
Inthanon RZ     0.91±0.10 b  13.65±0.96  0.28±0.05 a กลม เหลืองทอง 

แค็ท 697  1.55±0.26 a  13.27±7.31  0.22±0.05 b กลมร ี เขียวเหลือง 
ปริ้นเซส  1.33±0.33 a 11.34±0.80  0.19±0.07 b กลมแบน เขียว 
F-test * ns *   

C.V. (%) 20.07 28.86 25.58   
1/ Means within the same column followed by different letters differ at P≤0.05 according to least significant 
difference, ns = non significant at 0.05 probability levels, * = significant at 0.05 probability levels   
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ภาพที่ 1 รูปร่างผลและสผีิวผลเมล่อน 4 สายพันธ์ุ 
 
สรุปผลการวิจัย 

เมล่อนทั้ง 4 สายพันธ์ุ มีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบและคุณภาพของผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สาย
พันธุ์ที่มีความสูงต้นมากที่สุด คือ กนกกาญจน์ 108 อาจเนื่องจากสายพันธุ์กนกกาญจน์ 108 มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น จัดอยู่ในกลุ่ม
สายพันธ์ุเบาจึงมีการเจริญเติบโตไดด้ีที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 หลังย้ายปลูก สายพันธ์ุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมากท่ีสุด คือ แค็ท 697 
สายพันธุ์ที่มีจำนวนใบมากที่สุด คือ Inthanon RZ สายพันธุ์ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด คือ Inthanon RZ แค็ท 697 และป
ริ้นเซส สายพันธุ์ที่มีน้ำหนักผลมากที่สุด คือ แค็ท 697 และปริ้นเซส ทุกสายพันธุ์มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ไม่แตกต่างกัน 
สายพันธ์ุที่มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงที่สุด คือ กนกกาญจน์ 108 สายพันธ์ุกนกกาญจน์ 108 มีผิวผลเรียบ มีริ้วเส้นเล็กน้อยบนผิว
ผล ก้านขั้วผลสีเขียว แข็งแรง ง่ายต่อการแขวนผลและรับน้ำหนักผลได้ดี สายพันธุ์ Inthanon RZ มีลายตาข่ายนูนสีขาวทั่วทั้งผล 
ก้านขั้วผลสีเขียว แข็งแรง ง่ายต่อการแขวนผลและรับน้ำหนักผลได้ดี สายพันธุ์แค็ท  697 มีลายตาข่ายนูนละเอียดสีขาวทั่วทั้งผล 
ก้านข้ัวผลสีเขียว ไม่แข็งแรง ผลหลุดร่วงจากต้นก่อนผลสุก ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและไม่มีขั้วผลหลังจากเก็บเกี่ยวซึ่งมีลักษณะ
ไม่สวยงาม สายพันธ์ุปริ้นเซส มีลายตาข่ายนูนละเอียดสีขาวชัดเจนท่ัวท้ังผล ก้านข้ัวผลสีเขียว ด้านติดกับลำต้นมีลักษณะสั้นจนติด
กับลำต้น ยากต่อการแขวนผล และทำให้ก้านข้ัวผลสั้นหลังจากเก็บเกี่ยวซึ่งมีลักษณะไม่สวยงามดังนั้น สายพันธ์ุที่เหมาะสมกับการ
ปลูกในจังหวัดปทุมธานีมีจำนวน 2 สายพันธ์ุ คือ Inthanon RZ และกนกกาญจน์ 108 ตามลำดับ                
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสาขาวิชาการผลิตพืช และศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่
เอื ้อเฟื ้อสถานที ่ในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย 

 
 
 

กนกกาญจน์ 108 Inthanon RZ 

แค็ท 697 ปริ้นเซส 
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Effect of plant spacing on yield and nutritional composition of Moringa  
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บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะห่างของการปลูกต่อองค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์และผลผลิตชีวมวล

ของมะรุมเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 ระยะ คือ 50x100  100x100 100x200 
และ 200x200 เซนติเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ โดยปลูกมะรุมด้วยการเพาะชำเมล็ดลงในถุงพลาสติกนาน 60 วัน จากนั้นย้าย
กล้าลงปลูกในแปลงทดลองขนาด 400x400 เซนติเมตรที่ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลโคแห้งอัตรา 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิต
ครั้งแรกหลังจากปลูก 90 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งต่อไปทุก ๆ 60 วัน โดยตัดสูงจากพื้น 100 เซนติเมตร ทำการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจำนวน 3 ครั้ง พบว่า มะรุมแตกกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวจำนวนมากขึ้นตามระยะการปลูกที่ห่างมากขึ้น(P<0.01) มีสัดส่วน
ของน้ำหนักใบต่อลำต้นหรือกิ่งในสภาพแห้งไม่ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.32  1.45  1.48  และ 1.54 (P>0.05) ด้านการให้ผล
ผลิตพบว่า การปลูกที่มีระยะห่างมากขึ้นทำให้ได้ผลผลิตทั้งในสภาพสดและสภาพแห้งต่ำลง โดยให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อ
การเก็บเกี่ยว 1 ครั้งเท่ากับ 9796.67  7351.87  4094.43 และ 3724.67กิโลกรัมต่อไร่ (P<0.01)  และให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง
เฉลี่ยต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้งเท่ากับ 1778.52  1442.56  802.40 และ 759.18 กิโลกรัมต่อไร่ (P<0.01) ตามลำดับ  ระยะปลูก
ที่ห่างกันมากขึ้นทำให้มะรุมมีลำต้นใหญ่ขึ้นชัดเจน (P<0.01).  

 
คำสำคัญ: ระยะการปลูก มะรมุ  ผลผลิต  อาหารสตัว ์
 

Abstract 
The objective of this experiment was to compare the distance of planting to the botanical composition 

and biomass yield of Moringa. Randomized Complete Block Design with 3 replications was used. There are 4 
treatments; 50x100, 100x100, 100x200 and 200x200 centimeters. The seeds of Moringa were planted in the 
plastic bag for 60 days. The seedlings were transplanted into the experimental plot. Size 400x400 cm, which 
have manure from dried cow dung at the rate of 3,200 kilograms per rai. The plants were harvested at the age 
of 90 days after planting and every 60 days after cutting at 100 centimeters above the ground. The results from 
three cutting showed that the Moringa have more branches in accordance with the more distance of planting 
spans (P <0.01). The proportion of leaf weight per stem or branch in dry matter condition was not different. 
With an average of 1.32 1.45 1.48 and 1.54, respectively (P> 0.05). Planting with more distance leads to lower 
yields in both fresh and dry matter conditions. The average fresh weight per harvest was 9796.67 7351.87 
4094.43 and 3724.67 kilograms per rai (P <0.01) and the average dry matter was 1778.52 1442.56 802.40 and 
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759.18 kilograms per rai (P <0.01). Respectively. However, the more space of planting makes the stem of moringa 
bigger.   

 
Keywords:  Planting distance, Moringa, Yield, Animal Feed. 
 
บทนำ 

การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพสำคัญอาชีพหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเพิ่มขึ้นเป็น
มูลค่าปีละนับหมื่นล้านบาท   โดยจะเห็นได้จาก ในปี 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเป็น
ปริมาณ 920,231.376 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 114,009.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีปริมาณการส่งออก 61,3970.113 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 85,935.23  ล้านบาท(1) อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตสัตว์ที่มากขึ้นประการหนึ่งคือ ต้นทุน
การผลิตสัตว์ โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารสัตว์ซึ่งนับวันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์ถูกนำไปใช้เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งพืชที่เคยใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ถูกนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นปริมาณมาก  ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือที่ผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยหาแหล่งวัตถุดิบหรือเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาประยุกต์ในการผลิตอาหารสัตว์ พืชชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและมี
ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นอาหารสัตว์ ท้ังเป็นส่วนผสมในอาหารข้น และการใช้เป็นอาหารหยาบ คือ มะรุม เนื่องจากมีรายงานว่า 
พืชดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศที่ผันแปรค่อนข้างกว้าง ทนต่อสภาพแห้งแล้ง เหมาะต่อปลูกแบบหนาแน่น
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตชีวมวล(2)  มีองค์ประกอบทางโภชนะสูงโดยมีโปรตีน ไขมัน เยื่อไย และ เถ้า เท่ากับ 27.06, 5.68, 19.84 
และ 12.82 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานท้ังหมดเท่ากับ 4,521.27 แคลลอรีต่อกรัม(3)  มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน ยกเว้น มีอาร์จินีนที่
มีค่อนข้างต่ำ(4) นอกจากน้ี ยังมีสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กลูโคซิโนเลตส์ และ ไอโซไธโอไซยาเนตส์ ที่มีคุณสมบัติ
เป็นสารต้านมะเร็ง ลดความดันโลหิต และเป็นสารต้านแบคทีเรีย (5) ด้วยเหตุนี ้ จึงมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากมะรุม
ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้มีการประยุกต์พืชชนิดนี้เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และ
สิ่งแวดล้อม ในด้านการใช้เป็นอาหารสัตว์มีรายงานว่าไก่ไข่ที่ได้รับการเสริมใบมะรุมผงในสูตรอาหารที่ระดับ  0 และ 2 เปอร์เซน็ต์ 
สามารถให้ผลผลิตไข่และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมดีกว่าไก่ไข่กลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 4 และ 6 
เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) แต่สีเปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ น้ำหนักเปลือกไข่ น้ำหนักไข่แดง น้ำหนักไข่ขาว ความสูงไข่ขาว และค่า
ฮอคยูนิตของไข่ในไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ไก่ไข่ที่ได้รับอาหารเสริมใบมะรุมจะมีสีไข่แดงเข้มกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมชัดเจน
(6) การเปรียบเทียบผลการใช้ใบมะรุมและใบกระถินเป็นอาหารเลี้ยงแพะสายพันธุ์ท้องถิ่นของเวียดนาม พบว่า ปริมาณการกินได้ 
การเคี้ยวเอื้อง การย่อยได้ของวัตถุแห้ง โปรตีน ผนังเซลล์ และลิกโนเซลลูโลส ของแพะทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน(7)  การเสริมใบ
มะรุมในหญ้าแห้งระดับต่าง ๆ สำหรับเลี้ยงโคพันธุ์ Creole Reyna พบว่า โคกินอาหารในรูปวัตถุแห้ง และให้ผลผลิตน้ำนมสงูขึ้น 
ประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุแห้ง  อินทรียวัตถุ  โปรตีนรวม  ผนังเซลล์  และลิกโนเซลลูโลสเพิ่มขึ้น(8) การเสริมใบมะรุมใน
อาหารซึ่งมีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน 3,700 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในการ
เลี้ยงปลากดคัง พบว่า การเจริญเติบโตของปลาที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน ( P>0.05) แต่
น้ำหนักเพิ่มขึ้นของปลาที่ได้รับใบมะรุมผสมอาหาร 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงสุด(9) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าน้ำหมักใบมะรุมสามารถ
กำจัดพยาธิในแพะได้(10) แสดงให้เห็นว่ามะรุมเป็นพืชที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่
พบรายงานการศึกษาถึงวิธีการเพาะปลูกเพื่อผลิตใบหรือชีวมวลมะรุมสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ เชิงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ใน
ประเทศไทย ดังนั ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของระยะการปลูกต่อการให้ผลผลิตชีวมวล องค์ประกอบทาง
พฤกษศาสตร์ และองค์ประกอบทางโภชนะของมะรุม   
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วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ผลของระยะการปลกูต่อการให้ผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์ของมะรุม 

1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก)Randomized Complete Block Design) 
มี 4 ทรีตเมนต์ (ระยะการปลูก) คือ 50x100, 100x100,  100x200 และ 200x200 เซนติเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้
แปลงขนาด 4 x 4 ตารางเมตร รวมใช้แปลงทดลองทั้งหมด 12 แปลง 

1.2 การเตรียมแปลงเพาะปลูก โดยการไถดะ ไถแปร และไถพรวน จากน้ันใส่ปุ๋ยคอกจากมลูโคอตัรา 3.2 ตัน/ไร่ 
แล้วยกแปลงเพาะปลูก ขนาด 4 x 4 ตารางเมตร จำนวน 12 แปลง เว้นระทางเดินระหว่างแปลง 1.0 เมตร 
  1.3 การปลูกและการดูแลรักษา  เพาะเมล็ดมะรุมในถุงเพาะชำขนาด 3x5 นิ้ว จำนวน 2 เมล็ดต่อถุง บำรุงรักษา
ต้นกล้าพันธุ์พันธุ์มะรุมให้เหลือ ถุงละ 1 ต้น หลังจากมะรุมงอกได้ 15 วัน เก็บรักษาและรดน้ำให้มีความช้ืนเหมาะสมต่อการเติบโต
ของพืชเป็นเวลา 90 วันจากนั้นจึงนำไปปลูกในแปลงทดลองขนาด 400x400 เซนติเมตรที่เตรียมไว้โดยขุดเป็นหลุมขนาดกว้างxยาว
xลึก ขนาด 30x30x15 เซนติเมตร โดยปลูกด้วยระยะห่างระหว่างต้นต่างกัน คือ 50x100, 100x100,  100x200 และ 200x200 
เซนติเมตร หรือ 45, 25, 15 และ 9 ต้นต่อแปลงตามลำดับ รดน้ำให้ชุ่มและใส่ปุ๋ยสูตร   15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้น
มะรุมอายุได้ 60 วัน และที่ 25 วันภายหลังการตัดทุก ๆ ครั้ง ทำการรดน้ำให้ดินมีความชื้นเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอด้วยการให้น้ำ
แบบฝนเทียม 

1.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวมวล เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุได้ 90 วันหลังการปลูกมะรุมลงในแปลง
ทดลอง โดยการตัดด้วยกรรไกรตัดแต่งกิ่งหรือเลื่อยที่มีความคมสูงเพื่อป้องกันการฉีกขาดของลำต้นให้มีความสูงเหนือพื้นดิน 100 
เซนติเมตร และตัดครั้งต่อ ๆ ไปทุก ๆ 60 วันซึ่งเป็นการตัดเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากกิ่งที่แตกใหม่ทีระดับความสูงแนวเดียวกับการ
ตัดครั้งแรก 

1.5 การบันทึกข้อมูล  
1)  ผลผลติชีวมวลในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง โดยตัดต้นมะรุมทุกต้นที่ตำแหน่งเหนือพ้ืนดินขึ้นมา 100 

เซนติเมตรไปช่ังน้ำหนักสด จากนัน้ สุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะหห์าน้ำหนักแห้ง โดยเก็บข้อมลูทุก 60 วัน รวม 3 ครั้ง 
2) องค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละครั้ง โดยชั่งน้ำหนัก สัดส่วนของใบต่อลำต้น

หรือก่ิง ท้ังในสภาพสดและสภาพแห้ง โดยสุ่มวัดจากจำนวน 5 ต้นในแนวทแยงมุมของแปลงมะรุมในแต่ละแปลง (หน่วยทดลอง) 
3) จำนวนกิ่งที่แตกใหม่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละครั้ง โดยสุ่มวัดจากจำนวน 5 ต้นของมะรุมในแต่ละหน่วย

ทดลอง(แต่ละแปลง) 
4) ขนาดของลำต้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย โดยวดัสูงจากพ้ืน 50 เซนติเมตร 

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก เปรยีบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทรีตเมนท์โดยวิธี lsd ด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป(11)   

 
2. ผลของระยะปลกูต่อองค์ประกอบทางโภชนะของชีวมวลมะรุม 

สุ่มตัวอย่างชีวมวลมะรุม(ทั้งต้นและใบมะรุม) ในแต่ละแปลงทดลองจำนวน 5 ต้น มาหั่นด้วยเครื่องสับพืชอาหาร
สัตว์ให้มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นนำไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65๐C จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (48 ชั่วโมง) นำ
ตัวอย่างออกจากตู้อบและทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำไปบดด้วยเครื่องบดให้มีขนาดอนุภาคของตัวอย่างประมาณ 1 
มิลลิเมตร เก็บรักษาเพ่ือรอการรวมกับหน่วยทดลองหรือแปลงเดียวกันในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 และครั้งท่ี 3 ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกล่าวตามสัดส่วนของตัวอย่างที่เก็บมาในแต่ละครั้งของการเก็บเกี่ยวสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะดังนี้  

2.1 นำตัวอย่างชีวมวลมะรุมจากหน่วยทดลองเดียวกันที่เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1  2  และ 3 ซึ่งอบแห้งและทำการบด
เตรียมไว้แล้วมารวมและผสมในสัดส่วนของตัวอย่างที่เก็บในแต่ละครั้ง  
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2.2 สุ่มตัวอย่างอีกครั้งประมาณ 500 กรัม เพื่อวิเคราะห์ปริมาณวัตถุแห้ง โปรตีนรวม เยื่อใยรวม ไขมัน  และเถ้า(12)  
และวิเคราะห์พลังงานรวมโดยใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (บอมบ์แคลอริมิเตอร์รุ่น IKAC5001) แต่ละตัวอย่างทำการวิเคราะห์ 2 
ซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรับรายงานผลการวิเคราะห์ 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทรีตเมนท์โดยวิธี lsd ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป(11)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลของระยะการปลูกต่อการให้ผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์ของมะรุม 
1.1 ผลผลิต ผลการทดลองพบว่ามะรุมทีปลูกระยะ 50x100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตชีวมวลทั้งหมดทั้งในสภาพสด สภาพ

แห้ง ผลผลิตใบสด ใบแห้ง ต้นและกิ่งในสภาพสด และต้นและกิ่งในสภาพแห้งสูงกว่าระยะปลูกอื่น ๆ ผลผลิตดังกล่าวลดลงตาม
ระยะปลูกที่ห่างกันมากขึ้น ทั้งนี้เกิดช่วงระยะการเติบโตก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้สั้น การแตกกิ่งยังไม่ได้รับ
ผลกระทบจากแสงแดด ประกอบกับการมีจำนวนต้นต่อพ้ืนท่ีมากในแปลงท่ีปลูกถี่ ทำให้มะรุมแปลงดังกล่าวให้ผลผลิตได้สูงกว่า ผล
การทดลองแสดงดังตารางที่ 1 

1.2 การเจริญเติบโต พบว่ามะรุมทีปลูกระยะถี่มีการเติบโตในรูปของความยาวเส้นรอบวงของลำต้นน้อยกว่ามะรุมที่ปลูก
ระยะห่างอย่างชัดเจน (P<0.01) อาจเนื่องการแย่งแสงแดดและสารอาหาร โดยทั่วไปพืชจะแย่งรับแสงแดดด้วยการเพิ่มความสูง
มากกว่าการเติบโตในรูปของการขยายขนาดของลำต้น มะรุมที่ปลูกถี่จึงมีขนาดลำต้นเล็กกว่ามะรุมที่ปลูกห่างกว่า  

1.3 การแตกกิ่ง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 1 พบว่ามะรุมมีการแตกกิ่งจำนวนน้อย 
อาจเนื่องจากเป็นช่วงการเติบโตด้านการเพิ่มความสูง การทดลองครั้งนี้จึงไม่วัดจำนวนกิ่งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนี้  ในการเก็บ
เกี่ยวครั้งที่ 2 พบว่า มะรุมที่ปลูกด้วยระยะห่างของการปลูกห่างมากขึ้นมีจำนวนกิ่งน้อยกว่ามะรุมที่ปลูกด้วยระยะห่างของการปลูก
ถี่ แต่หลังจากการตัดครั้งที่ 2 และเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 กลับพบว่าระยะการปลูกที่ห่างกันมากขึ้นมะรุมมีการแตกกิ่งได้มากกว่ากลุ่มที่
ปลูกระยะถี่กว่าอย่างชัดเจน(P<0.01)  นอกจากนี้ยังพบว่ามะรุมแปลงที่ปลูกถี่มีจำนวนกิ่งมีชีวิตลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับ
แสงแดดน้อยกว่ามะรุมที่ปลูกห่าง  

1.4 สัดส่วนของใบต่อลำต้นและกิ่ง จากการที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 1 มะรุมมีการแตกกิ่งจำนวนน้อย จึงไม่วัดเป้น
จำนวนกิ่งแต่ทำการวัดเป็นส่วนของลำต้น ดังนั้นการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 จึงเก็บข้อมูลผลผลิตชีวมวลเพื่อคำนวณหาสัดส่วนของใบต่อ
ลำต้นทั้งในสภาพสดและในสภาพแห้ง ซึ ่งผลการทดลองพบว่า ระยะปลูกไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของน้ำหนักใบต่อลำต้น  
(P>0.05) แต่มีแนวโน้มที่ระยะปลูกห่างกันมากขึ้นจะทำให้สัดส่วนของน้ำหนักใบต่อลำต้ นมีค่าสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการปลูก
ระยะห่างมากข้ึนมะรุมสามารถผลิตใบได้มากกว่าการปลูกระยะชิดกัน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 

 
2. ผลของระยะปลูกต่อองค์ประกอบทางโภชนะของชีวมวลมะรุม 

พบว่า ชีวมวลของมะรุมจากการปลูกระยะต่าง ๆ มีโภชนะใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 3 เนื่องจากมะรุมทุกระยะ
ปลูกมีสัดส่วนของใบต่อลำต้นและกิ่งก้านใกล้เคียงกัน(P>0.05) โดยทั่วไปองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนจะพบมากในส่วนของใบ 
ในขณะที่เยื่อใยพบมากที่ลำต้นและกิ่งก้าน ดังนั้น เมื่อสัดส่วนของใบต่อลำต้นและกิ่งก้านใกล้เคียงกันจึงทำให้โภชนะในชีวมวลไม่
แตกต่างกัน หากเปรียบเทียบองค์ประกอบทางโภชนะของชีวมวลมะรุมกับใบรวมต้นกระถินป่น(ชีวมวลกระถิน) ซึ่งเป็นวัตถุดิบจาก
พืชตระกูลถั่วที่ได้รับความนิยมใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั่วไป พบว่าชีวมวลมะรุมมีโปรตีนและไขมันสูงกว่าชีวมวลกระถิน โดยชีว
มวลกระถินมีโปรตีน และไขมันเท่ากับ 13 และ 1.7 เปอร์เซ็นต์(13)  ในขณะที่ชีวมวลกระถินมีเยื่อใยและเถ้าใกล้เคียงกับชีวมวล
มะรุมที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ 30.5 และ 8.5 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 32-33 และ 9.6-10 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ นอกจากนี้ ชีวมวลมะรุม
ยังมีโปรตีนใกล้เคียงกับถั่วอาหารสัตว์โดยทั่วไป เช่น ถั่วคาวาลเคต ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วฮามาต้า และถั่วไมยรา ซึ่งมีโปรตีนเฉลี่ย 
16.6  15.9  15.9  และ 17.8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ(14) นอกจากน้ี ปริมาณโปรตีนยังใกล้เคียงกับถ่ัวอัลฟัลฟ่าที่เติบโตเต็มที่ดว้ยซึ่งมี



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

593 

 

โปรตีนเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ (15)  ระยะการปลูกไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของเยื่อใย เนื่องจากมะรุมที่ได้จากการทดลองมี
สัดส่วนของใบต่อลำต้นและกิ่งก้านใกล้เคียงกัน และมีอายุการเกี่ยวเท่ากัน แต่หากพิจารณาปริมาณเยื่อใยของชีวมวลมะรุมจากการ
ทดลองนี้กับทางปาล์ม (Oil palm fronds) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยทางปาล์มมีเยื่อใยเฉลี่ย  32.63 เปอร์เซ็นต์(16)  

 
ตารางที่ 1  ผลของระยะปลูกต่อการให้ผลผลิตและการเติบโตของมะรุม 

ลักษณะทีศึกษา                       ระยะห่างของการปลูก (ซม.xซม.) Pr>F CV (%) 

50x100 100x100 100x200 200x200 

ผลผลิตน้ำหนักสด(กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่1**  8900.0a 7888.9a 3333.3b 3110.0b 0.0014 19.52 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2* 8100.0a 5750.0ab 3740.0bc 2562.0c 0.0153 29.19 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3** 12390.0a 8416.7b 5210.0c 5502.0c 0.0018 16.86 
เฉลี่ย 9796.67a 7351.87b 4094.43c 3724.67c 0.0003 13.00 

ผลผลิตน้ำหนักแห้ง(กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1**  1816.1a 1850.2a 888.5b 833.6b 0.0027 17.88 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2*  1510.8a 1029.3ab 741.4bc 505.4c 0.0106 25.61 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3**  2008.67a 1448.17b 777.29c 938.54bc 0.0052 20.89 
เฉลี่ย 1778.52a 1442.56a 802.40b 759.18b 0.0012 15.24 

ผลผลิตน้ำหนักสดของใบ (กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1*  5600.0a 5083.3a 2333.3b 1940.0b 0.0271 34.31 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2ns        6000.0       3316.7      2060.0      1564.6 0.0533 49.51 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3**  5910a 4200b 2590c 2796c 0.0020 16.05 
เฉลี่ย 5836.67a 4200.00b 2327.77c 2100.20c 0.0004 14.62 

ผลผลิตน้ำหนักแห้งของใบ (กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1**  1300.00a 1107.78a 573.33b 544.09b 0.0074 22.48 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2**  803.70a 643.00b 358.50bc 310.77c 0.0048 21.37 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3**  2553.75a 1750.00b 982.50c 1140.60c 0.0014 16.75 
เฉลี่ย  1552.48a 1166.93ab 638.11c 665.15bc 0.0132 25.56 

ผลผลิตน้ำหนักสดของกิ่ง (กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่**1  3300.0a 2805.6a 1000.0b 820.0b 0.0002 17.07 
เก็บเกี่ยวครั้งที่* 2  3510.0a 2433.3ab 1680.0b 997.4b 0.0408 37.76 
เก็บเกี่ยวครั้งที่** 3  6480.0a 4216.7b 2620.0c 2706.0c 0.0022 18.57 
เฉลี่ย 4430.0a 3151.9b 1766.7c 1507.8c 0.0013 18.53 

ผลผลิตน้ำหนักแห้งของกิ่ง (กก./ไร่)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่** 1  516.1a 742.4a 315.1b 289.6b 0.0074 22.48 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2*  642.03a 399.00ab 330.70b 194.40b 0.0332 34.43 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3** 1232.25a 876.25b     493.5c     551.4c 0.0029 18.78 
เฉลี่ย 796.79a 672.55ab 379.77bc 345.13c 0.0301 28.38 

เส้นรอบวงของลำต้น (ซม.)          23.80c        26.80b        31.73a         32.40a  0.0017       9.20 

** หมายถึง แตกต่างกันท่ีระดับนยัสำคญั 0.01      * หมายถึง แตกต่างกันท่ีระดับนยัสำคญั 0.05 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 
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ตารางที่ 2  ผลของระยะปลูกต่อองค์องค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์ของมะรุม 

ลักษณะทีศึกษา ระยะห่างของการปลูก (ซม.xซม.) Pr>F CV 
 (%) 50x100 100x100 100x200 200x200 

จำนวนกิ่งเฉลี่ยต่อต้น (ก่ิง)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2** 11.1a 5.5b 4.3bc 2.9c 0.0009 21.13 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3** 9.5c 10.3bc 11.7b 14.3a 0.0008 6.29 

วัตถุแห้งของใบ (%)       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1ns  23.72 21.84 24.60 27.14 0.1571 9.93 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 ns   18.90 19.23 19.92 19.63 0.7914 6.78 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 ns  23.33 20.83 19.17 20.83 0.5900 17.14 
เฉลี่ย 21.98 20.63 21.23 22.53 0.5814 7.95 

วัตถุแห้งของลำต้นและกิ่ง (%)        
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1ns   28.06 26.43 28.19 27.00 0.0722 2.70 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2*  18.42a 16.69b 19.65a 19.00a 0.0205 4.44 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 ns   19.17 20.83 19.17 20.00    0.8100 12.45 
เฉลี่ย 21.88 21.32 22.34 22.00 0.7293 5.03 

สัดส่วนน้ำหนักใบต่อลำต้นและกิ่งสภาพสด       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1ns   1.68 1.83 2.35 1.90 0.1763 17.17 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2ns   1.41 1.59 1.59 1.59 0.7781 16.37 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3ns   0.92 1.00 1.00 1.06 0.4200 9.79 
เฉลี่ย 1.34 1.47 1.65 1.52 0.1949 10.10 

สัดส่วนน้ำหนักใบต่อลำต้นและกิ่งสภาพแห้ง       
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 1ns  1.40 1.52 1.83 1.88 0.1127 13.87 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2ns   1.44 1.84 1.62 1.64 0.5323 19.11 
เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3ns  1.11 1.00 0.99 1.10 0.5358 13.62 

- เฉลี่ย  1.32 1.45 1.48 1.54 0.4904 11.85 

** หมายถึง แตกต่างกันท่ีระดับนยัสำคญั 0.01     * หมายถึง แตกต่างกันท่ีระดับนยัสำคัญ 0.05   
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 
  
ตารางที่ 3  ผลของระยะปลูกต่อองค์ประกอบทางโภชนะของชีวมวลมะรุม  
องค์ประกอบทางโภชน (%) ระยะห่างของการปลูก (ซม.xซม.) Pr>F CV (%) 

50x100 100x100 100x200 200x200 
  วัตถุแห้ง 90.82 91.09 91.18 90.85 0.4943 0.3554 
 โปรตีน 15.35 16.25 15.72 15.42 0.6227 5.7041 

   ไขมัน  2.97 2.73 2.50 2.49 0.3549 12.9073 
เยื่อใย 33.52 31.90 32.88 33.31 0.8269 6.8984 
เถ้า 9.74 9.90 9.60 10.01 0.6610 4.2058 
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สรุปผลการวิจัย 
การปลูกมะรุมเพื่อการผลิตชีวมวลเพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที ่ระยะยะห่างของการปลูก 50x100  100x100  

100x200  และ 200x200 เซนติเมตร สรุปได้ดังนี้ 
1. ระยะปลูกไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของน้ำหนักใบต่อลำต้นหรือกิ่ง แต่มีแนวโน้มที่สัดส่วนดังกล่าวจะสูงขึ้นเมื่อระยะ

การปลูกห่างกันมากข้ึน  
2. ระยะปลูกที่ห่างกันมากขึ้นทำให้มะรุมมีการแตกกิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะการแตกกิ่งเมื่อมีการเก็บเกี่ยวในลำดับครั้งที่

มากขึ้น 
3. ผลผลิตทั้งในสภาพสด สภาพแห้ง ผลผลิตใบสด ผลผลิตใบแห้ง ผลผลิตต้นหรือกิ่งสด และผลผลิตต้นหรือกิ่งแห้ง ของ

มะรุมที่ปลูกถ่ีมีค่ามากกว่ามะรุมที่ปลูกห่าง 
4. การปลูกถ่ีทำให้ขนาดของลำต้นเล็กกว่าการปลูกห่างอย่างชัดเจน 
5. ระยะปลูกไม่มีผลต่อองค์ประกอบทางโภชนะของชีวมวลมะรุม 
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ผลของวัสดุปลูกต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไมโครกรีนข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง  
Effect of Growing Media on Yield and Quality in Purple Waxy Corn Microgreen  

 
  ณัฐภสัสร ภิวัฒกุลวรตุม์1 อินทัช ปุ๋ยสาลี1 และประณต มณีอินทร์*1  

Natphatsorn Phiwatkunwarut 1, Intuch Puisalee 1, and Pranot Maniin *1  
1 คณะนวัตกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัรังสิต  

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Pranot.M@rsu.ac.th  

บทคัดย่อ 
ไมโครกรีนคือระยะที่พืชงอกออกจากเมล็ด มีสารอาหารมากกว่าพืชชนิดเดียวกันท่ีเจริญเติบโตเต็มที่ 3 – 10 เท่า จึงอุดม

ไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพ เช่น สารแอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidants) ช่วยควบคุมอนุมูลอิสระ1 แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) ชะลอการเสื่อมของเซลล์ เส้นใยหยาบ (Fiber) ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาล คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ช่วยเพิ่ม
ปริมาณเม็ดเลือดแดง ลดอาการภูมิแพ้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยผลของวัสดุปลูกต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพของไมโครก
รีนข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง โดยใช้แผนการทดลองแบบCompletely randomized design(CRD) 4กรรมวิธี กรรมวิธีละ 6ซ้ำ คือ 
1. ขุยมะพร้าว 2. พีทมอส 3. ขุยมะพร้าว , พีทมอส (1:1) 4. ทราย, พีทมอส (1:1) พบว่า วัสดุปลูกพีทมอสมีผลทำให้การ
เจริญเติบโตทางกายภาพดีที่สุด โดยมีความสูงต้น 21 เซนติเมตร ความยาวราก  24.91 เซนติเมตร อัตราการงอก 70.8 เปอร์เซ็นต์ 
น้ำหนักสด 36. 43 กรัม และน้ำหนักแห้ง 3.11 กรัม และ วัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 มีผลต่อการเจริญเติบโตทางชีวภาพดี
ที่สุด โดยมีปริมาณเส้นใยหยาบ 43.15 % ปริมาณแอนตี้ออกซิแดนท์  34.44 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณแอนโทไซยานิน  3.71 
มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณแร่ธาตุ 9.98 % ปริมาณคลอโรฟิลด์ A  0.82 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณคลอโรฟิลด์ B  0.15 มิลลิกรมัต่อ
กรัม ปริมาณคลอโรฟิลด์รวม  0.93 มิลลิกรัมต่อกรัม 
 
คำสำคัญ: ไมโครกรีน วัสดุปลูก แอนโทไซยานิน ข้าวโพดข้าวเหนียวสมี่วง 
 
Abstract 
 Microgreens are little seedlings of edible plants with a high concentration of nutrients, containing 3 - 
10 times nutrition of the fully mature plants. The nutrients are antioxidants that help your body to control free 
radicals, anthocyanins that can slow down cell aging, fiber which helps sugar absorption, and chlorophyll that 
help increasing red blood cells. That led to the origin of the research “The Results of Growing Media on 
Product’s Quantity and Quality of Purple Waxy Corn Seedlings”. The experiment is using Completely-
Randomized Design (CRD) with 4 treatments 6 replications which are 1) coconut coir dust 2) peat moss 3) 
coconut coir dust, peat moss (1:1 by volume) 4) sand, peat moss (1:1 by volume). The results indicated that 
the best growing medium for physical growth was peat moss gave in plant growth 21cm height, 24.91 cm root 
length, 70.8% of germination rate, 36.43 grams fresh weight, and 3.11 grams dry weight. On the other hand, the 
best growing medium for biological growth was sand, coconut coir dust (1:1by volume), resulting in plants 
having 43.15% crude fiber, 34.44 mg/g of antioxidants, 3.71mg/g of anthocyanin, 9.98% minerals, 0.82 mg/g of 
chlorophyll A, 0.15 mg/g of chlorophyll B, and 0.93 of total chlorophyll. 
 
Keywords:  Microgreen, Growing Media, Anthocyanins, Purple Waxy Corn   
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บทนำ 
 ในปัจจุบันผู้คนส่วนประสบกับปัญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมท้ังในอากาศ น้ำ และอาหาร รวมถึงการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ สาเหตุมากจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ความไม่สะดวก และไม่มีเวลา ข้อจำกัดในเรื่องของที่อยู่อาศัยมี
พื้นที่น้อย จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ และปลอดภัยมาบริโภคได้ ไมโครกรีน คือระยะที่พืชงอกออกจากเมล็ด 
เจริญเติบโตโดยการอาศัยอาหารภายในเมล็ด   ซึ่งไมโครกรีนเป็นระยะแรกของการเจริญเติบโต จึงอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน แร่
ธาตุ รวมถึงสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพ เช่น สารแอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidants) ที่มากไปกว่านั้นไมโครกรีนอุดมไปด้วย
สารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความสมบูรณแ์ข็งแรงของร่างกาย ทั้งนี้สารอาหารในไมโครกรีนยังช่วยลดภาระการทำงานของ
ระบบย่อยอาหารอีกด้วย แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ช่วยควบคุมอนุมูลอิสระให้อยู่ในปริมาณที่สมดุล (2) สิ่งแปลกปลอมที่
ได้รับจากสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งมลพิษในอากาศแสงแดดจัด อาหารมันๆ และพวกของปิ้งย่างทั้งหลาย ซึ่งถ้าร่างกายได้รับสิ่ง
เหล่านี้มาก ๆ เข้า อนุมูลอิสระก็จะยิ่งสะสมกลายเป็นสารพิษบ่อเกิดของโรคร้ายอย่าง มะเร็ง (3) วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่าง ๆ ท่ี
เลือกนำมาเพื่อใช้ปลูกพืชทดแทนดิน และทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เป็นปกติ วัตถุดังกล่าวอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ผสมกันก็ได้ และอาจเป็นอินทรียวัตถุ  หรืออนินทรียวัตถุก็ได้ โดยวัสดุปลูกแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ให้ปริมาณ
ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการที่แตกกัน การเลือกใช้วัสดุปลูกจะคำนึงถึงการจัดการให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด และให้ผลผลิตและคุณภาพของพืชสูงกว่าการปลูกแบบทั่วไป โดยทั่วไปวัสดุปลูกมีบทบาทต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 4 ประการ คือ 1) ค้ำจุนส่วนของพืชที่อยู่เหนือวัสดุปลูกให้ตั้งตรงอยู่ได้ 2) เก็บสำรองธาตุอาหารพืช 3) กักเก็บ
น้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช 4) แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างรากพืชกับช่องว่างรอบ ๆ วัสดุปลูก(4) โดยวัสดุปลูกนั้นจะต้องมีความ
เหมาะสมต่อพืช ให้ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาไม่แพง และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยผล
ของวัสดุปลูกต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไมโครกรีนข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อปรมิาณผลผลิตและคณุภาพของไมโครกรีนข้าวโพดข้าวเหนยีวสีม่วง โดยใช้แผนการทดลอง 

Completely randomized design(CRD) โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of variance) ของข้อมูลแต่ละลักษณะตาม
แผนการทดลองที่กำหนด และเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยของแตล่ะกรรมวิธี โดยใช้วธิี Least Square Difference 
(LSD) โดย 1 หน่วยการทดลองจะมีเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงพันธุ์แฟนซสีีม่วง111 จำนวน 40 เมลด็ 4กรรมวิธี กรรมวิธลีะ 6
ซ้ำ คือ 1. ขุยมะพร้าว 2. พีทมอส 3. ขุยมะพร้าว, พีทมอส ในอัตราส่วน 1:1โดยปริมาตร 4. ทราย, พีทมอสในอัตราส่วน 1:1 โดย
ปริมาตร โดยเก็บบันทึกข้อมูลทีร่ะยะการเจริญเติบโต 7 วัน ได้แก่ ความสูงต้น  ความยาวราก น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง อัตราการงอก 
คลอโรฟลิด์ สารแอนโทไซยานิน สารตา้นอนุมูลอสิระ ปริมาณเส้นใยหยาบทีห่้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ ดาดฟ้าตึก 5/1 มหาวิทยาลัย
รังสิต ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 
 
ผลการวิจัย 

จากTable ที่ 1พบว่าผลของวัสดปุลูกกับการเจรญิเติบโตของไมโครกรีนข้าวโพดข้าวเหนยีวสีม่วง หลังปลูก 8 วัน มีผลทำ

ให้ความสูงต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดปุลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 และพีทมอส  มคีวามสูงต้นมาก

ที่สุด ที่ 21.5 และ 21 เซนติเมตร ความยาวราก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดปุลูกทราย, ขุยมะพร้าว 1:1 มี

ความยาวรากมากที่สดุ ที่ 30.88 เซนติเมตร และอัตราการงอก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวัสดุปลูก ขุย

มะพร้าว และพีทมอสมีอตัราการงอกมากท่ีสุด ที่ 72.5 และ 70.8 เปอร์เซ็นต์  
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 Table 1 Effect of growth media on hight, root length and germination rate of purple waxy corn 

Growth media 

Hight  

(cm.) 

Root length 

 (cm.) 

Germination  

(%) 

Coco peat 18 b 22.05 b 72.5 a 

Peat moss 21 a 24.91 b 70.8 a 

Coco peat : Peat moss 1:1 20 ab 22.15 b 60 b 

Sand : Coco peat 1:1 21.5 a 30.88 a 64.17 ab 

F-test * * * 

Difference letter in the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05) by least significant 
difference.  
 
จากTable ที่ 2 พบว่า ผลของวัสดุปลูกกับการเจรญิเติบโตของไมโครกรีนข้าวโพดขา้วเหนียวสีม่วง หลังปลูก 8 วัน มีผล

ให้น้ำหนักสด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวัสดปุลูกพีทมอส  มีน้ำหนักสดมากท่ีสดุ ที่ 36.43กรัม โดยไมม่ีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตกิับขุยมะพร้าว : พีทมอส 1:1 ที่ 33.02 กรัม ปริมาณเส้นใยหยาบ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดุปลูกทราย, ขุยมะพรา้ว 1:1 มีปริมาณเสน้ใยหยาบมากท่ีสดุ ที่ 43.15 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนักแห้ง ไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ  

 

Table 2 Effect of growth media on weight, dry weigth and fiber of purple waxy corn. 

Growth media 

Weight  

(g.) 

Dry weight 

 (g.) 

Fiber  

(%) 

Coco peat 30.59 b 2.76  40.99 b 

Peat moss 36.43 a 3.11  39.59 c 

Coco peat : Peat moss 1:1 33.02 ab 2.61  40.24 bc 

Sand : Coco peat 1:1 30.64 b 3.11  43.15 a 

F-test * ns * 

Difference letter in the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05) by least significant difference. 
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จากTable ที่ 3 พบว่า ผลของวัสดุปลูกกับการเจรญิเติบโตของไมโครกรีนข้าวโพดขา้วเหนียวสีม่วง หลังปลูก 8 วัน มีผล

ให้ ปริมาณแอนตี้ออกซิแดนท์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดุปลูกพีทมอส และขุยมะพร้าว  : พีทมอส 1:1 มี

ปริมาณแอนตี้ออกซิแดนท์มากทีส่ดุ ที่ 42.81 และ 41.65 มิลลิกรัมต่อกรมั ปริมาณแอนโทไซยานนิ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดุปลูกขุยมะพร้าว มีปรมิาณแอนโทไซยานนิมากท่ีสุด ที่ 4.72 มลิลิกรัมต่อกรมั และปริมาณแร่ธาตุ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวสัดุปลูกทราย : ขุยมะพรา้ว 1:1 มีปริมาณแร่ธาตุมากท่ีสุด ที่ 9.98 เปอร์เซ็นต์  
 

Table 3 Effect of growth media on antioxidant, anthocyanin and crude ash of purple waxy  corn. 

Growth media 

Antioxidant  

(mg/g.) 

Anthocyanin 

(mg/g.) 

Crude ash  

(%) 

Coco peat 22.27 c 4.72 a 6.69 c 

Peat moss 42.81 a 3.33 b 7.76 bc 

Coco peat : Peat moss 1:1 41.65 a 3.35 b 8.25 b 

Sand : Coco peat 1:1 34.44 b 3.71 b 9.98 a 

F-test * * * 

Difference letter in the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05) by least significant difference. 
 

จากTable ที่ 4 พบว่า ผลของวัสดุปลูกกับการเจรญิเติบโตของไมโครกรีนข้าวโพดขา้วเหนียวสีม่วง หลังปลูก 8 วัน มีผล

ให้ ปริมาณคลอโรฟิลด์ A มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวสัดุปลูกขุยมะพร้าว มีปรมิาณคลอโรฟลิด์ A มากทีสุ่ด ที ่

1.04 มิลลิกรัมต่อกรัม  ปริมาณคลอโรฟลิด์ B มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวัสดุปลูกขุยมะพร้าว มีปริมาณคลอ

โรฟิลด์ B มากที่สุด ที่ 0.32 มิลลิกรัมต่อกรัม และปริมาณคลอโรฟิลด์รวม มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ โดยวสัดุ

ปลูกขุยมะพร้าว มีปรมิาณคลอโรฟิลด์รวม มากที่สุด ท่ี 1.26 มิลลิกรัมต่อกรมั  
 

Table 4 Effect of growth media on chlorophyll A, chlorophyll B and total chlorophyll  of  purple waxy 
corn. 

Growth media 

Chlorophyll A  

(mg/g.) 

Chlorophyll B  

(mg/g.) 

Total chlorophyll 

(mg/g) 

Coco peat 1.04 a 0.32 a 1.26 a 

Peat moss 0.56 b 0.10 b 0.66 b 

Coco peat : Peat moss 1:1 0.50 b 0.20 b 0.70 b 

Sand : Coco peat 1:1 0.82 ab 0.15 b 0.93 ab 

F-test * * * 

Difference letter in the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05) by least significant 

difference. 
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วิจารณ์ผล 

จากผลการทดลองวัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 มีผลทำให้มีปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุดที่3.71 มิลลิกรัมต่อกรัม 

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของพัชราภรณ์5ปริมาณแอนโทไซยานินของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่งอก ข้าวกล้องหอมนิลงอก และข้าวกล้อง

เหนียวดางอกมีค่าลดลง เมื่อเวลาการงอกเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  

จากผลการทดลองวัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 มีผลทำให้ ปริมาณคลอโรฟิลด์ A ที่ 0.82 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณ

คลอโรฟิลด์ B ที่ 0.15 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณคลอโรฟิลด์รวม ที่ 0.93 มิลลิกรัมต่อกรัมมากที่สุดตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี 

นิธากร6การใช้วัสดุเพาะสูตรขุยมะพร้าวผสมทรายจะให้ผลผลิตน้ำคั้นนอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด 

ทั้งนีก้ารบริโภคต้นอ่อน หรือไมโครกรีนชนิดต่างๆ มีจุดประสงค์ในการบริโภคเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพ มากกว่าการบริโภค

เพื่อให้อิ่มท้อง จึงเป็นเหตุผลให้ วัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 โดยปริมาตร มีความเหมาะสมที่สุดในการปลกูไมโครกรีนข้าวโพด

ข้าวเหนียวสีม่วง 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองปลูกไมโครกรีนข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ในวัสดุปลูก 4 ทรีทเม้นต์ พบว่า วสัดุปลูกพีทมอสมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางกายภาพดีที่สุด โดยมีความสูงต้นที่ 21 เซนติเมตร ความยาวราก ที่ 24.91 เซนติเมตร อัตราการงอก ที่ 70.8 
เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักสด ที่ 36. 43 กรัม และนำ้หนักแห้ง ที่ 3.11 กรัม จึงสรุปได้ว่า วัสดุปลูกพีทมอสเป็นวัสดุปลูกท่ีมีผลต่อปรมิาณ
ของผลผลิตดีทีสุ่ด และวัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 มีผลตอ่การเจรญิเตบิโตทางชีวภาพดีทีส่ดุ โดยมีปริมาณเส้นใยหยาบที ่
43.15 % ปริมาณแอนตี้ออกซิแดนท์ ที่ 34.44 มิลลิกรมัต่อกรมั ปรมิาณแอนโทไซยานิน ที่ 3.71 มิลลกิรัมต่อกรมั ปรมิาณแร่ธาต ุที ่
9.98 % ปริมาณคลอโรฟิลด์ A ที่ 0.82 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณคลอโรฟิลด์ B ที่ 0.15 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณคลอโรฟิลดร์วม ที ่
0.93 มิลลิกรัมต่อกรัม จึงสรุปได้วา่ วัสดุปลูกทราย : ขุยมะพร้าว 1:1 เป็นวัสดุที่มีผลต่อคณุภาพของผลผลิตดีทีสุ่ด  
 
เอกสารอ้างอิง  
1. Sompong R, Siebenhandl-Ehn S, Linsberger-Martin G, Berghofer GE. Physicochemical and  
  Antioxidative Properties of Red and Black Rice Varieties from Thailand, China and Sri Lanka. Food Chemistry 

2011;124: 132-140.  
2. Kopsell DA, Sams CE. Increases in shoot tissue pigments, glucosinolates, and mineral elements in sprouting 

broccoli after exposure to short-duration blue light from light emitting diodes. J. Am. Soc. Hortic. Sci 
2013;138(1): 31-37. 

3. โกสินทร์ วิระษร, กลุธิดา กล้ารอด, ประณิธิ หงส์ประภาส ,พัชรี บุญศิริ. ภาวะถูกออกซไิดซเ์กินสมดุลและสารตา้นออกซิเดช่ัน
กับโรคมะเร็ง. ศรีนครินทรเ์วชสาร. 2557; 29 (2):207-219. 

4. Fresh Garden Hydroponics. Substrate Culture.กรุงเทพฯ: บรษิัท วี.พี.; 2017. ที่มา: 
https://sites.google.com/site/hydroponichy2556/substrate-culture  

5. พัชราภรณ์ รัตนธรรม, ณฏัฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูช่ืน. สารประกอบฟีนอลิก แอนโทไซยานิน และสมบัติการต้านอนุมลู
อิสระของข้าวกล้องสีงอก.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  2556 ;44: 441-444. 

6. รัชนี นธิากร, อนุรักษ ์กังขอนนอก, ศศิธร เมธาวิวัฒน, สุจิตรา เทีย่งสันเทียะ. การศึกษาวัสดุเพาะทีเ่หมาะสมต่อการเพาะต้น
อ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เพื่อผลติน้ำคั้น. วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 2557;1: 448-459. 
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ผลิตภัณฑ์เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือ 
Product of Lucaena leucocephala seeds in brine  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปริมาณเกลือที่ 4  8 12 และ 16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ เพื่อผลิตเมล็ดกระถินดอง พบว่ากระถินดองที่ใช้
น้ำเกลือ 12 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส 
และความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.92, 7.68, 7.72, 7.79 และ 7.78 ตามลำดับ การตรวจสอบทางเคมีและกายภาพ พบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของน้ำเกลือที่มากขึ้น ส่งผลให้เมล็ดกระถินมีสีเขียว(a*) ลดลง ขณะที่สีเหลือง(b*) จะเพิ่มขึ้น ปริมาตรของเมล็ด
กระถินหลังการดองยิ่งใช้ความเข้มข้นของเกลือมากขึ้น ปริมาตรของเมล็ดกระถินและแรงกด (N) จะลดลง นอกจากนี้ค่าความเป็น

กรดด่าง(pH)ลดลง แต่ปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้น (p≤0.05) ทางด้านจุลินทรีย์พบว่าปริมาณความเข้มข้นของน้ำเกลือที่มากขึ้น 
ส่งผลให้มีจำนวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียเพิ่มขึ้น  
 
คำสำคัญ:     เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือ เกลือ แลคติกแอซิดแบคทีเรีย   
 
Abstract 
 Studied on the quantity of salt at  4, 8, 12 or 16 % weight by water for produced Lucaena leucocephala 
seeds in  brine was evaluated by sensory evaluation, the results revealed that 12 % weight by water provided 
the highest scores for appearance, color, flavor, texture and overall acceptance as 7.92, 7.68, 7.72, 7.79 and 
7.78 respectively. Physicochemical revealed the fact that increased of salt, influence Lucaena leucocephala 
seeds in brine was less green(a*) and more yellow(b*). Volume of Lucaena leucocephala seeds in brine found 
that increased of salt, influence volume and pressure were decrease. In addition,pH was lowest but total acid 

was increase (p≤0.05). Investigated of Microbiology revealed the fact that increased of salt, influence Lucaena 
leucocephala seeds in brine was increase Lactic acid bacteria  

 
Keywords:     Lucaena leucocephala seeds in  brine, salt, Lactic acid bacteria 
 
บทนำ 

ผักดอง ถือเป็นการถนอมอาหารที่คนไทยคุ้นเคย ไม่ว่าเป็นสะตอดอง ผักกาดดอง หน่อไม้ดอง เป็นต้น โดยนิยมนำมา
ประกอบอาหาร หรือนำมาทานกับน้ำพริก เมล็ดกระถินก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาบริโภคในรูปเมล็ดสด โดยมีฤทธ์ิช่วยลดระดบั
น้ำตาลในเลือดและช่วยลดไขมัน ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ รวมถึงช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูก  (1) จากสรรพคุณที่น่าสนใจน้ี 
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดว่าควรนำเมล็ดกระถินมาดองน้ำเกลือ โดยศึกษาความเข้มข้นของน้ำเกลือเพื่อเป็นการเป็นการถนอมอาหาร 
รวมถึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่อาจทำให้บุคคลที่ไม่ชอบทานเมล็ดกระถินหันมาบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจ
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พัฒนาไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปได้ เช่น ทำไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ลูกชุบ เมล็ดกระถินทอดกรอบ เป็นต้น เพราะการดองน้ำเกลือ
จะช่วยลดความฝาดและกลิ่นลงได้ 

     
วิธีดำเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตเมล็ดกระถนิดองน้ำเกลือ   

เริ่มจากนำเกลือ 10 เปอรเ์ซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำผสมน้ำในหม้อสแตนเลสขนาดความจุ 1500 มิลลิลิตร ยกขึ้นตั้งไฟให้ความ
ร้อน คนให้เข้ากัน จนอุณหภมูิถึง 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นำเมล็ดกระถินที่ลา้งน้ำสะอาดและทำใหส้ะเด็ดน้ำแล้ว 400 
กรัม ใส่ขวดแก้วขนาด 500 มิลลลิติร (ท่ีล้างและฆ่าเชื่อในน้ำเดือด 10 นาที) เทน้ำเกลือลงบนเมล็ดกระถิน ปิดฝา เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
25-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เก็บใส่ตู้เย็น (อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส) 
2. การพัฒนาสูตรผลิตภณัฑ์เมลด็กระถินดองน้ำเกลือ โดยศึกษาความเข้มข้นของเกลือท่ีระดับ 4  8  12 และ 16 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ำหนักน้ำ ตามลำดับ หลังจากดองได้ 48 ช่ัวโมง นำมาตรวจสอบคณุภาพดังนี ้

 การประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสั โดยนำตัวอย่าง 30 กรัมใส่ในถ้วยพลาสติก(ขนาดบรรจุ 50 กรัม) ประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธ ี9-point Hedonic scale Test (9= ยอมรับมากที่สุด, 1= ยอมรับน้อยที่สุด) ประเมินคุณภาพ
ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสมัผสั และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นบุคคลทั่วไปจำนวน 40 คน อายุระหว่าง 
17-60 ป ี 

 การวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ 
-การทดสอบค่าสี โดยการวัดค่า L*a*b* ด้วยเครื่อง Hunter Lab colorimeter (Colorflex®) บริษทั คัลเลอร์ โกลโบล 

จำกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- การวัดปริมาตรโดยแทนที่ด้วยเมล็ดงา (โดยนำเมล็ดงา 250 กรัม ใส่ในกระบอกตวงปริมาตร 500 ml. วัดความสูงของ

เมลด็งา  เทเมล็ดงาออกส่วนหน่ึง ใส่เมล็ดกระถิน 100 กรัม ลงไป จากนั้นเทเมลด็งาท่ีเหลือท้ังหมดลงไป วัดความสูงของเมล็ดงา
และเมล็ดกระถินทั้งหมด นำมาคำนวณหาปรมิาตรตามสูตร ¶r2h) 

- การวัดเนื้อสมัผสั ด้านแรงกด ใช้หัวกดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซ็นตเิมตร โดยใช้เครื่อง Texturometer รุ่น LRX  บริษัท 
Lloyd  Instrument  ประเทศอังกฤษ 

- วัดค่าความเป็นกรดด่าง โดยใช้เครื่อง pH-meter รุ่น PH211 บริษัท HANNA Instrument ประเทศอิตาลี 
- ปริมาณกรดทั้งหมด โดยใช้วิธีการไตเตรท(2) 
 การวิเคราะหเ์ชื้อจุลินทรีย ์
- การวิเคราะห์ปริมาณ Lactic acid bacteria (3) 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วางแผนการทดลองและว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลทางสถ ิต ิแบบ Complete Randomized Design (CRD) และ RCBD 

(Randomized Complete Block Design) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ตามวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95เปอร์เซ็นต์  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือ   

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือที่ได้รับการศึกษาทั้ง 4 

ระดับ พบว่าผู้ทดสอบมีการยอมรับที่แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ดองน้ำเกลือ 12 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ  ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม และยังพบว่าสูตรที่ดองน้ำเกลือ 16 
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เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ จะมีความเค็มมากเกินการยอมรบัของผู้ทดสอบ  การใช้น้ำเกลือส่งผลให้ผู้ทดสอบไดม้ีความคิดเห็นว่าการ
ดองน้ำเกลือช่วยให้รสฝาดและกลิ่นเหม็นเขียวลดลง ทำให้บริโภคง่ายขึ้น  

 
ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือในที่แตกต่างกัน 4 ระดับ  คือ 4 8 12 และ 
16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ  

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

ปัจจัยที่ศึกษา 

ลักษณะปรากฏ ส ี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 
4 7.53c 7.69a 7.12d 7.82a 7.46b 
8 7.61b 7.70a 7.23c 7.81a 7.48b 
12 7.92a     7.68a 7.72a 7.79a 7.78a 
16 7.41d  7.43b 7.54b 7.33b 7.21c 

a,b,c,d    อักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

*         หมายถึง ในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)  
 

จากตารางที่ 2 เมื่อวัดค่าสผีลติภณัฑ์เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือที่ไดร้ับการศึกษาทั้ง 4 ระดับ พบว่าเมือ่ใช้ปริมาณเกลือมาก
ขึ้น ส่งผลให้สีของเมล็ดกระถินยิ่งเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสเีขียวอมน้ำตาลมากขึ้น (ซึ่งแปรผกผันกบัการยอมรบัของผู้ทดสอบ ดัง
แสดงในตารางที่ 1)  โดยจะเห็นได้จากค่า L* ที่ลดลง ค่า a*(-) ที่เพ่ิมขึ้น และค่า b* เพิ่มมากข้ึน  เนื่องจากเกลือทำให้คลอโรฟิลล์
ในเมล็ดกระถินลดลงและเปลี่ยนสี(4) ซึ่งสีที่เปลี่ยนมากไปจะทำใหผู้้ทดสอบยอมรับน้อยลง  
 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบค่าสีของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือในปริมาณเกลือที่แตกตา่งกัน 4 ระดับ  คือ 4 8 12 และ 16 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ำหนักน้ำ  

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

ค่าสี 

L*                   a*  b* 
4 69.04±0.04a               -48.50±0.02d 1.13±0.03d                 
8 63.05±0.04b        -40.87±0.02c        5.27±0.03c                 
12 58.03±0.04c       -31.22±0.03b         9.32±0.05b               
16 45.03±0.03d     -19.63±0.04a    12.01±0.04a              

a,b,c,d    อักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)  
            L* =  lightness (0 = darkness, 100 =lightness) 
            a* =  red / green  (+ = red,  - = green) 
            b*  =  yellow / blue  (+ = yellow,  - = blue) 
 

จากการวัดปริมาตรของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือทั้ง 4 ระดับ (ตารางที่ 3)  พบว่าเมื่อใช้ปริมาณเกลือมากขึ้น ส่งผลให้

เมล็ดกระถินมีปริมาตรน้อยลง เพราะน้ำเกลือที่ออสโมซิสเข้าสู่เมล็ดกระถิน ทำให้น้ำในเมล็ดกระถินซึมออกมา ส่งผลให้เมล็ด

กระถินมีลักษณะแห้งลง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยันตร์(5) ได้นำต้นยูคาลิปตัสมาทดสอบความทนทานต่อความเค็มโดยการเติม

เกลือลงในอาหารเพาะเลี้ยงให้ได้ความเข้มข้น 0 2 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์หลังการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

พบว่าความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เพ่ิมขึ้นมีผลทําให้นํ้าหนักสด นํ้าหนักแห้ง พื้นที่ใบ อัตราส่วนพื้นที่ใบต่อนํ้าหนักแห้ง 
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และปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง และมีปริมาณลดลงตํ่าสุดในอาหารที่เติมเกลือความเข้มข้น 6 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของเกลือใน

อาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ปริมาณนํ้าในใบพืช และปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง 

ตารางที่ 3 ผลการวัดปริมาตรของเมล็ดกระถิน ก่อนละหลังดองน้ำเกลือในปริมาณเกลือที่แตกต่างกัน 4 ระดับ  คือ 4 8 12 และ 
16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ  

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

ปริมาตรของเมลด็กระถิน (ml.)* 

    ก่อนดองน้ำเกลือ    หลังดองน้ำเกลือ 
4 235.71 ±0.10a 230.22 ±0.12a 

8 235.71 ±0.11a 225.34 ±0.13b 

12 235.71 ±0.13a 219.49 ±0.12c 

16 235.71 ±0.11a 213.13 ±0.11d 

a, b, c, d  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคญั (p0.05)  
 
 เมื่อนำเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือทั้ง 4 ระดับ มาวัดเนื้อสัมผัส โดยวัดค่าแรงกด (N) ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า การใช้
ปริมาณเกลือที่มากขึ้นส่งผลให้เนื้อสัมผัสของเมล็ดกระถินมีความนิ่มมากขึ้น เห็นได้จากค่าแรงกดที่ลดลง เนื่องจากน้ำเกลือที่
ออสโมซิสเข้าสู่ในเมล็ดกระถิน ทำให้เซลล์มีการขยายตัวและแตกออก เนื้อสัมผัสที่ได้จึงมีความนิ่มมากขึ้นตามปริมา ณเกลือที่
เพิ่มขึ้นน่ันเอง จึงทำให้ทานได้ง่ายขึ้น เพราะไม่มีรสเฝื่อนติดฟัน     
 
ตารางที่ 4 ผลการตรวจแรงกดของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือในปริมาณเกลือที่แตกต่างกัน 4 ระดับ  คือ 4 8 12 และ 16 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ  

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

แรงกด (N)                             

4   19.92 ±0.11a  
8   18.51 ±0.10b         
12   17.12 ±0.09c         
16   15.59 ±0.09d         

a, b, c, d  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคญั (p0.05)  
 

การใช้ปริมาณเกลือมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือ ส่งผลให้ค่า pH มีแนวโน้มลดลง แต่มีปริมาณกรด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 5 รวมทั้งปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 6) เนื่องจากแลคติก
แอซิดแบคทีเรียจะสร้างกรดแลคติกขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่าความเป็นกรดมากขึ้นนั่นเอง และจากปริมาณแบคทีเรียที่เพิ่มขึ ้นนี้ 
ส่งผลให้เมล็ดกระถินดองน้ำเกลือที่ใช้ปริมาณเกลือมากขึ้นมีความเป็นกรดมากกว่า นอกจากนี้แลคติกแอซิดแบคทีเรียยังสรา้งสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(hydrogen peroxide) และไดอะเซททิล(diacetyl) ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นรสของอาหารหมัก (6) จากงานวิจัย
ของธารหทัย (7)   พบว่าการดองเกลือท่ีมีความเข้มข้นต่ำ ใช้ความเข้มข้นของน้ำเกลือน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนมากจะใช้ 4-8 
เปอร์เซ็นต์ จะช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่น แต่สนับสนุนการเจริญของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย  โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการ
เจริญทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลที่มีอยู่ในผักให้เป็นกรดแลคติก ส่งผลให้ค่า pH ลดลง และยังทำให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะผลิตภัณฑ์ และ
ขจัดรสขมและรสฝาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่วยทำให้การเน่าเสียช้าลง     
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ตารางที่  5  ค่า pH และปริมาณกรดทั้งหมดของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือในปริมาณเกลือที่แตกต่างกัน 4 ระดับ  คือ 4 8 12 และ 
16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ   
 

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

pH  ปริมาณกรดทั้งหมด 

4 3.97±0.11a 0.50 ±0.10c 

8 3.83 ±0.10b 0.55 ±0.11b 

12 3.78 ±0.11c 0.61 ±0.10a 

16 3.81 ±0.11b 0.53 ±0.12b 

a, b, c    อักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกตา่งกันทางสถิติ (p≤0.05)  
 
ตารางที่ 6 ผลการตรวจหาปริมาณ Lactic acid bacteria ของเมล็ดกระถินดองน้ำเกลือในปริมาณเกลือที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 
4 8 12 และ 16 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ  
 

น้ำเกลือ 
(เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ำหนักน้ำ) 

Lactic acid bacteria (CFU/g)                              

4   3.45x103 ±0.11d  
8   4.21x103 ±0.10c         
12   5.82x103 ±0.09a         
16   5.69x103 ±0.09b         

a, b, c, d  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคญั (p0.05)  
 
สรุป 
 การใช้น้ำเกลือ 12 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักน้ำ ทำให้เมล็ดกระถินมีเนื้อสัมผัส สีและกลิ่นรสเฉพาะตัวจากแลคติกแอซิด
แบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกจนเป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบมากที่สุดในทุกช่วงอายุตั้งแต่ 17-60 ปี  โดยรสฝาดและกลิ่นเหม็นเขียว
ลดลง ซึ่งสีของเมล็ดกระถินท่ีผ่านการดอง 48 ช่ัวโมง จะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีเขียวอมน้ำตาล   
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บทคัดย่อ 

โรคติดเชื้อนับเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเสียชีวิตในปัจจุบันเนื่องจากปริมาณเชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ                            
มีจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้การรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาให้หายนั้นมีความเป็นไปได้ยาก จึงท าให้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
พื้นบ้านเนื่องจากมีความหลากหลายทางเคมีและมีความปลอดภัยสูง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้ง
จุลินทรีย์ของสารสกัดจากเหง้าขิง ข่า และกระชาย ที่ใช้วิธีการสกัดแตกต่างกัน และน าสารสกัดที่ได้มาพัฒนาเป็นส่วนผสมในสเปรย์
สมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบนผิวสัมผัส เพื่อทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อ โดยเตรียมสารสกัดจากเหง้าขิง 
ข่า และกระชาย ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และการทอดด้วยน ้ามันมะพร้าว จากนั้นน าสารสกัดที่ได้มาศึกษา
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ด้วย
วิธี Agar well diffusion จากนั้นหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อ ด้วยวิธี Microbroth dilution assay 
และค่าความเข้มข้นต ่าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Streak plate จากนั้นน าสารสกัดที่ได้น าไปพัฒนาเป็น
ส่วนผสมในสเปรย์สมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคบนผิวสัมผัส โดยทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 
ของสเปรย์สมุนไพร ด้วยวิธี Method 960.09 Germicidal and Detergent Sanitizing Action of Disinfectants พบว่าสเปรย์
สมุนไพรข่าและกระชายสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้มากกว่า 99.999 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 60 วินาที 

 
ค าส าคัญ: Escherichia coli  Pseudomonas aeruginosa  Staphylococcus aureus ความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดของสารสกัดที่
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
 
Abstract 

Recently, infectious diseases are the main cause of death because the number of antibiotic resistant 
pathogens increasing. It was difficult to cure infection diseases, leading to the research of the traditional herbal 
products because it has chemical diversity and high safety. The purposes of this study were to determined 
antimicrobial activity of ginger, galangal and fingerroot extracts by means of different extraction methods. The 
extracts were developed as an ingredient in herbal spray to inhibit bacteria on the skin for compensating or 
reduce the chemical disinfectants. Then, the bacterial inhibitory efficiency of ginger, galangal and fingerroot 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

609 
 

extracts was determined using microbroth dilution assay, and then the extracts determined the minimum 
inhibitory concentration or MIC and the minimum bactericidal concentration or MBC using streak plate 
technique. Then the extracts were developed as an ingredient in herbal spray to inhibit Staphylococcus aureus 
on the skin and microbicidal efficacy test bactericidal efficacy assay using the Method 960.09 Germicidal and 
Detergent Sanitizing Action of Disinfectants demonstrated ginger, galangal and fingerroot extracts can inhibit 
Staphylococcus aureus 99.999 percentage in 60 seconds. 

 
Keywords: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 
 
บทน า 

โรคติดเชื้อนับเป็นสาเหตุที่ส าคัญสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในปัจจุบัน โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น โรคผิวหนัง โพรงจมูก 

ทางเดินอาหาร บาดแผลที่เป็นฝี โรคติดเช้ือสามารถพบได้ทุกที่และพบได้บ่อยที่สุดในโรงพยาบาลเนื่องจากความชุกของเช้ือก่อโรค

สูงกับผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันต ่าจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่าคนปกติ เชื้อก่อโรคที่พบส่วนใหญ่จะดื้อต่อยาปฏิชีวนะ เชื้อก่อโรคที่

พบได้บ่อยในโรงพยาบาล ได้แก่ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus กลไกการเกิดโรค

ติดเชื้อมาจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงหรือเครื่องมือ(1) เนื่องจากปริมาณเชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมีจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้การ

รักษาโรคติดเชื้อเหล่านี้ให้หายนั้นมีความเป็นไปได้ยาก จึงได้เริ่มค้นหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น สมุนไพรไทย มาใช้ในการรักษา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้มีความหลากหลายทางเคมีจึงมีโอกาสท าให้เชื้อดื้อยาน้อยกว่าการใช้ยาสังเคราะห์ พืชสมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งการน ามาบริโภคเป็นอาหาร  มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ                     

การป้องกันโรค และการยับยั้งเชื้อโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน เช่น ขิง มีสารประกอบ 6-Gingerol 

เป็นสารออกฤทธิ์ทางด้านเภสัชวิทยา มีฤทธิ์แก้ปวดและแก้อักเสบ (2) ข่ามีสารออกฤทธิ์ คือ 1’-acetoxychavicol acetate มีฤทธิ์

ลดการอักเสบ และ 1’-acetoxyeugenol acetate จึงช่วยยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารได้ (3) รากและเหง้าของกระชายมีน ้ามัน

หอมระเหยซึ่งประกอบไปด้วยสารแคมฟีน (Camphene) ไลโมนีน (Limonene) ไพนีน (Pinene) การบูร (Camphor) บอร์นีออล 

(Borneol) และเมอร์ซีน (Myrcene) ซึ่งมีฤทธิ์ใช้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ขับลม ช่วยให้กระเพาะ และล าไส้

เคลื่อนไหวดีขึ้น(4) ซึ่งปัจจุบันในอาหารและสิ่งแวดล้อมมีอนุมูลอิสระและเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ ปัญหายาใหม่ที่มีราคาแพงและ

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งยาไปยังสถานท่ีห่างไกลมีราคาสูงท าให้ผู้ป่วยบางรายเข้าไม่ถึงยาแผนปัจจุบัน การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในประชากรบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต ่า ดังนั้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบหา

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรยังคงเป็นงานท่ีได้รับความสนใจ พืชสมุนไพรผลิตเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์

เป็นจ านวนมาก สารเคมีหลากหลายชนิดที่พืชผลิตขึ้นมามีส่วนส าคัญในการยับยั้งจุลินทรีย์  องค์ประกอบของสารยับยั้งจุลินทรีย์

เหล่านี้พบได้ในส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือก เหง้า และราก(5) 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดเหง้าขิง ข่า และกระชายในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli TISTR780, 

Pseudomonas aeruginosa TISTR781 และ Staphylococcus aureus TISTR1466 
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2. เพื ่อหาค่าความเข้มข้นที ่ต  ่าที ่ส ุดของสารสกัดเหง้าข่าและกระชายในการยับยั ้งเชื ้อ  (Minimum Inhibitory 
Concentration: MIC) และความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดของสารสกัดเหง้าข่าและกระชายที่สามารถฆ่าเชื้อ (Minimum Bactericidal 
Concentration: MBC) แ บ ค ท ี เ ร ี ย  Escherichia coli TISTR7 8 0 , Pseudomonas aeruginosa TISTR7 8 1  แ ล ะ
Staphylococcus aureus TISTR1466  

3. เพื่อน าสารสกดัสมุนไพรทีม่ีฤทธ์ิยับยั้งและฆา่เชื้อแบคทีเรียมาพฒันาเป็นสเปรยส์มุนไพรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเตรียมสารสกัดหยาบจากเหง้าขิง ข่า และกระชาย  
น าเหง้าขิง ข่า และกระชาย มาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ น าไปชั่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน จากนั้นน าเหง้าขิง ข่า และ

กระชายส่วนที่ 1 และ 2 ไปเติมตัวท าละลาย ได้แก่ เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ (ด้วยอัตราส่วนตัวท าละลายต่อเหง้าขิง ข่า และ
กระชาย 1:1) น าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นเพื่อให้มีความละเอียดเพิ่มมากข้ึน ส่วนที่ 1 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และส่วน
ที่ 2 น าไปบ่มใน Water Bath ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นกรองตัวท าละลายออก จะได้สารสกัดจาก
เหง้าขิง ข่า และกระชาย จากส่วนที่ 1 และ 2 ตามล าดับ และส่วนที่ 3 น ามาทอดกับน ้ามันมะพร้าว (ด้วยอัตราส่วนน ้ามันมะพร้าว
ต่อเหง้าขิง ข่า และกระชาย 1:2) จากนั้นกรองน ้ามันมะพร้าวออกด้วยส าลี จะได้สารสกัดจากเหง้าขิง ข่า และกระชาย ในน ้ามัน
มะพร้าวอีก 1 ส่วน รวมทั้งหมดเป็น 3 ส่วน จากนั้นน าสารสกัดที่ได้ไปใส่ในเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เป็นเวลา 10 นาที เพื่อ
ก าจัดตะกอนออกจากสารสกัด และน าสารสกัดทั้ง 3 ส่วนไปกรองผ่านตัวกรอง (Syringe Filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร และ
น ามาเก็บใส่หลอดทดลองฝาเกลียวท่ีปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4 - 7 องศาเซลเซียส  

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธี Agar well diffusion  
เพาะเล ี ้ยงเช ื ้อแบคทีเร ียที ่ต ้องการทดสอบ ได ้แก่ Escherichia coli TISTR780, Pseudomonas aeruginosa 

TISTR781 และ Staphylococcus aureus TISTR1466 ลงบนอาหารเพาะเชื้อ Tryptone Soya Agar (TSA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เตรียมเซลล์แบคทีเรียแขวนลอยในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ 
วัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร จากนั้นปรับความขุ่นของเซลล์ให้เท่ากับ 
0.1±0.05 (จ านวนเซลล์เริ่มต้นประมาณ 108 CFU/ml) พร้อมนับจ านวนเซลล์เริ่มต้นด้วยเทคนิค Spread plate บนอาหารเพาะ
เชื้อ TSA จุ่มไม้พันส าลีปราศจากเชื้อลงในเซลล์แขวนลอยและบิดส าลีกับหลอดทดลองให้หมาด ๆ และป้ายถี่ ๆ บนผิวอาหาร 
Mueller Hinton Agar (MHA) จ านวน 4 ระนาบ เจาะวุ้นให้เป็นหลุมด้วย Cork borer no.6 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 
มิลลิเมตร จานละ 4 หลุม โดยหลุมที่ 1 และ 2 เติมสารสกัดหยาบของสมุนไพรแต่ละชนิด ปริมาตร 150 ไมโครลิตร หลุมที่ 3 เป็น
ชุดควบคุมผลลบ (Negative control) ประกอบด้วย เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล และน ้ามัน
มะพร้าวส าหรับสารสกัดที่สกัดด้วยน ้ามันมะพร้าว และหลุมที่ 4 เป็นชุดควบคุมผลบวก (Positive control) โดยใช้ยาปฏิชีวนะ
แอมพิซินลิน (Ampicillin) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส าหรับ Staphylococcus aureus และ ยาสเตร็ปโตมัยซิน 
(Streptomycin) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส าหรับ Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa น ามา
บ ่มท ี ่อ ุณหภ ูม ิห ้อง เป ็น เวลา 24 ช ั ่ ว โมง อ ่ านผลโดยว ัดขนาดเส ้นผ ่ านศ ูนย ์กลางโซนย ับย ั ้ ง  ( inhibition zone)                                                  
ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ รายงานเป็นค่าเฉลี่ยในหน่วยมิลลิเมตร (mm) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD) คัดเลือกสารสกัด
หยาบให้ผลการยับยั้งสูงสุดเพื่อใช้ในการทดสอบขั้นต่อไป  

การหาค่าความเข้มข้นที ่ต  ่าที ่ส ุดของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory 
Concentration; MIC) และความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดของสารสกัดสมุนไพรในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal 
Concentration; MBC) โดยใช ้ว ิธ ี  Broth Microdilution assay อ ้างอ ิงตาม Clinical and Laboratory Standards 
institute (CLSI) (2016) 
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 ปิเปตต์อาหารเพาะเชื้อ Mueller Hinton Broth (MHB) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 2 - 10 และหลุมที่ 12 
ของ 96 - well microtiter plate จากนั้นปิเปตต์สารสกัดลงในหลุมที่ 1 และ 2 ปิเปตต์สารสกัดในหลุมที่ 2 ไปใส่ในหลุมที่ 3       
ปิเปตต์ขึ้นลงเพื่อผสมอาหารเพาะเชื้อ MHB และสารสกัดให้เข้ากัน จากนั้นท าซ ้าต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงหลุมที่ 10 ปิเปตต์สารสกัด
หลุมที ่ 10 ทิ ้งไป 50 ไมโครลิตร จะได้สารสกัดความเข้มข้นหลุมที ่ 1 - 10 เป็น 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.5625, 
0.78125, 0.390625 และ 0.1953125 เปอร์เซ็นต์ ปิเปตต์ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน (Ampicillin) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 11 และปิเปตต์เซลล์แบคทีเรียแขวนลอยที่ปรับให้มีความเข้มข้นเซลล์เริ่มต้นเป็น 
105 CFU/ml  ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในทุกหลุม  โดยท าการทดลอง 3 ซ ้า น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
18 - 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาให้เติมรีซาซูริน (Resazurin dye) ความเข้มข้น 0.18 เปอร์เซ็นต์ ลงในทุกหลุมปริมาตรหลุม
ละ 30 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 - 4 ช่ัวโมง อ่านผลการทดลองโดยสังเกตสีของรีซาซูรินท่ีเป็นสี
น ้าเงินเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือไม่มีสี แสดงว่าเช้ือมีการเจริญ หากยังเป็นสีน ้าเงินเช่นเดิมแสดงว่าสารสกัดสามารถยับยั้งเชื้อทดสอบได้ 
บันทึกค่าความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดในการยับยั้งแบคทีเรียเป็นค่า MIC จากนั้นใช้ห่วงถ่ายเช้ือจุ่มลงใน 96 - well microtiter plate ทุก
หลุมไปขีดลากบนอาหารเพาะเช้ือ TSA และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจผลโดยค่าความเข้มข้น
ที่ต ่าที่สุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นค่า MBC คือไม่มีโคโลนีปรากฏ  

การเตรียมสเปรย์สมุนไพร 
 เลือกสารสกัดที่ให้ผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบสูงที่สุด 2 อันดับแรกมาพัฒนาเป็นสเปรย์สมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ 
คือ สารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง และสารสกัดจากเหง้าข่าด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
ที่อุณหภูมิห้อง ตามล าดับ มีส่วนประกอบดังน้ี  (1) การบูร 4 กรัม (2) Propylene glycol 5 มิลลิลิตร (6) เอทานอล 10 มิลลิลิตร 
สารสกัดที่คัดเลือก 30 มิลลิลิตร และ น ้าหอม 1 มิลลิลิตร น ามาผสมให้เข้ากันและบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรในการท าลายแบคทีเรียทดสอบ (Microbicidal efficacy 
test bactericidal efficacy assay) ด้วยวิธี Method 960.09 (2013) Germicidal and Detergent Sanitizing Action 
of Disinfectants 

ชุดที่ 1 (ชุดทดสอบ) ท าโดยปิเปตต์สารทดสอบ (ผลิตภัณฑ์สเปรย์) ปริมาตร 8.9 มิลลิลิตร ผสมกับ Albumin faction V 
ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเซลล์แขวนลอยแบคทีเรียทดสอบคือ Staphylococcus aureus 
ATCC6538 ที่ปรับให้มีความเข้มข้นเซลล์เริ่มต้นเป็น 109 CFU/ml ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ปั่นผสมด้วย vortex mixer เป็นเวลา 
60 วินาที แล้วปิเปตต์ส่วนผสมข้างต้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน D/E Broth ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นเจือ
จางตัวอย่างและนับจ านวนเชื้อด้วยเทคนิค Pour plate ด้วยอาหารเพาะเชื้อ TSA บ่มจานเพาะเชื ้อที ่อุณหภูมิ 35±2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนีท่ีเจริญบนจานเพาะเช้ือและรายงานผลในหน่วย CFU/ml  

ชุดที่ 2 (ชุดควบคุม) ท าโดยปิเปตต์เซลล์แขวนลอยแบคทีเรียที่ปรับค่าให้มีความเข้มข้นเซลล์เริ่มต้นเป็น 109 CFU/ml 
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับน ้า RO 9.9 มิลลิลิตร น าไปปั่นผสมด้วย vortex mixer เป็นเวลา 60 วินาที จากนั้นเจือจางตัวอย่าง
และนับจ านวนเช้ือด้วยเทคนิค Pour plate ด้วยอาหารเพาะเชื้อ TSA บ่มจานเพาะเชื้อท่ีอุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนีท่ีเจริญบนจานเพาะเช้ือและรายงานผลในหน่วย CFU/ml น าค่าท่ีได้มาค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ในการลด
จ านวนเชื้อตามสมการ ดังนี้  

เปอร์เซ็นต์การลดลง (% of reduction)   = 100 - [ (ปริมาณเชื้อชุดที่ 1 / ปริมาณเชื้อชุดที่ 2) x 100 ]  
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ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดสมุนไพรด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส และสารสกัดสมุนไพรที่น ามาทอดกับน ้ามันมะพร้าว 
 การศึกษาวิธีการเตรียมสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ เหง้าขิง ข่า และกระชาย โดยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) 
วิธีการสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 24 ช่ัวโมง (2) วิธีการสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ใน Water 
Bath ทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง และ (3) วิธีการสกัดด้วยการน าไปทอดกับน ้ามันมะพร้าว พบว่า สารสกัดที่
ทอดด้วยน ้ามันมะพร้าวมีลักษณะสีเหลืองและน ้าตาลอ่อน สารสกัดด้วยเอทานอลทีอุ่ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
มีสีเข้มมากกว่าสารสกัดด้วยน ้ามันมะพร้าว และสารสกัดด้วยเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง มีสีเข้มและขุ่นมากกว่า
สารสกัดอีก 2 ชนิด ดังแสดงตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ เหง้าขิง ข่า และกระชายด้วยวิธีการต่าง ๆ 

วิธีการสกัด 

 

สารสกัดสมุนไพร 

เหง้าขงิ เหง้าขา่ เหง้ากระชาย 

1. ทอดในน ้ามันมะพร้าว สีน ้าตาลแดง + สีน ้าตาล + สีเหลืองอ่อน + 

2.  2. สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สีน ้าตาลแดง ++ สีน ้าตาล ++ สีเหลือง ++ 

3.  สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชัว่โมง สีน ้าตาลแดง+++ สีน ้าตาล +++ สีเหลือง ++ 

หมายเหตุ  + : ใส, ++ : สีอ่อน, +++ : สีเข้ม 

 
ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธี Agar well diffusion  

 ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
และ Staphylococcus aureus ของสารสกัดเหง้าขิง ข่า และกระชาย ด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน ด้วยวิธี Agar well diffusion 
พบว่าสารสกัดเหง้าขิงด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิห้อง มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางโซนยับยั ้งเรียงล าดับจากน้อยไปมากคือ Staphylococcus aureus (23.0±0 มิลลิเมตร) , Pseudomonas 
aeruginosa (14.8±0.8 มิลลิเมตร) และ Escherichia coli (12.2±0.3 มิลลิเมตร) ตามล าดับ สารสกัดเหง้าขิงด้วยเอทานอล
เข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ที่ 60 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้ง
เท่ากับ 20.0±0.3 มิลลิเมตร และสารสกัดเหง้าขิงในน ้ามันมะพร้าวไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิด 

สารสกัดเหง้าข่าด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิห้อง มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งเท่ากับ 33.8±3.3 มิลลิเมตร สารสกัดเหง้าข่าด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส และสารสกัดเหง้าข่าในน ้ามันมะพร้าวไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิด  

สารสกัดเหง้ากระชายด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทั้ง 
3 ชนิด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งเรียงล าดับจากน้อยไปมากคือ Staphylococcus aureus (40.7±0 มิลลิเมตร), 
Pseudomonas aeruginosa (15.9±0 มิลลิเมตร) และ Escherichia coli (12.6±0.6 มิลลิเมตร) ตามล าดับ สารสกัดเหง้า
กระชายด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 
(28.6±0.5 มิลลิเมตร) และ Pseudomonas aeruginosa (13.6±0 มิลลิเมตร) และสารสกัดเหง้ากระชายในน ้ามันไม่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิด  
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เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดเหง้าขิง ข่า และกระชาย พบว่าสารสกัดที่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ
ได้สูงที่สุดคือสารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง สารสกัดจากเหง้าข่าด้วย         
เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิห้อง และสารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ 
ที่ 60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ แสดงผลดังตารางที่ 2 จึงเลือกสารสกัดที่ให้ผลการยับยั้งสูงที่สุด 2 อันดับแรกมาพัฒนาเป็นสเปรย์
สมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด  ได้แก่ เหง้าขิง ข่าและ

กระชายที่สกดัด้วยวิธีการต่าง ๆ 

หมายเหตุ - : ไม่เกิดโซนยับยั้ง 
 
ผลการหาค่าความเข้มข้นที่ต ่าที ่สุดของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรีย ( Minimum Inhibitory 

Concentration; MIC) และค่าความเข ้มข ้นที ่ต  ่าท ี ่ส ุดของสารสกัดสมุนไพรในการฆ่าเช ื ้อแบคทีเ ร ีย (Minimum 
Concentration; MBC) 

เมื่อน าสารสกัดจากเหง้ากระชายและเหง้าข่าด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง มาหาค่าความ
เข้มข้นที่ต ่าที่สุดในการยับยั้งและฆ่าเชื้อ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Broth Microdilution assay แสดงผลดังตารางที่ 3 
และภาพที่ 1 - 4 
ตารางที่ 3 ผลการหาค่า MIC และ MBC ของการสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  

สมุนไพร 

 

ความเข้มข้นของสารสกัด (เปอร์เซ็นต์) 

MIC MBC 

ข่า 3.125 3.125 

กระชาย 0.78125 0.78125 

สมุนไพร 
 

วิธีการสกัด 
 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใส (มิลลิเมตร) 

E. coli P. aeruginosa S. aureus 

ขิง 
 
 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 12.2±0.3 14.8±0.8 23.0±0 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง - - 20.0±0.3 

ทอดในน ้ามันมะพร้าว - - - 

ข่า 
 
 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง - - 33.8±3.3 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง - - - 

ทอดในน ้ามันมะพร้าว - - - 

กระชาย 

 
 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 12.6±0.6 15.9±0 40.7±0 

สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง - 13.6±0 28.6±0.5 

ทอดในน ้ามันมะพร้าว - - - 

Positive control 14.3±0.6 14.3±0.9 38.0±4.5 

Negative control - - - 
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ภาพที่ 1 การหาค่าความเข้มข้นที่ต่่าที่สุดของสารสกัดจากเหง้าข่าด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง ในการยับยั้งเช้ือ 
Staphylococcus aureus 

 

ภาพที่ 2 การหาค่าความเข้มข้นที่ต่่าที่สุดของสารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง ในการ
ยับยั้งเช้ือ Staphylococcus aureus 

                

ภาพที่ 3 การหาค่าความเข้มข้นที่ต่่าที่สุดของสารสกัดจากเหง้าข่าด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง ในการฆ่าเช้ือ 
Staphylococcus aureus 
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ภาพที่ 4 การหาค่าความเข้มข้นที่ต่่าที่สุดของสารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง ในการฆ่า
เชื้อ Staphylococcus aureus 

 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรในการท าลายเชื้อแบคทีเรียทดสอบ (Microbicidal 

efficacy test bactericidal efficacy assay) ด้วยวิธี Method 960.09 (2013) Germicidal and Detergent Sanitizing 
Action of Disinfectants  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหง้ากระชายด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
ที่อุณหภูมิห้อง และสารสกัดจากเหง้าข่าด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าสเปรย์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดสมุนไพรทั้งสองสูตรสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC6538 ได้ >99.999 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 60 วินาที
แสดงผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรในการลดจ านวนเชื ้อ Staphylococcus aureus 

ATCC6538 ภายใน 60 วินาที 

หมายเหต ุ - : ไม่พบเชื้อเจริญบนจานอาหารเพาะเชื้อในทุกความเจือจาง 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในท้องถิ่นทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า และกระชาย ในการยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ จากการน าสมุนไพร 3 ชนิดที่ใช้วิธีการสกัดแตกต่างกัน ได้แก่ สมุนไพรที่สกัดด้วยเอทานอล
เข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สมุนไพรที่สกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์        
ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และสมุนไพรที่สกัดด้วยการทอดในน ้ามันมะพร้าว มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ
ทดสอบ ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรทั้งสามชนิดสามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ซึ่งเป็น

ชุดการทดลอง 
 

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเร่ิมต้น 
(CFU/ml) 

ร้อยละการลดลงของเช้ือแบคทีเรีย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทีม่ีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงา้
กระชาย 
 

- 
 

> 99.999 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทีม่ีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงา้ขา่ - > 99.999 

ชุดควบคุม (น ้า RO) 4.12 x 107  
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ตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive cocci) ได้ดีกว่า Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเป็น
ต ัวแทนของแบคท ี เร ียแกรมลบ (Gram negative bacilli) ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ ว ัชร ินทร ์  ร ั งส ีภาณ ุร ัตน ์                                            
และคณะ (2559)(6) ที่พบว่าสารสกัดสมุนไพรส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ 
เนื่องจากโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกประกอบด้วยสารหลัก คือ เปปทิโดไกลแคน  (peptidoglycan) ในขณะที่
โครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบมีความซับซ้อนมากกว่า  โดยประกอบด้วยสารหลัก คือ เมมเบรนชั้นนอก (outer 
membrane) ประมาณร้อยละ 80 และเปปทิโดไกลแคนประมาณร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดเหง้าขิง 
ข่า และกระชายที ่สกัดด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที ่อ ุณหภูมิห้อง ในการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรียทดสอบ 
Staphylococcus aureus พบว่าสารสกัดเหง้ากระชายมีฤทธิ์ในการยับยั้งสูงสุด รองลงมาคือสารสกัดเหง้าข่า และสารสกัดเหง้าขิง
มีฤทธิ์ในการยับยั้งต ่าที่สุด โดยเรียงล าดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้งเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ สารสกัดเหง้ากระชาย 
40.7 ± 0 มิลลิเมตร สารสกัดเหง้าข่า 33.8 ± 3.3 มิลลิเมตร และสารกัดเหง้าขิง 23.0 ± 0 มิลลิเมตร สมุนไพรทีส่กัดด้วยเอทานอล
เข้มข้นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ได้น้อย และสารสกัด
สมุนไพรที่ทอดด้วยน ้ามันมะพร้าวไม่สามารถยับยั้งได้ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าสารสกัดกระชายที่อุณภูมิห้องมีประสิทธิภาพการ
ยับยั้ง Staphylococcus aureus สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรชนิดอื่นเรียงตามล าดับสอดคล้องกับการศึกษาของ สุบงกช 
ทรัพย์แตง (2555) ซึ่งสกัดสมุนไพรด้วยการต้มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้น้อย ในทาง
ตรงกันข้ามการสกัดสมุนไพรที่อุณหภูมิห้องสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ดี เนื่องจากความร้อนไปท าให้สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสมุนไพรเสียสภาพ(7) 

เลือกสารสกัดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทดสอบได้ดีที่สุด 2 ตัวอย่าง ได้แก่ สารสกัดเหง้าข่า และกระชายที่สกัดด้วย 
เอทานอลเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง มาทดสอบหาค่า MIC และ MBC ต่อเชื้อ Staphylococcus 
aureus ด้วยวิธี Microbroth dilution assay โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารสกัด เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสารสกัดเหง้า
กระชายที ่อ ุณภูมิห้องมีประสิทธิภาพในการยับยั ้ง  Staphylococcus aureus ได้ดีที ่ส ุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.078125 
เปอร์เซ็นต์ และมีค่า MBC เท่ากับ 0.078125 เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดเหง้าข่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Staphylococcus 
aureus น้อยกว่าสารสกัดเหง้ากระชายอุณหภูมิห้อง โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.3125 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า MBC เท่ากับ 0.3125 
เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลทางสารพฤกษเคมี พบว่าสารส าคัญในเหง้ากระชายประกอบด้วย น ้ามันหอมระเหย เช่น 1 ,8 cineol, 
boesenbergin A, dl-pinostrobin, camphor, cardamonin, panduratin นอกจากนี้ยังพบสาร flavonoid และ chromene 
เช่น 6-dihydroxy–4–methoxychalcone, pinostrobin, pinocembin สารส าคัญในเหง้าข่าสด ประกอบด้วย น ้ามันหอมระเหย 
เช่น เมททิล-ซินนาเมต (Methyl-cinnamate), ซีนิออล (Cineol), การบูร (Camphor) และยูจีนอล (Eugenol) ซึ่งสารส าคัญของ
สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้สามารถละลายได้ดีในช้ันเอทานอล ผู้วิจัยจึงน าสารสกัดกระชายและข่ามาพัฒนาเป็นสเปรย์สมุนไพรในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียให้อยู ่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ ผู้วิจัยได้มีการคิดค้นสูตรสเปรย์สมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียโดยส่วนผสมของสเปรย์ 1 ขวด ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพร 60 เปอร์เซ็นต์, การบูร 8 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มความ
สดชื่นให้สเปรย์สมุนไพรซึ่งการบูรมีประโยชน์ในการช่วยแก้อาการหน้ามืดวิงเวียน  น ้าหอม 2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีกลิ่นที่ทันสมัย
ร่วมกับกลิ่นสมุนไพรและน่าใช้ยิ่งขึ้น, เอทานอล 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรค และโพรไพลีนไกล
คอล 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นตัวท าละลายในการเจือจางน ้าหอม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสเปรย์
สมุนไพรโดยใช้เชื้อทดสอบคือ Staphylococcus aureus เนื่องจากเชื้อกลุ่มนี้สามารถพบได้ที่ผิวหนัง ในโพรงจมูก รวมทั้งคอ และ
ผมของคนปกติ และพบว่าเป็นสาเหตุส าคัญของการติดเชื้อที่ผิวหนังที่พบได้บ่อย เช่น ฝี การติดเชื้อของแผลผ่าตัด แผลอักเสบ เป็น
ต้น  โดยท าการทดสอบด้วยวิธี Method 960.09 (2013) Germicidal and Detergent Sanitizing Action of Disinfectants          
ในสภาวะสกปรก (dirty condition) โดยใช้ bovine albumin fraction V เป็นสารรบกวน ผลการตรวจสอบพบว่าสเปรย์สมุนไพร
ผสมสารสกัดเหง้าข่าและกระชายสามารถลดปริมาณเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC6538 ได้มากกว่า 5logCFU หรือ
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มากกว่า 99.999 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาทดสอบ (contact time) 60 วินาที ซึ่งสอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกออฮอล์เป็นส่วนประกอบ
เพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ พ.ศ.๒๕๖๒ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อส าหรับมือหรือบนพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ได้จริง 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสารสกัดเหง้าข่าและกระชายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคบนผิวสัมผัส
จึงเป็นที่น่าสนใจในการน าสารสกัดจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยังเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคบนผิวสัมผัส ลดการใช้สารเคมีและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังช่วยเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้าน เนื่องจากวิธีการท าสเปรย์มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนและใช้เวลาน้อย อุปกรณ์หรือสารเคมีที่
ใช้สามารถหาซื้อได้ง่าย จึงสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปน าไปพัฒนาสร้างรายได้เสริมเพราะปัจจุบันมีการนิยมใช้สเปรย์ที่
ปลอดสารพิษและพกติดตัวได้สะดวก 
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เปรียบเทียบผลของการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้ 
หลักการบริโภคอย่างมีสติต่อการลดน ้าหนักในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีภาวะอ้วน 

The comparison of traditional weight-centric versus mindfulness-based nutrition 
counseling on weight loss among obese university students  
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บทคัดย่อ 
 การให้โภชนบ าบัดเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับการจัดการภาวะโรคอ้วน เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ความ
แตกต่างด้านชีววิทยา สังคม อารมณ์และจิตใจ หลายงานวิจัยพบว่าการให้โภชนบ าบัดแบบดั้งเดิมคือการจ ากัดพลังงานและ
สารอาหารนั้นประสบผลส าเร็จน้อย ท่ีส าคัญมักล้มเหลวในระยะยาว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ค าปรึกษา
ทางโภชนการแบบดั้งเดิมและการประยุกต์ใช้การกินอย่างมีสติ โดยมีนักศึกษาที่มีภาวะอ้วน  (ดัชนีมวลกาย 25 - 40 kg/m2)  
ทั้งหมด 44 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 22 คน ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดได้รับค าปรึกษาด้านโภชนบ าบัดทั้งหมด 3 ครั้ง คือ เมื่อ
เริ่มต้น, หนึ่งสัปดาห์ถัดไปและหลังจากนั้นอีก 4 สัปดาห์ โดยมีการวัดองค์ประกอบร่างกาย เมื่อเริ่มต้น , สัปดาห์ที่ 4, 8 และ 16 
พบว่าอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มน ้าหนักลดลงเล็กน้อยท่ีสัปดาห์ที่ 4 หลังจากนั้นพบเพียงแค่กลุ่มที่ประยุกต์การกินอย่างมีสติมีน ้าหนัก
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p=0.038) ที่สัปดาห์ที่ 16 การประยุกต์ใช้การกินอย่างมีสติมี
แนวโน้มจ านวนผู้ที่ยังสามารถลดน ้าหนักลงและไม่เพิ่มขึ้นดีกว่าการใช้โภชนบ าบัดแบบดั้งเดิม จึงสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้การกิน
อย่างมีสติมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิมส าหรับการลดน ้าหนักอย่างต่อเนื่องในนักศึกษาท่ีมีภาวะอ้วน 
 
ค ำส ำคัญ: บริโภคอย่างมีสติ, ควบคุมอาหารเพื่อลดน ้าหนัก, การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ, ภาวะอ้วนในนักศึกษา 
 
Abstract 
   Obesity management is a challenging issue since it involves multifactorial condition including disturbed 
biological, social, and neuropsychological interactions. Limited efficacy to reach significant weight loss, and most 
importantly, to maintain it have been reported. This study was aimed to evaluate the effect of mindfulness-
based nutrition counseling on weight loss. 44 obese university students (BMI 25 - 40 kg/m2) were recruited then 
randomized into two groups of 22 including traditional weight-centric counseling (TWC) and mindfulness-based 
nutrition counseling group (MBC). All participants were received 3 dietary counselling sessions at initial, week 1 
and 4. Body composition was measured at the onset, week 4th, 8th and 16th. The results of this study revealed 
that a small non-significant weight loss was observed in both groups at the end of 4-week counseling period; 
however, continually weight loss was observed after counseling sessions only in the MBC group in which the 
significance of weight change was observed at week 16 (p=0.038). There was a trend of more participants in the 
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MBC group could lose weight and maintain weight loss comparing to the TWC group. In conclusion, this study 
demonstrated that MBC was more effective in continually small weight loss in obese university students.  
 
Keywords:  Mindfulness-based nutrition, Traditional weight-centric counseling, Obese university students 
 
Introduction 
 Changes in tradition society during industrialization in Thailand leading to nutrition transition and 
related health challenges. People have changed their eating pattern from low fat with a lot of fish and vegetable 
to the diets that contain a higher proportion of fats, saturated fats, red meat, sugar and refined foods as a 
‘ western style or fast foods’ (1) .  Prevalence of obesity in Thais adults increased doubled within the past two 
decades(2)either in older or younger adults (3) .  Among university students, the behavior was changed to more 
sedentary lifestyle because they spent most of the time for sitting in the classroom.  In addition, stress and 
depression mood drive to overeating of high energy dense( 4) .  For food purchasing behavior and food 
preferences, it is based on food availability, taste and convenience around university environment where it is 
occupied with high energy density foods and poor nutrients food sellers (5). Obesity management is a challenging 
issue since it involves multifactorial condition including disturbed biological, social, and neuropsychological 
interactions; thus, its control and treatment is not within a single scope. Controlling of food intake and increase 
in physical activity are commonly used for the treatment of adult overweight and obesity.  Most conventional 
treatments of obesity are also limited in efficacy, and it is really difficult to reach weight loss, and most 
importantly, to maintain it. In particular, treatments based on restricted diets are not effective in the long term 
and may bring more psychological distress to individuals (6, 7). ‘Mindful eating’, Non-diet approach intervention, 
promote eating based on internal cues of hunger and fullness improves eating pattern and it is effective in 
obesity- related behaviors and weight loss, reduced psychological distress.  ( 8 ) .  Mindful eating focus more on 
‘how to eat rather than what to eat or what not to eat’ and there is no need to calculate calorie and nutrients 
intake. Therefore, providing nutrition therapy without restriction on energy and nutrients intake together with 
mindful eating might be an alternative and useful intervention to approach obese people.  
 This study aimed to assess whether providing traditional nutrition therapy or application of mindful 
eating techniques without restriction on energy and nutrients intake is more effective in improving nutritional 
status among obesity university students. with aged 18 to 25 years old which is a critical period of nutrition and 
health transition of their life. 
 
Materials and methods  
 Participants 
 This study was designed to target undergraduate students ( aged 18 to 25 years old)  who are living in 
dormitory during their study. All the study participants were obese, BMI ≥ 25 - 40 kg/m2, did not participate in 
any weight loss program recently, do not use appetite suppressants or any medication/ hormone for obesity 
treatment during the past 3 months, non-use of herbs and medications to suppress appetite and to lose weight, 
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and no consumption of vitamin-mineral supplements, absence of metabolic disorders or any chronic illnesses 
such as thyroid or adrenal disease, heart or pulmonary disease, hepatic disease or renal disease and serious 
infectious diseases. All participants were willingness to join the study via signing the written consent form, and 
ready to change their eating behavior.  

 Sample size estimation 
 The researcher estimated sample size  according to the previous study (9), the mean weight change in 
5 weeks of the control and intervention group would be 1. 33 kg and 0. 53 kg with 0. 99 and 0. 85 standard 
deviation (SD). With a two-sided test, a 5% level of significance and a power (1-b) of 80% by using the G*Power 
software version 3.1.9.2. Sample size of 18 persons per group was determined in which the effect size of the 
study was 0.867. This study assumed an approximate 20 % of participants might loss to follow- up.  So, 44 
participants (22 participants in each group) were recruited. All participants completed throughout the study. 

 Study protocol 
 All participants were randomly stratified according to their BMI and gender, then assigned to two groups, 
Traditional weight- centric counseling ( TWC)  and Mindfulness- based nutrition counseling group ( MBC) .  The 
objectives and the characteristics of the research were further described by a researcher. All participants were 
received three counselling sessions by randomly two dietitians who well-trained and validated in all details of 
this study as follows. 
 First visit was 30 - minute education session.  Participants were educated by using PowerPoint 
presentation. The information related to obesity and calculation of energy requirement and food exchange was 
educated to TWC group whereas nutrition and how to be a mindful eater was educated to MBC group, the 
information provided was based on ten principles of Intuitive Eating ( 10)  including 1) rejecting the dieting 
mentality such as dieting with false hope of losing weight quickly, easily and permanently; 2) how to listen to 
the hunger and fullness of the body; 3) stop judging ‘‘good or bad’’ food that make them guilt; 4) discover the 
satisfactory factor which promotes pleasure of eating. Increase self-esteem and self-acceptance of body weight 
and other health indicators was emphasized instead of focusing alone on body weight. Weight is just one part 
of the body composition to detect wellness of the body at every size.  
 Second visit was 30-minute counselling session taking a week later after the 1st visit. Patient-centered 
technique was performed during the counselling for all participants in a private convenient room without any 
disturbance at Institute of Nutrition, Mahidol University, Salaya. The contents for the counselling was prepared 
as check list questions that were different between two groups.  In TWC, weight loss diet plan involving eating 
500- 1000 kcal below the estimated total energy expenditure deriving from Harrison- Benedict equation and 
multiply the activity factor(11) was described to individual participant by a dietitian. Distribution of macronutrients 
intake was 50 - 55%, 15 - 25% and 25-30% for carbohydrates, protein and fat, respectively. In MBC group, the 
concepts and usages of mindfulness based cognitive therapy to improve nutritional status was explained by a 
dietitian. Principles of mindful eating including meditation, hunger, nourishment and satisfaction(12) were applied 
in the counselling.  
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 Third visit (Week 4th)  was 30-minute individual counselling with a dietitian.   The purpose of this visit 
focused on participants’s goal determined at the 2nd visit and identified their problems and barriers and then 
counseling was provided.   

 Measurements 
Socio- economic questionnaire was collected at the first visit of counseling.  Body weight and body 

composition were measured at the onset, at week 4th, 8th and 16th by using bioelectrical impedance analysis 
machine (InBody720). 

 Statistical analysis 
 All statistical analysis was performed by using the Statistical Package for the Social Sciences software 
( IBM SPSS statistics version 20) .  The normal distribution of variables was tested by using Kolmogorov-Smirnov 
test.  Descriptive statistics was used in category variables which presented in term of means and standard 
deviation. With-in and between-group changes in anthropometric indicators were compared by using Repeated-
Measures ANOVA, with P values < 0.05 considered for significance. 

 Ethical approval 
 Ethical approval for this study was obtained from Mahidol university Center of Ethical Reinforcement 
for human research (MU-CIRB) committees. 
 
Results and discussion 
 Sociodemographic 
 Approximately 60 university students were interested to participate in this study, in which 16 persons 
were not classified as overweight-obesity. Finally, 44 students met the criteria and enrolled in this study which 
were 15 males and 29 females.  95.5% were from Mahidol university and the others 4.5%  were from Nakhon 
Pathom Rajabhat University and Rajamangala University of Technology Rattanakosin.  They were in various 
faculties at 1-  4 academic year.  They were randomly divided equally to TWC and MBC groups.  Aged range of 
participants were 18 –  25 years old, with mean of 20. 39 ± 2. 03 years as shown in Table 1.  There was no 
statistically significant difference in all sociodemographic parameters of obesity university students between 
both groups.  Almost 27% of interested participants ( 16 out of 60)  indicated the over- concern about weight 
perceptions among university students.  They felt like overweight and started trying to lose weight although 
actual body weight is consistent low.  This observation was consistent with the study of Wardle J et all who 
studied about body image and weight control in 18512 university students from 22 countries including pacific 
Asia countries including Thailand, Japan and Korea, reported that there was the chance of overestimation of 
body weight even at actual low BMI.  The perception of overweight and trying to lose weight was highest in 
Asian countries especially in women whose weight were commonly low and this suggested that local culture 
may influence the attitudes to weight perception(13).  
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Table 1 Characteristics of participant  

Characteristics 
TWC 
N=22 

MBC 
N=22 

Total 
N=44 

p-value * 

Age (year, Mean ±SD) 20.27 ± 1.70 20.50 ± 2.34 20.39 ± 2.03 0.714 
Age range (year) 18-25 18-25 18-25  
Gender    0.757 

 Male 7 8 22  

 Female 15 14 22  

Academic year    0.135 

 1 9 11 20  

 2 3 5 8  

 3 0 3 3  

 4 10 3 13  

*t-test, at p-value < 0.05 
  
 All 44 participants completed all five study visits.  Therefore, participant attrition did not differ by 
treatment arm.  From the questionnaire, it was found that most of the participants in the present study went 
to sleep late in which 91% went to bed around 11 p.m. – 1 a.m. This lifestyle leads to eating extra meal. From 
observation during counselling, participants mentioned that they had to sleep late more than usual especially 
during examination period because they had to study and prepare for the examination. Exam stress leading to 
excessive eating pattern in this study corresponded to the survey in undergraduate students demonstrating that 
stressed students like to eat unhealthy high- caloric sweet choices and fatty snack and was associated with 
overweight-obesity(14).  
 This study also found that 25% of the university students woke up late and didn’t have any breakfast 
probably due to late sleep.  They reported that skip breakfast made them hungry and eat more in the next 
meal evidenced by increased drinking of sweet beverages.  One study of 100 undergraduate students who skip 
breakfast have correlation with improper balanced diet, craving oily foods, and lacking healthy nutritional intake 
and obesity(15)  In addition, almost all participants in this study preferred to have meal at restaurants because 
of the convenience, taste, food quality and social matters which was similar to the studies in young adults in 
food-purchasing behavior was influenced by taste, convenience, cost, and healthiness respectively(16). 
 Anthropometric data 
 Using repeated-measures ANOVA test, two dietitians provided counselling in the present study did not 
provide any different results of anthropometric indicators. There was no difference in body weight and all body 
composition parameters at the baseline between the TWC and MBC groups as shown in table 2.  A small non-
significant weight loss was observed in both groups at the end of 4- week counseling period; however, 
continually weight loss was observed after counseling period only in the MBC group in which the significance 
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of weight change was observed at week 16.  The same pattern of changing in weight was observed in the BMI 
since BMI is the index calculated using weight parameter. Although no significant difference in weight change at 
week 4 between two groups, it should be noted that the percent weight loss in MBC group was three times 
greater than that of the TWC group.  
  
Table 2 The results of anthropometric indicators 

Domain 
 

Traditional (N=22) 
Mean (SD) 

Mindful (N=22) 
Mean (SD) 

Treatment 
p-valuea** 

Dietitian 
p-valueb** 

Baseline Weight (kg)  77.73 (16.10) 75.21 (15.92) .610 .816 

% Weight change     

Week 4 -0.36 (1.76) -0.93 (1.54) .257 .414 

Week 8 0.67 (2.68) -0.51 (2.35) .132 .730 

Week 16 1.10 (3.14) -1.16 (3.77) .038*** .664 

Baseline BMI* (kg/m2)  29.10 (4.41) 28.52 (3.63) .633 .953 

% BMI change     

Week 4 -0.36 (1.76) -0.93 (1.54) .259 .205 

Week 8 0.67 (2.68) -0.51 (2.35) .128 .461 

Week 16 1.10 (3.14) -1.15 (3.77) .037*** .826 

Baseline SMM* (kg)  26.37 (6.55) 26.73 (7.64) .866 .675 

% SMM change     

Week 4 -0.74 (2.76) -0.82 (3.20) .930 .919 

Week 8 0.99 (2.36) 0.59 (2.64) .605 .610 

Week 16 1.38 (2.25) 2.26 (12.01) .736 .321 

Baseline BFM* (kg)  30.13 (9.63) 26.84 (8.63) .248 .931 

% BFM change     

Week 4 -0.03 (5.98) -1.10 (5.94) .561 .340 

Week 8 -0.26 (6.92) -3.06 (7.78) .226 .986 

Week 16 0.17 (9.37) -2.74 (9.11) .308 .787 

 
Baseline WHR*  

 
0.89 (.06) 

 
0.87 (.05) 

 
.437 

 
.610 

% WHR change     

Week 4 -0.04 (2.49) 0.58 (2.69) .442 .363 

Week 8 -0.01 (1.46) -0.20 (2.04) .718 .125 

Week 16 -0.20 (4.16) -0.33 (2.49) .901 .645 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

624 
 

Table 2 The results of anthropometric indicators (continue) 

Domain 
 

Traditional (N=22) 
Mean (SD) 

Mindful (N=22) 
Mean (SD) 

Treatment 
p-valuea** 

Dietitian 
p-valueb** 

Baseline PBF* (%) 38.56 (7.50) 35.84 (8.55) .265 .807 

% PBF change     

Week 4 0.35 (5.14) -0.20 (5.51) .738 .406 

Week 8 -0.97 (4.83) -2.71 (6.15) .315 .932 

Week 16 -1.03 (6.87) -1.99 (6.08) .633 .764 

Baseline Visceral fat 92.20 (36.53) 82.55 (37.91) .402 .716 

% Visceral fat change (cm2)     

Week 4 .21 (9.18) .28 (15.08) .988 .898 

Week 8 -2.78 (9.00) -7.21 (12.43) .186 .646 

Week 16 -1.58 (13.30) -6.01 (15.18) .320 .750 

* BMI= Body mass index, SMM= Skeletal muscle mass, BFM=Body fat mass, WHR= waist-hip ratio, PBF=Percent 
body fat. 
 ** p-valuea,b, Repeated-Measures ANOVA test at p-valuea,b <0.05 
*** Significant difference, Repeated-Measures ANOVA test at p-value <0.05 
 
  Another observation may indicate the usefulness of the MBC over TWC in the longer term was that 
the greater weight loss of the MBC group was derived from the more loss in percent body fat whereas an 
increased trend of percent SMM change.  Moreover, the 6- 7%  loss of visceral fat was continually observed in 
the MBC group comparing to only approximately 2-3% loss in the TWC group after 4-week of counselling. This 
observation was similar to the study of Wadden T.  et all who also used mindfulness- based intervention to 
control obesity for 3 months. They also found more body weight and body fat loss, but there were no significant 
differences on anthropometric outcomes between intervention and control groups(17) .  This might be due to 
small sample size; the observation was not significantly different. Whether this observation is true or not should 
have further study with more sample size or longer duration.      
 Number of participants who could lose weight at week 4 in the MBC (14 people) and TWC (13 people) 
groups was not different.  However, it should be noted that after completing counseling session for 4 weeks, 
those 14 participants in the MBC group still have weight loss; but almost 20% of participants in the TWC group 
regained weight. After completing counseling for 16 weeks, only 2 people in the MBC, whereas 7 people in the 
TWC who used to lose weight had weight regain (Table 3). This result indicated the short-time of mindful based 
counseling could provide better weight control in a longer term.  Weight regain is not surprise.  Using dietary 
approaches for weight loss, it was not surprised that some participants could achieve much better weight loss 
than others, but some failed to lose weight. Since there are many behavioral factors affecting the way of eating. 
More counselling sessions might be needed to empower obese people to lose weight. A systematic review and 
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meta- analysis of weight loss outcomes in minimum 1 year follow up in 80 studies found that average 5- 9 % 
weight loss was observed during the first 6 months and then some participants regained weight(18) .  Dietary 
restricted might not be an effective way for obesity treatment.  There was 1/ 3 –  2/ 3 of participants regaining 
more weight than they had previously lost from dietary restricted because of its low compliance. The difficulty 
of adhering diet restriction for long term suggested that it was not sustainable(19).  
 
Table 3 Number of participants who could or could not lose weight during the study period.  
 
Visit 

No weight loss Weight loss 
TWC (N, %) MBC (N, %) TWC (N, %) MBC (N, %) 

Week 4 9 (40.9) 8 (36.4) 13 (59.1) 14 (63.6) 
Week 8 13 (59.1) 8 (36.4) 9 (40.9) 14 (63.6) 
Week 16 16 (72.7) 10 (45.5) 6 (27.3) 12 (54.5) 

TWC=traditional weight-centric counseling, MBC=mindfulness-based nutrition counseling group  
 
Conclusion  

There was a trend of more participants in the Mindfulness- based nutrition counseling ( MBC)  group 
could lose weight and maintain weight loss comparing to the Traditional weight-centric counseling (TWC) group. 
A better continually small weight loss was significantly observed in the MBC group comparing to the TWC group.   
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บทคัดย่อ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนวิถีชีวิต ส่งผลต่อภาวะสุขภาพท่ีแย่ลง การก่าหนดค่า
ความต้องการพลังงานที่ถูกต้องจึงมีความจ่าเป็น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันของกลุ่มผู้ที่มี
พฤติกรรมเนือยนิ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีกิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการท่างานที่เพียงพอ (SE,15 คน) และกลุ่มที่มี
กิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการท่างานท่ีไม่เพียงพอ (CP, 32 คน) พลังงานทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละวัน (TEE) วัดด้วยวิธีการดื่มสาร
อณูธรรมชาติ (2H และ 18O2) โดยมีการเก็บปัสสาวะก่อนและหลังดื่มเป็นระยะ และน่ามาหาปริมาณ 2H และ 18O2 เพื่อประเมิน
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายผลิตออกมาแล้วค่านวณเป็น TEE วัดกิจกรรมทางกายโดยติดเครื่องติดตามกิจกรรม 
(accelerometer) พบว่า กลุ่ม SE มี TEE ต่อวัน 1,898 ± 199 กิโลแคลอรีต่อวัน มากกว่ากลุ่ม CP ซึ่งมีค่า TEEเท่ากับ 1,720 ± 
277 กิโลแคลอรีต่อวัน ค่า TEE ที่สูงขึ้นร้อยละ 11 น้ีสอดคล้องกับเวลาในกิจกรรมที่มีความหนักระดับปานกลางถึงหนักท่ีสูงกว่าใน
กลุ่ม SE ที่ 197.2 ± 57.4 นาที/สัปดาห์ เทียบกับ 17.37 ± 3.22 นาที/สัปดาห์ ในกลุ่ม CP  ค่าพลังงานที่ใช้อยู่ในช่วงของค่าที่
แนะน่าข้อก่าหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ่าวันส่าหรับคนไทยปี พ.ศ. 2563 
 

ค ำส ำคัญ: พลังงานท้ังหมดที่ใช้ในแต่ละวัน กิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
 

Abstract 
 According to globalisation, sedentary behaviour has been increasing, resulting from changing of daily 
lifestyle. It may contribute to adverse health outcomes. The accurate energy requirement is needed. This study 
purposes of measuring total energy expenditure (TEE) in sedentary groups separating to 2 subgroups, physically 
active (sedentary exercisers (SE), n= 15) and physically inactive (couch potato (CP), n=32). TEE was measured 
by doubly labelled water (2H and 18O2). Urine samples were collected according to the protocol, then Isotope 
ration of 2H and 18O2 was measured to determine carbon dioxide production and further calculated to TEE. 
Accelerometer was attached for physical activity measurement.  The results reported TEE at 1,898 ± 199 
kcal/day in SE more than the CP group, TEE was 1,720 ± 277 kcal/day. The 11% higher in TEE of SE corresponded 
to a higher in time spent in moderate-vigorous- intensity physical activity in the SE group at 197. 2 ± 57. 4 
min/week comparing to 17.37 ± 3.22 min/week in CP. TEE of sedentary groups found in a range of Thai Dietary 
Reference Intake, 2020. 
 
Keywords: Total Energy Expenditure, Physical Activity Level, Sedentary Behavio 
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Introduction 
The link between good health and good nutrition is well established. Eating varieties of foods in order 

to provide enough energy and nutrients to meet the individual requirement is important for maintaining good 
health.  Balance in energy intake and expenditure is the basis for controlling body weight.  The energy 
requirement is defined as the amount of food energy needed to balance energy expenditure for maintaining 
body composition and desirable physical activity consistent with long-term good health(1). 

Total energy expenditure (TEE) is the daily energy required determining by the sum of 3 components: 
resting energy expenditure (REE) or resting metabolic rate (RMR), thermic effect of food (TEF) and activity energy 
expenditure ( AEE) .  Thai Dietary Reference Intakes ( DRIs)  had recommended energy requirement for healthy 
adult men 1,800 to 2,000 kcal and 1,500 to 1,800 kcal for women(2).  Doubly labelled water (DLW) is the most 
relevant and used as a gold standard to measure TEE by using stable isotopes 2H and 18O as drinking water and 
measuring the rate of CO2 production from body water turnover then convert to TEE(3) . 

Sedentary lifestyles are increasing among Thai population, particularly in workers and children resulting 
from social changing (4). From the study of Sanhapan Thanamee reported 28.4% of overall Thai populations are 
physically inactive (5) .  Due to advance in technology and exponential growth of World Wide Web access and 
the proliferation of personal computers, occupational work is performed as a light activity.  Thai workers who 
work in the office usually spend the average of 8 hours per day according to working Thailand Labor Law on 
sitting position which can be defined in a group of stationary behaviour which is one of the terms of sedentary 
behaviour (6,7). 

World Health Organization recommends adults aged 18– 64 years to limit the amount of time spent 
being sedentary.  Replacing sedentary time with physical activity of any intensity ( including light intensity) 
provides health benefits. At least 150 minutes/week of moderate-intensity aerobic physical activity, or at least 
75 minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity has been recommended to have a better health. 

Changing in lifestyle and type of work of people overtime could effect on TEE.  Due to an increased 
prevalence of overweight and obesity, the more accurate energy recommendation according to physical activity 
and lifestyle is needed.  Thus, the purpose of this study aims to investigate total energy expenditure ( TEE)  in 
Thai adults with sedentary lifestyle, but different physical activity lifestyles for developing of accurate energy 
requirement for Thai population. 

 
Materials and methods 

Forty-eight participants who were healthy both males and females aged between 25-59 years old who 
spent over than 6 hours on sedentary behaviour were recruited by screening questionnaire.  Sample size was 
calculated based on International Atomic Energy Agency (IAEA) Human Health Series No.3 (2009) (8) since there 
was no data about standard deviation of TEE measured by using stable isotope in Thai population.  As IAEA 
(2009) indicated to used p-value at 0.05 and 80% of power to detect difference. Standard deviation (SD) from 
IAEA (2009) provided at 300 kcal/day and discrepancy of total energy requirement (TEE) at 200 kcal/day. As a 
result, total number of subjects in each group including both genders were 24. In eventually, 48 were recruited 
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to represent two group of sedentary behaviours. The BMI of participants was between 18.5 kg/m2 to 22.9 kg/m2 

and no history of drugs that effect to body metabolism included in screening periods.  An accelerometer was 
used as a screening tool to measure participants time spending in physical activity levels for 4 consecutive days 
included two weekdays and two weekends.  After screening, participants who were detected spending more 
than 6 hours on sedentary behaviour were separated into two groups approximately according to time spent 
in moderate to vigorous- intensity physical activity (MVPA) .  Sedentary exercisers (SE)  refer a group performing 
MPVA over than 75 minutes (≥consecutive 10 minutes) during four days of screening periods and couch potatoes 
(CP) refer to a group performing MVPA less than 75 minutes (≥consecutive 10 minutes). 

Anthropometric data were collected including weight and height by using Bioelectrical Impedance 
Analysis machine (BIA, Inbody 720) and BMI was calculated using classification for adult Asian-Pacific population 
as a cut point (8). Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) was used in the measurement of fat mass (FM), and 
lean body mass (LBM) reported in kilogram (kg). 

Total energy expenditure (TEE) was measure by a gold-standard method using doubly labelled water 
( DLW) .  Stable isotope water was calculated individually according to participant body weight using 0. 12 g/ kg 
body weight of 99 atom% ²H - labelled water and 1.8 g/kg body weight of 10 atom % 18O water mixed as form 
of drinking water.  Two- point techniques which collected urine samples for three specimens; baseline, post-
dose and final specimen at the end of the study was used as a protocol. Subjects were asked to fast overnight 
for before data collecting date. After arriving, baseline urine sample was asked to be collected before drinking 
mixed stable isotope water. Two doses of urine samples were collected later in 3 and 4 hours after drinking as 
day 0.  Each of urine specimens collected in urine cup at least 50 mL and a cap were closed abruptly after 
finish collection to prevent evaporation then all of them were labelled and sealed in dry and tight tubes stored 
in freezers (-10˚C). Periods of urine collection took totally 14 days of seven samples were collected at baseline, 
3 and 4 hours ( day 0)  after stable isotope water intake, day 6, 7, 13 and 14.  Isotope ratio mass spectrometry 
(IRMS) was used for isotope ratio of hydrogen and oxygen analysis. In order to analyse 2H, platinum was applied 
in rods and contained with the same specimen tubes as a catalyst. After 48 hours of equilibrium, samples were 
analysed together with 530 ppm 2H and 150 ppm 18O excess enriched water standard for calibration. The same 
sample tubes used for 18O by analysing equilibration reaction between reference gas and CO2 in order to control 
quality during analysis. Isotope ration of 2H and 18O2 of each individual was illustrated as TEE in kcal/day. 

Accelerometer (ActiGraph wGT3X-BT) known as a tri-axial accelerometer used for measuring dynamic 
movements (9,10) was requested to attach at participants dominant hip at least 12 hours/day from 8.00 am to 
22.00 pm exempted sleeping, bathing and swimming for consecutive 7 days combining with using Thai Physical 
Activity Questionnaire (TPAQ) as a recall of physical activity in past 7 days.  

Data collection of participants who completed all urine specimen and 7- day physical activity 
assessment were included in the analysis. Urine specimens were analysed by Isotope Ratio Mass Spectrometry 
(IRMS) from the rate of stable isotope turnover and elimination of the body, which calculated and reported as 
kilocalories per day.  Time spending in physical activities from accelerometer was analysed by using ActiLife 
software. The sampling frequency of the signal was set to 20 Hz, and non-wear time was defined as periods of 
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continuous zero counts for ≥60 consecutive minutes. Results of accelerometer were reported as a minute per 
day. 

Descriptive statistics were used for participants’  characteristics, anthropometric data, total energy 
expenditure and time spent in different physical activities.  All results were expressed in mean ± standard 
deviation (SD). Independent t-test was used to compare results of two-sided and t-test between the difference 
in sedentary groups and genders.  Statistical analysis was carried out by using IBM SPSS Statistics ( SPSS)  for 
Windows version 20.0 (IBM Corp, Armonk, New York, USA). P-value <0.05 was considered statistically significant. 

 
Results and discussion  

In this study, there were 48 participants enrolled ( men:  23, women:  25) .  Only 47 participants could 
accomplish all the data collection divided into 32 participants in couch potato ( CP)  and 15 in sedentary 
exercisers (SE). One participant was excluded due to time spending on sedentary behaviour did not meet the 
criteria for this study. In addition, at the end of the study, which MPVA used in the categorisation of subjects to 
each group of participants resulted different from as expected during screening (MVPA < 150 minutes/week). 
Hence, some of the participants were rearranged to another group. 

From overall data collection, participants aged between 25- 59 years old.  Age averaged 40. 3 ± 11. 3 
years old with BMI 21.7 ± 1.6 kg/m² in CP and 40.0 ± 12.7 years old with BMI 21.7 ± 1.9 kg/m² in SE. In CP, the 
weight and height of participants were 56. 9 ± 6. 5 kg and 1. 6 ± 0. 1 m. , as follows.  Whereas in SE group, the 
weight and height of participants were averaged 58. 2 ± 7. 3 kg and 1. 63 ± 0. 06 m.  There were significantly 
different between genders within both sedentary groups in weight and height but only BMI that found 
significantly different between genders in CP groups. Comparing between two sedentary groups, there were no 
significantly different in age, height and BMI, as shown in Table 1. 
 
Table 2 Characteristics of subjects 1 

Parameters 
Couch potato Sedentary exercisers 

P-value2 Male 
(n = 16) 

Female3 
(n = 16) 

All 
(n = 32) 

Male 
(n = 9) 

Female3 
(n = 6) 

All 
(n = 15) 

Age (yr) 40.3 ± 12.3 40.3 ± 10.6 40.3 ± 11.3 41.2 ± 11.7 39.2 ± 14.0 40.0 ± 12.7 0.933 
Weight (kg) 62.4 ± 2.8 51.3 ± 4.0** 56.9 ± 6.5 61.4 ± 6.1 56.0 ± 7.5 58.2 ± 7.3 0.560 
Height (m) 1.67 ± 0.04 1.57 ± 0.06** 1.62 ± 0.07 1.66 ± 0.07 1.62 ± 0.04 1.63 ± 0.06 0.439 
BMI (kg/m²) 22.45 ± 1.41 20.95 ± 1.52** 21.7 ± 1.63 22.36 ± 1.73 21.33 ± 2.01 21.74 ± 1.91 0.942 

Abbreviation: BMI, body mass index 
1 Mean± SD. 
2 Significantly different from Couch potatoes: * P <0.05, ** P <0.01 (independent sample t-test). 
3 Significantly different from men: *P <0.05, **P <0.01 (independent sample t-test). 
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Doubly labelled water (DLW)  was used as a method for total energy expenditure measurement.  The 
results of consecutive 14 days of data collection, total energy expenditure ( TEE)  of all participants were 
averaged 1,777 ± 39 kcal/ day with a significant difference between both sedentary groups.  In CP, TEE of 
participants in this group was averaged 1,720 ± 277 kcal/ day.  Between genders within the group, males were 
significantly higher than women with 1,903 ± 227 kcal/day comparing to 1,536 ± 188 kcal/day. Averaged energy 
expenditure of SE was 1,898 ± 199 kcal/ day, and in- between genders TEE also showed significantly higher 
numbers in males than female as CP with 2,039 ± 89 kcal/day and 1,805 ± 198 kcal/day (Table 2). TEE of the 
SE group was approximately 11% , significantly higher than the CP group, in which TEE of SE and CP were 32.9 
kcal/kg BW and 30.2 kcal/kg BW, respectively. In comparison with previous studies, the DLW study in sedentary 
Chinese population showed a TEE at 2,890 kcal/day (12.10 MJ/day) and 2,276 kcal/day (9.53 MJ/day) in men 
and women (9). TEE reported in Japanese population resulted in TEE of adult men 2,177 kcal/day (11.21 MJ/day) 
and 2,011 kcal/day (8.42 MJ/day) in women (10). Eun-Kyung Kim et al. (11) reported TEE of Korean population 
showed significantly higher TEE from DLW in men than women with 2,899 kcal/day and 2,308 kcal/day, 
respectively. Corresponding to the results in this study, TEE of sedentary adult men showed a higher energy 
expense than women. In contrast, other studies in Asian illustrated greater averaged TEE than our results. Since 
there are limited TEE studies using DLW in sedentary behaviour population, only one study conducted similarly 
to our study. Hence, TEE in this study resulted lower numbers of TEE in Thai population compared to other 
studies in the same regions which conducted in general population who performed various physical activities.  

Body compositions were mainly collected by dual-energy x-ray absorption (DXA), which one participant 
could not be measured due to implantation of internal fixation within a leg.  Lean body mass (LBM)  reported 
from DXA was 36.34 ± 6.76 kg. in CP and 36.84 ± 6.76 kg. in SE, but there was no significant difference between 
these two groups and data also showed the same trends as fat mass ( FM) .  When comparing data between 
genders, LBM in both CP and SE reported a significant difference which male had a higher number than female. 
In contrast, a female had higher FM than male in both sedentary groups. 

Time spent in different physical activity levels was measured by accelerometer.  No significant 
difference was found in time spent on sedentary time and light physical activity ( LPA)  of both sedentary 
behaviours.  Sedentary time spent by CP was averaged 534. 2 ± 63. 7 minutes/ day, which female had slightly 
time than male and this trend also showed in SE, which sedentary time per day was averaged 540. 3 ± 77. 0. 
Moderate to vigorous-intensity physical activity (MVPA) reported a significant difference between CP and SE (P 
< 0.001). CP had averaged MVPA at 35.6 ± 39.9 min/week whilst SE spent approximately 197.2 ± 57.4 min/week. 
Among genders, both CP and SE reported no statistical difference, as illustrated in Table 2. 
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Table 2 Total energy expenditure, body composition and time spent in different activity levels comparing 
between couch potato and sedentary exerciser groups1 

Parameters 
Couch potato Sedentary exercisers 

P-value2 Male 
(n = 16) 

Female3 
(n = 16) 

All 
(n = 32) 

Male 
(n = 9) 

Female3 
(n = 6) 

All 
(n = 15) 

TEE 
(kcal/day) 

1,903 ± 227 1,536 ± 188** 1,720 ± 277 2,039 ± 89 1,805 ± 198* 1,898 ± 199 0.03* 

TEE/BW 
(kcal/kg) 

30.5 ± 3.5 29.9 ± 2.7 30.2 ± 3.1 33.5 ± 3.2 32.6 ± 4.5 32.9 ± 3.9 0.013* 

LBM (kg) 42.61 ± 2.26 30.08 ± 2.34** 36.34 ±6.76 42.22 ± 4.33 33.85 ±4.05** 36.84 ± 6.76 0.801 
FM (kg) 16.33 ± 3.49 18.41 ± 2.63 17.37 ±3.22 17.04 ± 2.77 19.27 ± 4.53 18.48 ± 4.03 0.325 
TST (min/day) 524.6 ± 72.7 543.8 ± 53.8 534.2 ±63.7 504.7 ± 95.7 564.1 ± 55.3 540.3 ± 77.0 0.773 
LPA (min/day) 220.3 ± 63.6 204.8 ± 64.4 212.5 ±63.0 237.0 ± 114.8 175.9 ± 55.0 200.3 ± 86.0 0.585 
MVPA 
(min/week) 

35.6 ± 38.2 35.6 ± 42.8 35.6 ± 39.9 194.3 ± 78.4 199.1 ± 43.8 197.2 ± 57.4 0.000** 

Abbreviation: TEE, total energy expenditure; LBM, lean body mass; FM, fat mass; TST, total sedentary time; 
LPA, light physical activity; MVPA, moderate to vigorous intensity physical activity 
1 Mean± SD. 
2 Significantly different from Couch potatoes: * P <0.05, ** P <0.01 (independent sample t-test). 
3 Significantly different from men: *P <0.05, **P <0.01 (independent sample t-test). 

 
Averaged daily energy expenditure illustrated in this study found within the ranged of recommendation 

in both sedentary groups and genders. From the result can be assumed that in sedentary groups who typically 
spend time on sedentary behaviours including sitting in the workplace, lying or sitting position leisure activities 
with and without adequate MVPA at 150 minutes/week can apply the recommendation of current Thai DRIs at 
1,500 – 2,000 kcal/day.  

Sedentary time reported from accelerometer averaged 536 ± 10 minutes/day, which in both sedentary 
behaviours were not significantly different.  A recall from TPAG found that participants from current study 
commonly spent leisure time on sedentary activities such as smartphone using and sitting in front of the TV . 
Personal cars were used as a daily vehicle for transportation.  Only a few participants used public transport 
which the activities resulted from interviewing and accelerometer conformed to previous studies.  Time spent 
on moderate to vigorous-intensity physical activity (MVPA) resulted from wearing accelerometer for consecutive 
7 days in this study found that overall participant had averaged MVPA at 87 ± 13 minutes/week. CP group spent 
averaged 35.6 ± 39.9 min/week, whereas SE group spent 197.2 ± 57.4 minutes/week. A significant difference of 
MVPA was found between these two sedentary groups. The higher MVPA of the SE group corresponded to the 
11 % higher in TEE comparing to the CP group.  Global strategy, diet, physical activity and health by WHO (12) 
set goal for physical activity of adult to reach health benefits and prevent non-communicable diseases (NCDs) 
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at more than 300 minutes/ week of moderate- intensity physical activity or 150 minutes/ week of vigorous-
intensity aerobic physical activity or at least 150 minutes/ week ( ≥ consecutive 10 minutes)  of combined 
moderate to vigorous-intensity physical activity which the result of CP in our study showed MVPA did not meet 
the global recommendation.  In South- east Asian, the report from Singapore found that people spent mainly 
time daily on travel- related activity followed by leisure- time exercise and work- related activity, respectively. 
People who had employed and approximately 44%  of higher education had a higher time of sedentary 
behaviour. Moreover, middle-aged adults had the possibility to have low-level physical activity. Approximately 
40% complained about no time for exercising, work loading and need time for taking care of children so only 
few adults could reach a target of more than 30 minutes/ day exercising (13,14) .  Within 3 domains of physical 
activity, a male had less on household activity whilst higher in occupational activity and recreations resulting in 
higher total physical activity than female (15) .  Thai adults, daily time of population mainly distributed to work 
domain approximately 68%, transportation 18% and recreational activity 14%. In physical inactivity population, 
none of MVPA was frequently reported, and middle-aged adults had a higher prevalence of physical inactivity 
which probability of female was greater than male (16) .  In this study, a female had slightly less MVPA than the 
male, which correlate to other studies in Thailand. Mostly, female performed only light physical activities from 
a recall of TPAG such as housework and grocery shopping. Less in MVPA also related to a cardiometabolic risk 
factor ( CMRF) .  Every hour decreases in sedentary time and increases physical activity could reduce 0. 83 cm 
waist circumference.  Moreover, the effects of accomplishing the goal for physical activity on metabolic 
syndrome.  Diminishing MVPA increased the chance of type 2 diabetes mellitus.  Even promoting LPA such as 
walking or standing and shortening sedentary bout could reduce the risk of metabolic syndrome, but only small 
effect (17,18). 

 
Conclusion 

The sedentary groups in this study showed the averages energy expenditure 1,777 ± 39 kcal/ day. 
Focusing on each group, sedentary exercisers (SE) expensed 11% more in TEE comparing to the couch potatoes 
(CP). The higher TEE in the SE corresponded to a higher in time spent in MVPA in the SE group at 197.2 ± 57.4 
min/week comparing to 17.37 ± 3.22 min/week in CP. TEE of two sedentary groups found in a range of the Thai 
Dietary Reference Intake, 2020 recommendation. In contrast, time spent in MVPA found lower in the CP group 
as recommended by WHO to be at least 150 minutes/week. 

.



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

634 
 

References 

1. Human energy requirements : report of a joint FAO / WHO/ UNU Expert Consultation . Food Nutr Bull .
2005;26)1:(166. 
2. Committees of Dietary Reference Intake for Thais. Dietary Reference Intake for Thais 2020; Bureau of 
Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health: Bangkok, Thailand, 2020. 
3. Buchowski MS .Doubly labeled water is a validated and verified reference standard in nutrition research . J 
Nutr .2014;144)5:(573-574 .  
4. Committees of Dietary Reference Intake for Thais.  Dietary Reference Intake for Thais 2020; Bureau of 
Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health :Bangkok, Thailand, 2020. 
5. Thai Health Promotion Foundation . Get to Know “ Physical Activity ” for Healthy Lifestyle . Retrieved Thai 
Health Promotion Foundation . Available online :https//:en.thaihealth.or.th/NEWS/125// 
 ) accessed on 31 May 2016.( 
6. Thanamee S, Pinyopornpanish K, Wattanapisit A, et al .A population-based survey on physical inactivity and 
leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014 .Arch Public Health .2017;75:41. 
7. Jalayondeja C, Jalayondeja W, Mekhora K, Bhuanantanondh P, Dusadi-Isariyavong A, Upiriyasakul R .Break in 
Sedentary Behavior Reduces the Risk of Noncommunicable Diseases and Cardiometabolic Risk Factors among 
Workers in a Petroleum Company. Int J Environ Res Public Health .2017;14)5:(501 . 
8. Tremblay MS, Aubert S, Barnes JD, et al . Sedentary Behavior Research Network ) SBRN  (- Terminology 
Consensus Project process and outcome. Int J Behav Nutr Phys Act .2017;14)1:(75. 
9. Krumbiegel P. Assessment of body composition and total energy expenditure in humans using stable isotope 
techniques; IAEA Human Health Series No. 3. Isotopes in Environmental and Health Studies. 2010 Dec;46(4):508–9. 
10. Yao M, McCrory M, Ma G. Energy requirements of urban Chinese adults with manual or sedentary 
occupations, determined using the doubly labeled water method. European Journal of Clinical Nutrition. 2002 
Jun 25;56(7):575–84. 
11. Ishikawa-Takata K, Naito Y, Tanaka S. Use of Doubly Labeled Water to Validate a Physical Activity 
Questionnaire Developed for the Japanese Population. Journal of Epidemiology. 2011;21(2):114–21. 
12. Kim E-K, Kim J-H. Validation of dietary reference intake equations for estimating energy requirements in 
Korean adults by using the doubly labeled water method. Nutrition Research and Practice. 2017;11(4):300. 
13. Waxman A; World Health Assembly . WHO global strategy on diet, physical activity and health . Food Nutr 
Bull .2004;25)3:(292-302. 
14. Win AM, Yen LW, Tan KH, Lim RB, Chia KS, Mueller- Riemenschneider F . Patterns of physical activity and 
sedentary behavior in a representative sample of a multi-ethnic South-East Asian population :a cross-sectional 
study .BMC Public Health .2015;15:318. 
15. Wai JP, Wen CP, Chan HT, et al .Assessing physical activity in an Asian country :low energy expenditure and 
exercise frequency among adults in Taiwan .Asia Pac J Clin Nutr .2008;17)2:(297-308 . 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

635 
 

16. Khaing Nang EE, Khoo EY, Salim A, Tai ES, Lee J, Van Dam RM . Patterns of physical activity in different 
domains and implications for intervention in a multi- ethnic Asian population : a cross- sectional study . BMC 
Public Health .2010;10:644. 
17. Thanamee S, Pinyopornpanish K, Wattanapisit A, et al .A population-based survey on physical inactivity and 
leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014 .Arch Public Health .2017;75:41 . 
18. Knaeps S, Lefevre J, Wijtzes A, Charlier R, Mertens E, Bourgois JG . Independent Associations between 
Sedentary Time, Moderate-To-Vigorous Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness and Cardio-Metabolic Health :
A Cross-Sectional Study .Tauler P, editor .PLOS ONE .2016 Jul 27;11)7:(e0160166. 
19. Young DR, Hivert M- F, Alhassan S, Camhi SM, Ferguson JF, Katzmarzyk PT, et al . Sedentary Behavior and 
Cardiovascular Morbidity and Mortality :A Science Advisory From the American Heart Association .Circulation .
2016 Sep 27; 134)13.(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

636 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัด 
สมุนไพรกระดูกไก่ด า 

Product development and the opinion assessment on herbal extract external  
use of Justicia gendarussa burm. f. 

 

นพวรรณ วัชรพุทธ, ตฤณดนัย อสนุี, นฤสรณ์ ทองศรีอ้น, หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ,  
นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค,์ ปวริศา นพเก้า, และอนุสรา สีหนาท*  

Nobpawan Watcharaput, Tindanai Asuni, Naruesorn Thongsrion, Nuengruetai Srichaipor,  
Nantida Rittaisong, Pawarisa Noppakao, and Anusara Sihanat* 
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: anusaras@nu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า และประเมินความคิดเห็น

ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า โดยน าสารสกัดเอทานอล 95% ของใบกระดูกไก่ด าที่ได้ไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาภายนอกรูปแบบครีม ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี heating–cooling 
cycle จ านวน 6 รอบ แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือนและประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 61 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเตรียมเสร็จใหม่ ๆ 
สังเกตเนื้อครีมด้วยตาเปล่ามีสีเขียว วัดค่าความเป็นกรด-ด่างได้เท่ากับ 6.0-6.2 ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมของน ้ามันมะพร้าว เนื้อครีม
ไม่มีการแยกช้ัน หลังจากวางไวท้ี่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง กลิ่น การแยกชั้น ไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่ค่าสีของเนื้อครีมมีความเปลี่ยนแปลง จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ไปประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทา
ภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด าอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในอนาคต 

 
ค ำส ำคัญ: ผลิตภณัฑ์ทาภายนอก กระดูกไก่ด า ประเมินความคิดเห็น 
 
Abstract 
 The research aimed to develop herbal extract external use of Justicia gendarussa burm. f. and opinion 
assessment on the external use product. The 95% ethanolic extract of J. gendarussa was used to develop 
external cream product. Physical properties and product stability were tested using heating–cooling cycle 
method with six cycles. Then, placed at a temperature of 25°C for three months. The opinion on J. gendarussa 
extract use was assessed among 61 volunteers. The results were showed the green color cream texture with 
coconut oil fragrance, and pH 6.0-6.2. After being placed at 25°C for 3 months, the pH, odor, stratification was 
not change, while cream color was changed. In addition, the developed cream were evaluated using 
questionnaires and found high level of satisfaction. This finding can be used as a data base for further herbal 
product development. 
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บทน า 
 กระดูกไก่ด า (Justicia gendarussa Burm. f.) จัดอยู่ในวงศ์ ACANTHACEAE(1) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 90-
100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นสีแดงเข้มหรือสีด า เกลี้ยงมัน ลักษณะล าต้นและกิ่งเป็นปล้องข้อ คล้ายกระดูกไก่ ขนาดข้อของล าต้นมี
ความยาวประมาณ 2.5-3 นิ้ว ส่วนข้อของปล้องกิ่งมีความยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว ใบเดี่ยวเรียงคู่ ลักษณะเป็นรูปใบหอก ปลายใบ
แหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบเงาสีเขียวเข้ม หลังใบ
เป็นสีเหลืองอมสีเขียว เส้นกลางใบสีแดงอมด า ส่วนก้านใบสั้น ดอกเป็นช่อ บริเวณส่วนยอดของต้นหรือบริเวณปลายกิ่ง มีความยาว 
2-3 นิ้ว ดอกมีลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ปลายดอกแยกออกเป็นกลีบ ดอกมีสีขาวอมเขียวแกมชมพู โคนกลีบดอกเช่ือมติดกัน ปลาย
กลีบแยกเป็นกลีบบนและกลีบล่าง กลีบดอกมีลักษณะโค้งงอนเหมือนช้อน มีเกสรเพศผู้ 2 ก้าน โผล่พ้นขึ้นมา จากหลอด ผลมี
ลักษณะเป็นฝัก มีความยาวประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร เมื่อแห้งจะแตกออก ภายในมีเมล็ดลักษณะกลมแบนสีด า ขั้วของเมล็ดจะ
มีเยื่อหุ้มอยู่ พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศ พบมากที่สุดในภาคใต้ มีถิ่นก าเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
ปักช าและเพาะเมล็ด ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย กลางแจ้ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและใช้ท าเป็นรั้วบ้าน(2) 
 จากการศึกษาสรรพคุณตามต ารับยาพื้นบ้าน พบว่าใบของต้นกระดูกไก่ด าใช้รักษาอาการปวดศีรษะ รักษาอาการหืด 
รักษาอาการช ้าใน รักษาอาการปวดบวมตามข้อ รากและใบน ามาต าผสมกัน ใช้เป็นยาพอกถอนพิษจากจากแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น 
พิษงู ต่อ แตน ผึ้ง เป็นต้น รากน ามาต้มกับน ้าใช้อาบแก้โรคผิวหนัง และผื่นคันตามตัว(3,4) นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัย พบว่าสาร
สกัดจากใบของต้นกระดูกไก่ด ามีฤทธ์ิต้านอาการอักเสบ(5-7) ต้านอนุมูลอิสระ(8) ต้านจุลชีพ(9) รักษาโรคปวดข้อและข้อปวดบวม(6-7,10) 
โดยมีรายงานว่ากระดูกไก่ด ามีสารส าคัญในกลุ่ม Flavonoids คือ Vitexin และ Apigenin ออกฤทธิ์ผ่านกลไกเดียวกันกับยาต้าน
อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) หรือ ยากลุ ่ม NSAIDs โดยไปยับยั ้งเอนไซม์ทั ้ง 
Cyclooxygenase (COX) และ Lipoxygenase pathways ท าให้มีผลยับยั้งการหลั่งสารที่เหนี่ยวน าให้เกิดการอักเสบหลายชนิด 
เช่น Histamine และ Prostaglandins เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดกระดูกไก่ด าออกฤทธิ์ที่ Opioid receptor กลไก
เดียวกับ Morphine แต่มีฤทธ์ิลดปวดน้อยกว่า Morphine ประมาณ 2-5 เท่า(11) ปัจจุบันมีการน าใบของต้นกระดูกไก่ด ามาท าเป็น
สเปรย์และน ้ามันกระดูกไก่ด า เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดข้อ ข้ออักเสบ ฟกช ้า (12) แต่ยังไม่ได้มีการน ามาพัฒนาใน
รูปแบบครีมทาภายนอก 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าสารสกัดจากใบกระดูกไก่ด ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาภายนอกในรูปแบบครีม
ทาและประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อีก
ทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ที่สนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทยอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ทาภายนอกในรูปแบบครีมทาจากสารสกดัสมุนไพรกระดูกไก่ด า 
 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลติภณัฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง 

 
 

   
 
 
 
 
 
  
   ภาพที่ 1 ก. ลักษณะวิสัยของต้นกระดูกไก่ด า ข. ใบกระดูกไก่ด า 
   

ใบกระดูกไก่ด าเก็บจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น ามาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืช โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ และน ามาตรวจสอบโดยกับเอกสารด้านพฤกษ-อนุกรมวิธานต่าง ๆ เช่น Thai plant 
name Tem Smitinand(1) เก็บตัวอย่างของต้นกระดูกไก่ด า เพื่อจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งส าหรับอ้างอิง และน ามาจัดเก็บไว้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. การเตรียมพืชและการสกัดสมุนไพร  
   2.1 น าใบของกระดูกไก่ด า มาท าความสะอาด แล้วน าไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม หลังจากนั้นน าไปบดหยาบ เตรียม
เข้าสู่กระบวนการสกัด 
   2.2 น าใบของกระดูกไก่ด าที่ผ่านการบดหยาบแล้วมาหมัก (Maceration) ในตัวท าละลายที่เตรียมไว้ โดยใช้ 
เอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย หมักไว้เป็นเวลา 3 วัน กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman filter paper No.1 และน าไประเหย
แห้งด้วยเครื่อง Rotary evaporator ท าการหมักซ ้า 3 รอบ รวมเป็นเวลา 9 วัน น าสารสกัดที่ได้มารวมกัน จากนั้นช่ังน ้าหนักสาร
และค านวณหาปริมาณเนื้อสารที่สกัดได้ (% Yield) และน าสารสกัดที่ได้ไปเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบทาภายนอกต่อไป 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบทาภายนอก 
  น าสารสกัดเอทานอล 95% ของใบกระดูกไก่ด ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาภายนอก โดยมีส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์รูปแบบทาภายนอก แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์รูปแบบทาภายนอก 

รายการ ปริมาณ(%) 

Deionized water  
Glycerin  
Viscolam AT100P 
Coconut oil 

86.5 
5 
3 

3.5 

ก ข 
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รายการ ปริมาณ(%) 
SupGard GM-BP  
J. gendarussa extract 

0.5 
1.5 

  
 วิธีการท าผลิตภัณฑ์ เติม Deionized water ลงในบีกเกอร์ จากนั้นเติม Glycerin Viscolam AT100P Coconut 
oil และ SupGard GM-BP คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมโดยแล้วน าไปปั่นผสมด้วยเครื่องกวนสารแบบใบกวน 
(Overhead stirrer) แล้วเติมสารสกัดจากสมุนไพรกระดูกไก่ด าลงไป และคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน  
 4. การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 
  4.1 ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดยสังเกตลักษณะสีของเนื้อครีม การแยกชั้น และกลิ่น เมื่อเตรียมเสร็จ
ใหม่ ๆ และวางไว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน  
  4.2 ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter เมื่อเตรียมเสร็จใหม่ ๆ และวางไว้ที ่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน  
  4.3 ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่สภาวะเร่ง (Heating–Cooling Cycle) โดยการเก็บผลิตภัณฑ์ที่เตรียม
เสร็จ แบ่งใส่ขวดแก้วทึบแสง ปิดฝาในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นเข้าตู้อบที่ 45 องศาเซลเซียส อีก 24 ช่ัวโมง 
นับเป็น 1 รอบ ท าการทดสอบทั้งหมด 6 รอบ (13) ท าการบันทึกสีของเนื้อครีม การแยกชั้น และกลิ่นและความเป็นกรด-ด่างของ
ผลิตภัณฑ์ 
  4.4 ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า การวิจัยครั้งนี้ได้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข
โครงการ : P10115/63 โดยกลุ่มตัวอย่างค านวณจากประชากร คือ ผู้ที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 495 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก Wayne W.D. 
(1995) เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยในกรณีที่ทราบประชากร (Finite Population)(14) ดังนี ้

𝑛   =    
𝑁𝜎2𝑧

1− 
𝛼
2

2

𝑑2(𝑁−1)+ 𝜎2𝑧
1− 

𝛼
2

2  

จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณตามสูตร ได้จ านวน 55 คน และเพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง      

จึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ึนร้อยละ 10 ดังนั้น จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 61 คน 

การศึกษานี้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Simple sampling) โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยความสมัครใจ และลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีเกณฑ์คัดเข้า 
(Inclusion criteria) และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี ้
  เกณฑ์การคัดเข้า 
   1. ผู้ที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป 
   2. ผู้ที่สามารถอ่านและท าความเข้าใจภาษาไทยได้ 
   3. ผู้ที่ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา 
   4. ผู้ที่สามารถมองเห็นภาพได้ ชัดเจน และไม่มีปัญหาทางด้านสายตา 
   5. ผู้ที่สามารถรับรู้กลิ่นได้ดี และไม่มีปัญหาทางด้านการสูญเสียการรับกลิ่น 
 เกณฑ์การคัดออก 
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   1. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
  เกณฑ์การถอดถอนในการเข้าร่วมการวิจัย  
   1. ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื ่องมือที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ ้นเอง เพื่อศึกษาความคิดเห็นใน
อาสาสมัครที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
   ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวล
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไป ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละและคา่เฉลี่ยและวิเคราะห์ระดับความคดิเห็นต่อรูปแบบของผลติภณัฑ์
ทาภายนอกจากสารสกดัสมุนไพรกระดูกไก่ด า ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ลักษณะทางกายภาพและร้อยละผลผลิต (% Yield) ของสารสกัดใบกระดูกไกด่ า 
  ลักษณะของสารสกัดหยาบใบกระดูกไก่ด าที่ท าการสกดัด้วยวิธีการหมัก (Maceration) ในเอทานอล 95% เป็น
เวลา 9 วัน สารสกัดหยาบท่ีไดม้ีลกัษณะเหนยีวหนืด สเีขียวเข้ม กลิน่ฉุน น ้าหนักของสารสกดัหยาบใบกระดูกไก่ด ามคี่าเท่ากับ 
6.0021 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลติของสารสกดั (% Yield) เท่ากับ 13.5253  
 2. การประเมินคุณสมบตัิทางกายภาพและความคงตัวของผลติภณัฑ์  
  2.1 ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดยสังเกตลักษณะสีของเนื้อครีม การแยกชั้น และกลิ่น เมื่อเตรียมเสร็จ
ใหม่ ๆ พบว่า เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าเนื้อครีมมีสีเขียว ลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้นและมีกลิ่นหอมของน ้ามันมะพร้าว 
จากนั้นวางผลิตภัณฑ์ไว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าลักษณะของเนื้อครีมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการ
แยกช้ันของผลิตภัณฑ์และกลิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสารต่าง ๆ เกิดการรวมตัวเข้ากันเป็นอย่างดี แต่สี
ของเนื้อครีมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อครีมมีสีอ่อนลง แสดงดังภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสีอาจเนื่องมาจากพลังงานแสงและ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจเร่งให้เกิดการซีดจาง การเปลี่ยนสี ท าให้สีของผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงได้(15)  
  2.2 ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter เมื่อเตรียมเสร็จใหม่ ๆ และวางไว้ที ่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าผลิตภัณฑ์มีค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) เท่ากับ 6.0-6.2 จาการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมามี
รายงานว่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์ควรอยู่ในช่วง 4.5–6.5 ซึ่งเป็นความเป็นกรด–ด่าง (pH) ที่เหมาะสมต่อผิว  
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง(16)   
  2.3 ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่สภาวะเร่ง (Heating–Cooling Cycle) พบว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปส่งผล
ตอ่การเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อครีม เนื่องจากอุณหภูมิสูงมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีของสารในผลิตภัณฑ์ ท าให้สีของผลิตภัณฑ์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้(17) 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

641 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ก. และ ค. สีและลักษณะของเนื้อครีมเมื่อเตรยีมเสรจ็ใหม ่ๆ  
ข. และ ง. สีและลักษณะของเนื้อครีมหลังจากวางผลติภณัฑไ์ว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
 3. ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลติภณัฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.25 เพศชายจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 มีช่วงอายุ 40-49 ปี มากที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.62 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชนมากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.98 และรายได้
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001–30,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43  
 

     ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อรปูแบบผลติภณัฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

ประเด็นความคิดเห็น 
คะแนนความคิดเห็นของกลุม่ตัวอย่าง 

 S.D. ระดับ 
ผลิตภณัฑ์ตรงตามความต้องการ เช่น รูปร่าง สี และขนาดที่เหมาะสม 4.03 0.71 มาก 
มีฉลากแสดงรายละเอียดผลติภณัฑ์ที่ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย 4.13 0.67 มาก 
ผลิตภณัฑ์มีเอกลักษณะเฉพาะตัว 4.66 0.47 มากที่สุด 
ความสะดวกในการใช้งาน 4.36 0.48 มาก 
สีของผลิตภณัฑ์มีความน่าใช้ 4.31 0.56 มาก 
เนื้อของผลิตภณัฑม์ีความน่าใช้ 4.59 0.49 มากที่สุด 
ความเนียนของผลิตภณัฑ ์ 4.34 0.66 มาก 
ล้างน ้าออกได้ง่าย 4.30 0.46 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.38 0.62 มาก 

  จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบยาทาภายนอกจากสมุนไพร
กระดูกไก่ด า จ านวน 61 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรก
ระดูกไก่ด าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณะเฉพาะตัว มีค่าเฉลี่ย 
4.66 รองลงมา คือ ด้านเนื้อของผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.59 และความสะดวกในการใช้งาน ความเนียนของผลิตภัณฑ์ 
สีของผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้ ล้างน ้าออกได้ง่าย มีฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย และผลิตภัณฑ์ตรง
ตามความต้องการ เช่น รูปร่าง สี และขนาดที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.36 4.34 4.31 4.30 4.13 และ 4.03 ตามล าดับ 
 
 
 

ก ข ค ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

642 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 3 รูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมุนไพรกระดกูไก่ด า 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการน าสารสกัดเอทานอล 95% ของกระดูกไก่ด ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาภายนอกและท าการประเมินคุณสมบัติ
ทางกายภาพ โดยสังเกตลักษณะสีของเนื้อครีม การแยกช้ัน กลิ่น และค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) พบว่าผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจาก
สารสกัดกระดูกไก่ด า มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการแยกชั้น กลิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) เท่ากับ 
6.0-6.2 แต่สีของเนื้อครีมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อครีมมีสีที่มีแนวโน้มซีดลง เมื่อวางผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงและอุณหภูมิ ส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีในผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งอาจต้องมีการพัฒนาสูตรเพิ่มเติมในอนาคต จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ไปประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจาก
สารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ด า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดสมนุไพร
กระดูกไก่ด าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถน าไปพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางเลือกใหม่ซึ่ง
อาจจะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีการศึกษา

แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน ศึกษาข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นภายในอาคาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานส านักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีประสบการณ์
การท างานในอาคารน้อยกว่า 2 ปี ด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านักงานและ มีระยะเวลา
การท างานในส านักงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ปฏิบัติงานในส านักงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ด้านอาการทางกาย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี
อาการเจ็บป่วยจากอาคาร จ านวน 23 คน โดยมีระบบอาการทางล าคอและระบบทางเดินหายใจมากที่สุด ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าการระบายอากาศไม่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมในอาคาร
ปฏิบัต ิงาน พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารมีค่าอ ุณหภูม ิเฉลี ่ยเท่ากับ 26  °C และมีปร ิมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 1027 ppm ซึ่งมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในอาคารไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากอาคาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P-value < .05) 

 
ค ำส ำคัญ: พนักงาน, ส านักงานก่อสร้าง, การเจ็บป่วยจากอาคาร 
 
Abstract 
 Research to study factors associated with sick building syndrome among construction office workers 
using a cross-sectional study method. The sample was 45 workers at a construction office in Bangkok. The 
interviews, indoor air quality, and dust measurements were used to collecting research data. And the data were 
analyzed by descriptive and inferential statistics, namely the chi-square test. The results showed that most 
office workers were male and had less than two years of building work experience. The building access study 
showed that most office workers had work in the office for 8 hours per day and work in the office seven days 
a week. The physical symptoms results found 23 workers had sick building syndrome with the most throat and 
respiratory symptoms. The opinions about the working environment found that the workers think that the 
ventilation is not good. The building environment study results found that the indoor air quality measurement 
had an average temperature of 26 ° C and carbon dioxide content of 1027 ppm, which was higher than the 
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standard. The factors related to sick building syndrome among construction office workers found that the 
personal, the building access, and the environmental factors were not significantly at .05 level (P-value < .05). 
 
Keywords: Workers, Construction Office, Sick Building Syndrome 
 
บทน า 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ร้อยละ 30 ของอาคารทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และมีปริมาณสาร
มลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่า ในบางสถานท่ีมลพิษดังกล่าวอาจเกิดได้จากหลากหลายแหล่งก าเนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
จากอากาศภายนอกที่มีการรั่วไหลเข้าสู่อาคาร หรือเกิดจาก กิจกรรมของผู้ใช้อาคารเอง เช่น การใช้สารต่าง ๆ ที่ใช้ในที่พักอาศัย 
ก๊าซท่ีเกิดขึ้นจากการผสมอาหาร สารอินทรีย์ระเหยที่เกิดจากการใช้สารเคมีภายในอาคาร เช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย หรือแม้กระทั่ง
ฝุ่นที่เกิดจากการสะสมในบริเวณต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งหากมีการระบายอากาศไม่ดี สารมลพิษทางอากาศดังกล่าวอาจเกิดการ
สะสมอยู่ในตัวอาคาร และอาจมีปริมาณสูงขึ้น หากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่มีผู้ใช้งานเป็นจ า นวนมาก อาทิ สถานที่ท างาน
ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ โรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น มีความแตกต่างกันไปตามชนิด และ
ปริมาณของสารมลพิษทางอากาศที่ได้รับสัมผัส ตลอดจนลักษณะทางสุขภาพของผู้ที่ได้รับสัมผัสอีกด้วย อาการและผลกระทบทาง
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย อาการเวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ คอแห้ง และอาจรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน อย่างไรก็ตามการเกิดผลกระทบดังกล่าว บางครั้งอาจแสดงอาการไม่เด่นชัด อาการป่วยบางครั้งอาจไม่
สามารถหาสาเหตุอาการดังกล่าวมีผู้ที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นอาการป่วยจากอาคาร (Sick-Building Syndromes, SBS) โดยปัญหามักพบ
ได้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อย หรือไม่มีการระบายอากาศเลย (1) มลพิษทางอากาศภายในอาคารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษย์มีดังนีก้๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการหายใจของคน หากมีคนในห้องเป็นจ านวนมากร่วมกับการระบายอากาศ
ไม่เพียงพอจะมีผลต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซชนิดนี้ในอากาศ ซึ่งระดับที่ยอมรับได้ไม่เกิน 700 ppm (Parts per Million, 
ส่วนในล้านส่วน) หากสัมผัสเกิน 5,000 ppm จะท าให้เกิดอาการง่วงนอน (2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดจากควนับุหรี่ การ
เผาไหม้ของก๊าชยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกอาคาร หากมีการสัมผัสที่ความเข้มข้นมากกว่า 500 ppm นาน 1 
ชั่วโมงอาจท าให้เกิดการปวดศีรษะ เวียนหัว คลื่นไส้ หายใจติดขัด อาการคล้ายเป็นหวัดได้ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ( Volatile 
organic compounds) เป็นสารอินทรีย์ระเหยที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีความเป็นพิษ เมื่อเกิดกลิ่นอาจรู้สึกอึดอัด ต้องการ
ระบบระบายอากาศท่ีมากขึ้นหายใจล าบากระคายเคืองต่อเยื่อบุตา จมูก ล าคอ เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน และเกิดอาการปวดศีรษะ 
มึนงง บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็งและมีผลต่อพันธุกรรม เกิดจากการสูบบุหรี่เครื่องใช้ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ สารท าความสะอาดตัวท าละลายเฟอร์นิเจอร์พรม ปากกาเคมี เป็นต้น (3) ฟอร์มัลดีไฮด์ เกิดจากกาว เครื่อง
เรือนที่ใช้ไม้อัดหรือวัสดุที่เรียกว่า พาร์ทิเดิล บอร์ด สารเคลือบพรม ผ้าม่าน ที่ระดับความเข้มข้น 0.05-1 ppm มนุษย์สามารถได้
กลิ่น เมื ่อมีความเข้มข้นมากขึ้นท าให้เกิดการระคายเคืองจมูก หลอดลม ตาบวม ระคายคอ เป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย การสูดดมมาก ๆ อาจท าให้น ้าท่วมปอด หายใจไม่ออกและตายในท่ีสุดหากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการ
ไอ หายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบเป็นต้น (1) โอโซน เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร พริ๊นเตอร์ เครื่องกรอง
อากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ โอโซนในระดับความเข้มข้น 0.25 ppm ขึ้นไป มีผลท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ ตา จมูก และ 
คอ ท าให้หายใจสั้น วิงเวียน และปวดศีรษะได้มีผลต่ออาการของผู้ที่เป็นหอบหืดอยู่แล้ว ท าให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และท าให้
ความสามารถในการต่อต้านอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจลดลง เส้นใยสังเคราะห์ ไฟเบอร์กลาส ขนสัตว์ ที่พบในฝ้า
เพดาน ก่ออาการระคายเคืองผิวหนัง ท าให้เกิดอาการแพ้ฝุ่น อนุภาคฝุ่นรวม (Total dust) เป็นฝุ่นละอองรวมซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา(4) ขนาดฝุ่นทั่วไปเกิดจากสิ่งก่อสร้าง ฝุ่นกระดาษ ฝุ่นดิน และฝุ่นท่ีแขวนลอยในอากาศ
ทั่วไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นสาเหตุของการระคายเคืองปอด ตา และ จมูก(5)  รวมถึงการเผาไหม้ที่ไม่
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สมบูรณ์อีกด้วย(6) จากฝุ่นละอองในอากาศมีที่มาหลากหลาย รวมถึงฝุ่นผง ละอองธุลี ข้ีเถ้า และเขม่าควัน และที่มนุษย์สร้างขึ้นท่อ
ไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุก งานก่อสร้างมากมายมีแนวโน้มที่จะมีอันตรายจากการพบเจอกับมลพิษจากฝุ่นละอองมากปัจจุบัน 
ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัว
เรา มีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล (มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้จุลทรรศน์แบบอิเลคตรอน) ไปจนถึง
ขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีขนาดตั้งแต่ 50 
ไมครอนขึ้นไป) ฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน มักจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 
10 ไมครอน) เนื่องจากมีความเร็วในการแตกตัวต ่าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า100 ไมครอน) อาจ
แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาด เล็กกว่า 0.5 ไมครอนอาจแขวนอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี งาน
ส านักงาน เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติงานด้านเอกสาร ตัวหนังสือหรือข้อมูลข่าวสารเป็นงานท่ีมีความส าคัญกับองค์การธุรกิจประเภทต่าง 
ๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจและมันสมองของงานบริหารทั่วไปโดยปกติคนส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้
เวลาการท างานประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่า อีกทั้งตามข้อมูลการส ารวจในสหรัฐอมริการายงานไว้ถึงร้อ ยละ4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากความเคยชินและการละเลย อันมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยงาน
ส่วนใหญ่นั้น ได้แก่ การพิมพ์ การจัดเรียงเอกสาร งานติดต่อสื่อสาร(7)   

จากการส ารวจปัญหาภายในอาคารพบว่า อาคารในส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
อาคารส านักงาน จ านวน 3 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานแสงฟ้า ส านักงานโอนเนอร์ และส านักงานเซฟตี้ พบว่าภายในส านักงานมี
ลักษณะการท างานของพนักงานที่ค่อนข้างแออัดกัน มีโต๊ะท างานที่ติดกัน มีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในส านักงาน
จ านวนมาก และมีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง อยู่บริเวณชั้น2 ของแต่ละส านักงาน พบว่าสภาพอากาศภายในอาคารส านักงานถูกใช้
งานร่วมกันหลายคนมีการใช้งานเต็มวันเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น. เป็นระยะยาวนานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการสะสมของ อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, คาร์บอนไดออกไซด์ , คาร์บอนมอนอกไซด์ และอนุภาคฝุ่นรวม(Total 
dust)  ในแต่ละวันซึ่งอาจส่งผลต่อการเจ็บป่วยจากอาคาร นอกจากนี้หากพบว่าคุณภาพอากาศในอาคารที่มีอัตราการระบาย
อากาศต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลโดยตรงกับการสะสมของ อุณหภูมิ , ความชื้น, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) , ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  และอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจาก
อาคารเป็นระยะเวลานานสามารถท าให้หมดสติได้ ผู้ใช้อาคารควรมีความรู้ในเรื่องของผลกระทบต่อการเจ็บป่วยจากปัญหาคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเอง  

ดังนั้นกลุ่มของผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาปัจจัยด้านปริมาณคุณภาพอากาศซึ่ง ระดับอุณหภูมิ 
ระดับความชื้นสัมพัทธ์ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระดับอนุภาคฝุ่นรวม (Total 
dust)  โดยผู้วิจัยศึกษาปัจจัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคาร ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะการ
เข้าใช้อาคารเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปริมาณคุณภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคารของ
พนักงานก่อสร้าง เช่น กลุ่มอาการระคายเคืองตา กลุ่มอาการคัดจมูก กลุ่มอาการทางล าคอ และระบบทางเดินหายใจ กลุ่มอาการ
ทางผิวหนัง กลุ่มอาการปวดศีรษะ มึนงง และเมื่อยล้า เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมาะสมรวมถึงเพื่อ
หาแนวทางป้องกัน และควบคุม สาเหตุของการเกิดกลุ่มอาการป่วยจากอาคารต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน จากการเลือกต
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด าเนินการสัมภาษณ์ร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคาร 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) ที่มีระดับความ
เชื่อมั่น 95% และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.30 และพนักงานส านักงานก่อสร้าง
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 26.70 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.89 ปี โดยพนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 
39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 40 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.80 และมีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 มีประสบการณ์การท างานในอาคารเฉลี่ยเท่ากับ 1.42 ปี โดยพนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานในอาคารส านักงาน น้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.80 และมีประสบการณ์การท างานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 42.20 พนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.30 และในกลุ่มพนักงานส านักงาน
ก่อสร้างผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 46.70 ผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้เยื่อบุทางเดินหายใจ คิดเป็น
ร้อยละ 24.4 รองลงมาเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 โรคภูมิแพ้เยื่อบุจมูก คิดเป็นร้อยละ 8.9 และโรค
ภูมิแพ้เยื่อบุตาขาว คิดเป็นร้อยละ 2.2 และไม่มีประวัติเป็นโรคหอบหืด คิดเป็นร้อยละ 93.30 และในกลุ่มผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหอบ
หืด คิดเป็นร้อยละ 6.70 มีระยะเวลาที่เป็นโรคหอบหืดเฉลี่ยเท่ากับ 12.33 ปี ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เป็นโรค
หอบหืดมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมีระยะเวลาที่เป็นโรคหอบหืดน้อยกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 
พบว่า พนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมาพนักงานส านักงานก่อสร้างที่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 และมีกลุ่มพนักงานส านักงานก่อสร้างที่เคยสูบแต่ปัจจุบันไม่ได้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 17.00  มีการสูบบุหรี่เฉลี่ย
เท่ากับ 11.05 ปี ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่สูบบุหรี่ 11  ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมามีระยะเวลาที่สูบบุหรี่ 1 - 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.60 และมีระยะที่สูบบุหรี่ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 การสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ย
เท่ากับ 6.32 มวนต่อวัน ผู้สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มีปริมาณการสูบบุหรี่น้อยกว่า 6 มวนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 68.40 และมีปริมาณการ
สูบบุหรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มวนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31.60 พนักงานส านักงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ คิดเป็น
ร้อยละ 91.10 และมีพนักงานส านักงานก่อสร้างที่ใส่คอนแทคเลนส์ คิดเป็นร้อยละ 8.90 มีการสวมใส่คอนแทคเลนส์เฉลี่ยเท่ากับ 9 
ช่ัวโมงต่อวัน ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใส่คอนแทคเลนส์ต่อวันน้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 75.0 
และมีระยะเวลาการใส่คอนแทคเลนส์ต่อวันมากกว่าหรือเท่ากับ 9 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 
 ข้อมูลด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร พบว่าพนักงานส านักงานก่อสร้างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ 8.80 
ช่ัวโมงต่อวัน โดยพนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 73.30 ปฏิบัติงานในส านักงาน คิด
เป็นร้อยละ 53.30 และปฏิบัติงานทั้งภายในส านักงานและงานภาคสนาม คิดเป็นร้อยละ 46.70 ช่องเปิดสู่ภายนอก (หน้าต่าง) 
บริเวณจุดที่นั่งปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีช่องเปิดสู่ภายนอก เช่น หน้าต่างที่สามารถเปิดให้อากาศเข้าออกได้ คิดเป็นร้อยละ 86.70 
พนักงานส านักงานก่อสร้างที่นั่งใกล้ช่องเปิดดังกล่าวพบว่าช่องเปิดเหล่านั้นไม่เปิด คิดเป็นร้อยละ 82.10 มีพัดลมระบายอากาศ 
ร้อยละ 80.00 พัดลมระบายอากาศเปิด คิดเป็นร้อยละ 22.20 การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ใช้ร้อยละ75.60 อัตราการใช้
คอมพิวเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ช่ัวโมง ร้อยละ73.50 การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานของพนักงานส านักงานก่อสร้างส่วน
ใหญ่ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 88.90  

ข้อมูลด้านอาการทางกายที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบอาการทางตา ระบบอาการทางจมูก ระบบอาการทาง
ล าคอและระบบทางเดินหายใจ ระบบอาการทางผิวหนัง อาการทางระบบประสาท ซึ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาการผิดปกติทางกายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานส านักงานก่อสร้าง ในรอบ 
1 เดือนที่ผ่านมา พนักงานที่มีระบบอาการทางตาการเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) อาการที่เกิดขึ้นมากที่สุด 
คือ อาการระคายเคืองตา คิดเป็นร้อยละ 64.40 พนักงานที่มีระบบอาการทางจมูกการเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

648 
 

Syndrome) อาการที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ อาการคัดจมูก คิดเป็นร้อยละ 80.00 พนักงานที่มีระบบอาการทางล าคอและระบบ
ทางเดินหายใจ การเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) อาการที่เกิดขึ้นมากที่สุด อาการไอ คิดเป็นร้อยละ 57.80 
พนักงานท่ีมีระบบอาการทางผิวหนัง การเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) อาการที่เกิดขึ้นมากท่ีสุด อาการผิวแห้ง 
คิดเป็นร้อยละ 62.20 พนักงานที่มีอาการทางระบบประสาท การเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) อาการที่เกิดขึ้น
มากที่สุด อาการง่วงเหงา หาวนอน คิดเป็นร้อยละ 62.20 แสดงจ านวนและร้อยละของพนักงานส านักงานก่อสร้างจ าแนกตามการ
วินิจฉัยกลุ่มอาการทางกายที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานก่อสร้าง (N=45)  พบว่าส่วนใหญ่มีระบบอาการ 4 
ระบบอาการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามี 5 ระบบอาการ คิดเป็นร้อยละ 28.90  มี 3 ระบบอาการ คิดเป็นร้อยละ 15.60 มี 
1-2 ระบบอาการ คิดเป็นร้อยละ 4.40 และพนักงานท่ีไม่มีอาการเจ็บป่วยจากอาคาร คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดับ การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางกายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานส านักงานก่อสร้างในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา สรุปได้ว่า พนักงาน
ส านักงานก่อสร้างที่มีการเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) พบว่ามีระบบอาการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.10 และพนักงานท่ีไม่มีระบบอาการเจ็บป่วยจากอาคาร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 ตามล าดับ         

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงาน ระดับอุณหภูมิ พบว่าระดับอุณหภูมิ ท่ีวัดได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 26 °C ตรวจวัด
ส านักงานแสงฟ้า และระดับอุณหภูมิที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 25 °C ตรวจวัดที่ส านักงานโอนเนอร์ รองลงมาระดับอุณหภูมิที่วัดได้มีค่า
เท่ากับ 24 °C ตรวจวัดท่ีส านักงานเซฟตี้ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่าระดับอุณหภูมิที่วัดได้ 26 °C ตรวจวัดท่ีส านักงานแสงฟ้า เกินค่า
มาตรฐานของ (กรมอนามัย,2559) ก าหนดค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ที่ยอมรับได้กับการปฏิบัติงานปกติ 8 ช่ัวโมงต่อวัน  
ส าหรับปริมาณ Temperature มีค่าคุณภาพอากาศในอาคารไว้ไม่เกิน 24 – 25 °C ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1027 ppm ตรวจวัดที่ส านักงานแสงฟ้า รองลงมาระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัด
ได้มีค่าเท่ากับ 971 ppm ตรวจวัดที่ส านักงานโอนเนอร์ และระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 947 ppm ตรวจวัด
ที่ส านักงานเซฟตี้ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้ 1027 ppm ตรวจวัดที่ส านักงานแสงฟ้า เกินค่า
มาตรฐานก าหนดค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี 8 ที่ยอมรับได้กับการปฏิบัติงานปกติ 8 ช่ัวโมงต่อวัน ส าหรับปริมาณ Carbon 
dioxide มีค่าคุณภาพอากาศในอาคารไว้ไม่เกิน 1,000 ppm    
 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคาร
ปฏิบัติงาน อาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ที่มีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของ
พนักงานส านักงานก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง  
ข้อมูลส่วนบุคคล อาการเจ็บป่วยจากอาคาร 

P-value 
เพศ 
อาย ุ
ประสบการณ์การท างาน 
การสูบบุหรี ่
การใส่คอนแทคเลนส ์

.559 

.075 

.436 

.556 

.346 
*P-value < .05 
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 จากตารางที่ 1 ศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงาน
ก่อสร้าง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ, อาย,ุประสบการณ์การท างาน,การสูบบุหรี่,การใส่คอนแทคเลนส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
อาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยมนา จรรยา9 เรื่องความชุกและปัจจัยที่มีผลกับการเกิดกลุ่มอาการโรคจากการท างานในตึกของผู้ที่ท างานในอาคารส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า เพศและการใส่คอนแทคเลนส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชร โอนพรัตน์วิบูล(10) เรื่องความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากร และเชื้อราในอากาศ
ในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ กล่าวว่า ประสบการณ์การท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากอาคารที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท างานในอาคาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลด้านลักษณะการใช้อาคารที่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วย
จากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ใช้ห้องส านักงานกับการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงาน
ก่อสร้าง 

ข้อมูลด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร 
อาการเจ็บป่วยจากอาคาร 

P-value 

ระยะเวลาที่ใช้ห้องส านักงาน 
จ านวนวันท่ีใช้ห้องส านักงาน 
ช่องเปิดสู่ภายนอกมหีน้าต่าง 
ช่องเปิดสู่ภายนอกพัดลมระบายอากาศ 
การใช้คอมพิวเตอร ์
การใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

.928 

.672 

.520 

.691 

.260 

.140 
*P-value < .05 
 

จากตารางที่ 2 ศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร ที่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของ
พนักงานส านักงานก่อสร้าง พบว่าข้อมูลด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร ได้แก่  ระยะเวลาที่ใช้ห้องส านักงาน,จ านวนวันที่ใช้ห้อง
ส านักงาน,ช่องเปิดสู่ภายนอกมีหน้าต่าง,ช่องเปิดสู่ภายนอกพัดลมระบายอากาศ,การใช้คอมพิวเตอร์,การใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วชร โอนพรัตน์วิบูล (2551) เรื่องความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากร และเช้ือราในอากาศในอาคาร
ที่มีระบบจัดการอากาศ กล่าวว่า ระยะเวลาที่ใช้ห้องส านักงานและจ านวนวันในการใช้ห้องส านักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เจ็บป่วยจากอาคารที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา ต้นพรหม(11)เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
อาการป่วยเหตุอาคารกับคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง กล่าวว่า การเปิดหน้าต่างและการเปิดพัดลมระบายอากาศ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากอาคารที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน  

ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กบัอาการ
เจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงานกับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงาน
ส านักงานก่อสร้าง  

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงาน 
อาการเจ็บป่วยจากอาคาร 

P-value 

ระดับอุณหภูมิ 
ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

.530 

.530 
*P-value < .05 
 จากตารางที่ 3 ศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคาร
ของพนักงานส านักงานก่อสร้าง พบว่าข้อมูลด้านสิ ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัต ิงาน ได้แก่  ระดับอุณหภูมิ , ระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มธุรส ประสมวงค์ และคณะ(12) เรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารโรงแรมและกลุ่ม
อาการเจ็บป่วยของพนักงานโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ระดับอุณหภูมิและความชื ้นมีค่าเกินกว่ามาตรฐานมี
ความสัมพันธ์กับการเป็นโรคการเจ็บป่วยจากอาคารและ เชิดศิริ นิลผาย และคณะ(13) เรื่องการศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่มีผลต่อโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร กล่าวว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารสูงเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคการเจ็บป่วยจากอาคาร  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้คือการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร และ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารของพนักงานส านักงานก่อสร้าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั้งหมดจ านวน 45 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Analytical Statistic) ของการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Science for 
Window) โดยสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยมีข้อสรุปดังนี้  

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 มีประสบการณ์การท างาน
ในอาคาร น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ จ านวน  19 คน  คิดเป็นร้อยละ 
42.20 มีระยะเวลาที่สูบบุหรี่ระหว่าง 11 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10  และมีปริมาณการสูบบุหรี่น้อยกว่า 6 มวน
ต่อวันจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.10  

ปัจจัยด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร พบว่า พนักงานส านักงานก่อสร้าง แห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานในส านักงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีจ านวนวันที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 7 วันต่อ
สัปดาห์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านักงาน จ านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 
53.30 รองลงมาปฏิบัติงานทั้งภายในส านักงานและงานภาคสนาม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 บริเวณที่นั่งท างานของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีช่องเปิดสู่ภายนอก เช่น หน้าต่าง มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และมีพัดลมระบายอากาศ 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  ที่สามารถเปิดให้อากาศเข้าออกได้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน มีจ านวนถึง 34 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 75.60 อัตราการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยวันละ มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.60 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานขณะท างาน ส่วนใหญ่ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.70 อัตราการใช้เฉลี่ยวันละน้อยกว่า 7 ครั้งต่อวัน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครื่องพิมพ์ (printer) มีจ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00  อัตราการใช้เฉลี่ยวันละ น้อยกว่า 12 ครั้งต่อวัน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 รองลงมาใช้น ้ายาลบ
ค าผิด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80   
 ข้อมูลระบบอาการทางกายที ่ เกิดขึ ้นในขณะปฏิบัต ิงาน พบว่า พนักงานส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีระบบอาการเจ็บป่วยจากอาคาร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 ไม่มีระบบอาการ จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.90 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระบบอาการ 4 ระบบอาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีระบบอาการ
ทั้ง 5 ระบบอาการ จ านวน 13 คน ร้อยละ 28.90 ระบบอาการที่พบมากสุด คือ ระบบอาการทางล าคอและระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ไอ เจ็บคอและหายใจขัด โดยมีจ านวนถึง 43 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือระบบอาการทางตา เช่น ระคายเคือง
ตา คันตา ตาแห้ง น ้าตาไหล แสบตา และระบบอาการทางจมูก เช่น คัดจมูก ระคายเคืองจมูก แสบจมูก มีจ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.90 ระบบอาการทางผิวหนัง เช่น ผิวแห้ง ระคายเคืองหน้า ผื่นแดง และระบบอาการทางระบบประสาท เช่น ง่วงเหงา 
หาวนอน ปวดศีรษะ อ่อนล้าอ่อนเพลียจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานส านักงานก่อสร้าง แห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการระบายไม่ดี จ านวน 29 คน ร้อยละ 64.40 รองลงมาคือ
สภาพอากาศที่ร้อนเกินไป จ านวน 24 คน ร้อยละ 53.30 และมีฝุ่นเกาะตามพื้น ผนัง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวน 22 คน  ร้อยละ 
48.90 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารปฏิบัติงาน พบว่า ระดับอุณหภูมิ (26 °C) และระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (1027 
ppm) เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์กาท างาน การสูบบุหรี่ การใส่คอน
แทคเลนส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value< 0.05) 
ปัจจัยด้านลักษณะการเข้าใช้อาคาร พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ห้องส านักงาน จ านวนวันท่ีใช้ห้องส านักงาน ช่องเปิดสู่ภายนอกมีหน้าต่าง
บริเวณจุดที่นั่งท างาน ช่องเปิดสู่ภายนอกมีพัดลมระบายอากาศบริเวณจุดที่นั่งท างาน การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื ่องใช้ในส านักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05          
(P-value < 0.05) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารปฏิบัติงาน พบว่า ระดับอุณหภูมิ และระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยจากอาคารของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.05) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงท านาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด ของผู้ป่วย
เบาหวาน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในพื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และ 0.79 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ สถิติเพียร์สัน และสถิติ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค อยู่ในระดับดี (�̅� = 1.36, S.D. = 0.51) และพบว่า 
อายุ ปัจจัยการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์ อุปสรรค และความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -0.085, 0.298, 0.459, 0.412, 0.23 และ 
0.282 ตามล าดับ; P-value < 0.05) และผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคทางบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 (β = 0.45, P-value = 0.001) และมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการประกอบ
อาชีพลดลงร้อยละ 19 (β = -0.19, P-value = 0.015) โดยทั้งสองปัจจัยสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด
ได้ ร้อยละ 24.7 (𝑅2=0.247, P-value < 0.05) 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรค, โรคเบาหวาน, โรควัณโรคปอด 
 
Abstract 

 The purpose of this study was to factors predicting tuberculosis preventive behaviors on diabetes 
patients and determine factors relating to tuberculosis preventive behaviors on diabetes patients. The sample 
consisted of 129 diabetes patients in area of Phrom Buri sub-district health promoting hospital, Phrom Buri 
district, Sing Buri. Research instruments included general information form, perceived health status and 
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Tuberculosis prevention behavior questionnaire. The reliability coefficients of perceived health status and  
Tuberculosis prevention behavior questionnaires were 0.74 and 0.73, respectively. The data were analyzed by 
frequencies, percentages, means, standard deviations, chi-square, Pearson’s correlation, and a multiple linear 
regression. The results revealed that tuberculosis preventive behaviors of the sample was at a good (�̅�  = 1.36, 
S.D. = 0.51). Factors which were statistically significant associated with tuberculosis preventive behaviors on 
diabetes patients were age, the susceptibility of the disease, the severity of the disease, the benefits of 
preventive behaviors, the perceived barrier of preventive behaviors and the cues to action factor support (r = 
-0.085, 0.298, 0.459, 0.412, 0.203 and O.282; P-value < 0.05). The significant predictor of tuberculosis preventive 
behaviors have been positively with perceive severity at 45% (β = 0.45, P-value = 0.001) and negatively with 
occupation at 19% (β = -0.19, P-value = 0.015) could significantly predicted of tuberculosis preventive behaviors 

by 24.7% (𝑅2= 0.247, P-value < 0.001).   
 
Keywords: Factors predicting preventive behaviors, Diabetes, Tuberculosis    
 
บทน า 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อท่ีส าคัญทางด้านสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้คาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ ้าของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน หรือประมาณ 140 ต่อแสนประชากร และมีจ านวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต
สูงถึง 1.7 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (1) องค์การอนามัยโลกมียุทธศาสตร์ยุติปัญหาวัณโรคโดยก าหนดเป้าหมายไว้ในปี    
พ.ศ. 2578 โดยจะลดอุบัติการณ์ของวัณโรคให้ต ่ากว่า 10 ต่อแสนประชากร และลดจ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตลงร้อยละ 95 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าประสงค์ คือ เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมร้อยละ 100 โดยให้กลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ ผู้สัมผัสวัณโรค ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ได้รับการคัดกรองด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก ( X-ray) และ
ได้รับการวินิจฉัยด้วยวิธีตรวจที่รวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐาน มีการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือที่ดี และ
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาโรควัณโรคสูง จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ ้า 119,000 ราย(2) 
 โดยพบว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกี่ยวกับระดับฮอร์โมน และความบกพร่องของภูมิคุ้มกันอีกโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
วัณโรคผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยเป็นเบาหวาน 3 เท่าเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในสถานท่ีที่มีการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสูง หรือได้รับเช้ือวัณโรคปริมาณ
มาก รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคแฝง จึงมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคระยะลุกลาม (active TB) ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยเป็นเบาหวาน 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่มีเบาหวานเสียชีวิตในระหว่างการรักษาวัณโรคค่อนข้างมาก และมีโอกาสกลับเป็นซ ้าสูง(1) และ
การศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรควัณโรคมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 2.7 เท่า(3) และใน
ผู้ป่วยที่มีค่า HbA1c ≥7.0 mg% มีความเสี่ยงเป็นโรควัณโรดปอดมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 2.2-3.4 เท่า และยังมีเสี่ยงต่อการ
ป่วยเป็นโรควัณโรคระยะแพร่เช้ือมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 2.0 เท่า(4, 5) 

สถานการณ์โรควัณโรคในจังหวัดสิงห์บุรี ได้คาดประมาณจ านวนผู้ป่วยโรควัณโรค 328 ต่อแสนประชากร พบว่ามีผู้ป่วย
ขึ้นทะเบียนรักษาโรควัณโรค 204 คน มีร้อยละความครอบคลุมการรักษา 62.2 ซึ่งมีเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีความ
ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ ้าร้อยละ 82.5  คิดเป็น 270 ต่อแสนประชากร(6) และจากรายงานโรค
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ป ีพ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
รวม 238 ราย จากการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 3,055 ราย และจากการศึกษาของสมพร ขามรัตน์(7) 
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พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ได้ให้ข้อแนะน าว่าผู้ป่วยควรที่รับการคัดกรองวัณโรค
ปอดในผู้ป่วยเบาหวาน และควรส่งเสริมการให้ความรู้ การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย มีระบบในการ
เฝ้าระวังและคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชนให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการแพร่เชื้อในชุมชนต่อไป กล่าวคือ
ควรมีพฤติกรรมในการป้องกันโรควัณโรคเพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงจากการติดเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งปัจจัย
ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค Rosenstock (8) กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคนั้น  ได้แก่ 1) หากรับรู้
ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคที่มากขึ้น 2) เมื่อรับรู้ว่าโรคนั้นมี
ความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกาย จะมีแนวโน้มปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค 3) บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมเมื่อรับรู้ว่า
พฤติกรรมนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง 4) มีแนวโน้มสูงที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค หากรับรู้ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและหนีห่างจากสิ่งที่ตนไม่ปรารถนา 5) เมื่อรับรู้ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเกิดความมั่นใจว่าตนเอง
สามารถปฏิบัติได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของ Rosenstock เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1.1. เพื่อศึกษาปัจจัยการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

1.2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์ อุปสรรค 
และความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 
2. กรอบแนวคิดงานวิจัย                                                                                                   

ในการศึกษาวิจัยใช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ พัฒนามาจากแนวความคิดของ Rosenstock et al. (1974)              
                   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

3. ขอบเขตงานวจิัย 
    การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื ่อศึกษาปัจจัยการท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรหมบุรี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 3.1. ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 238 คน                                        

3.2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี้ จ านวน 129 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล                                                                                                          
2. ปัจจัยการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยงวัณโรคปอด 
3. ปัจจัยการรับรู้ด้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอด 
4. ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ของการป้องกันโรควัณ 
5. ปัจจัยการรับรู้ด้านอุปสรรคของการป้องกันโรควัณโรค 
6. ปัจจัยการรับรู้ด้านความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
วัณโรคปอด 

 

 

 

พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด       
- การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ      
- การจัดการสิ่งแวดล้อม                        
- การสร้างเสรมิสุขภาพ 
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เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria)     
 1) เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน                                                                              

2) สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้       
3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย                        
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion criteria)      

 1) เป็นผู้ป่วยโรควณัโรค  

อ้างอิงการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของแดเนียล (Daniel, 2010)   n = 
𝒁𝟐

𝜶/𝟐 𝑵𝑷(𝟏−𝑷)

𝒁𝟐
𝜶/𝟐 𝑷(𝟏−𝑷)+(𝑵−𝟏)𝒅𝟐

 

            ก าหนดให้ n= จ านวนกลุ่มตัวอย่าง, N= ขนาดของประชากร เท่ากับ 238 คน, Zα/2= ค่ามาตรฐานใตโ้ค้งปกติ เท่ากับ 
1.96, P= ค่าสัดส่วนประชากรที่สนใจ ร้อยละ 0.02 , D= ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 

แทนค่า                                  n = 
(1.96)2(238)(0.02)(1−0.02)

(1.96)2(0.02)(1−0.02)+(238)(0.05)2
 

   = 120.9 คน ≈ 121 คน 
     และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วน จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 7 เท่ากับ 129 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที ่1 สุ่มตัวอย่างประชากรตามสัดส่วนในแต่ละหมู่บ้าน ต าบลพรหมุบรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี      

                                                                                                 

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างของประชากรตามหมู่บ้านในต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1. บ้านปานบาง 813 32 
2. บ้านบางส าโรง 418 17 
3. บ้านเตาอิฐ 590 24 
4. บ้านอัมพวันเหนือ 589 23 
5. บ้านอัมพวันใต ้ 373 15 
6. บ้านบางประทุน 461 18 

รวม 3,244 129 
 
ขั้นตอนที ่2 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling ) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) 

3.3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563    
3.4. สถานท่ีในการวิจัย โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลพรหมบรุี ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จงัหวัดสิงห์บุร ี

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย เป็นค าถามที่มีตัวเลือกให้ตอบ และระบุค าตอบเอง โดยมีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 9 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยงวัณโรคปอด โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ เป็น (Rating scale) ซึ่ง
แบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยการรับรู้ด้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอด โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ เป็น 
(Rating scale) ซึ่งแบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ของป้องกันโรควัณโรคปอด  โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 
เป็น (Rating scale) ซึ่งแบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย 
และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามปัจจัยการรับรู้ด้านอุปสรรคของการป้องกันโรควัณโรคปอด โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 
เป็น (Rating scale) ซึ่งแบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2=ไม่เห็นด้วย 3=ไม่แน่ใจ 4=เห็นด้วย และ 
5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองในปฏิบัติเพื่อป้องกันโรควัณโรคปอด  โดยมีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 8 ข้อ เป็น (Rating scale) ซึ่งแบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่
แน่ใจ 4=เห็นด้วย และ 5= เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและพัฒนาจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ เป็น (Rating scale) ซึ่งแบ่งการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1=ไม่
เคยปฏิบัติเลย 2 = ปฏิบัตินานครั้ง 3 = ปฏิบัติบางครั้ง 4 = ปฏิบัติบ่อยครั้ง และ 5 = ปฏิบัติเป็นประจ า/สม ่าเสมอ 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม คือ คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 = พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค
ปอด ในระดับ ดีมาก, คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด ในระดับ ดี, คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 
หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด ในระดับ พอใช้, คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด 
ในระดับ ต้องปรับปรุง, คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอด ในระดับ ต ่ากว่าเกณฑ์ 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแบบแผนพฤติกรรมความเชื่อด้านสุขภาพ  โดยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of Item-objective Congruence : IOC ) มีค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.60                 
จึงยอมรับได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายด้านทุกข้อมีค่า (IOC) อยู่ท่ี 0.72    

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) เครื่องมือผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 30 คน โดยข้อค าถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาค 
(Cronbach, 1970) ที่เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ภาวะสุขภาพ เท่ากับ 0.74 และพฤติกรรมการป้องกันโรค เท่ากับ 0.73   
5. การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระยะเวลาของการวิจัย  พร้อมทั้งช้ีแจงให้ทราบถึง
สิทธ์ิในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาล การบริการ แต่อย่างใด ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับ การน าเสนอในภาพรวมไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS และเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังต่อไปนี้  ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติไคสแควร์ (Chi-squre) วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และ

สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
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7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
      7.1 ผลการศึกษา 

ลักษณะของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.7 มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
และเช้ือชาติไทย ร้อยละ 100 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 59.7 ระดับการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 48.8 ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 24 มีรายได้ต ่ากว่า 1,000 บาท ร้อยละ 34.1 และมีที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 87.6 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ดังนี้ (n=129) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ (ปี) 

30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

70 ปีขึ้นไป                                        

 
2 
16 
23 
45 
43                              

 
1.6 
12.4 
17.8 
34.9 
33.3 

ค่าต ่าสดุ = 31  ค่าสูงสุด = 95  ค่าเฉลี่ย = 63.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.64 
เพศ   

ชาย 52 40.3 
หญิง 77 59.7 

เชื้อชาติ   
ไทย 129 100 

ศาสนา   
พุทธ 129 100 

ลักษณะท่ีพักอาศัยของท่าน   
ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์ 10 7.8 
บ้านเดี่ยว 113 87.6 
อื่น ๆ ระบ ุ 6 4.7 
สถานภาพ   
โสด 16 12.4 
สมรส 77 59.7 
หย่าร้าง 9 7.0 
หม้าย 25 19.4 
แยกกันอยู ่ 2 1.6 
ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เรียน 6 4.7 
ประถมศึกษาตอนต้น 63 48.8 
ประถมศึกษาตอนปลาย 15 11.6 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 16.3 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 12 9.3 
อนุปริญญา/ปวส 6 4.7 
ปริญญาตร ี 5 3.9 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.8 

ประกอบอาชีพ   
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 9 7 
รับจ้าง 31 24 
เกษตร 14 10.9 
ค้าขาย 27 20.9 
ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 5 3.9 
ไม่ได้ท างาน 25 19.4 
พนักงานบริษัท/โรงงาน 3 2.3 
อื่นๆ ระบ ุ 15 11.6 
รายได้ต่อเดือน (ปี)   
ต ่ากว่า 1,000 44 34.1 
1,001-5,000 39 30.2 
5,001-10,000 29 22.5 
10,001-15,000 6 4.7 
15,001-20,000 7 5.4 
20,001-25,000 1 0.8 
25,001-30,000 3 2.3 
ค่าต ่าสดุ = 1,000  ค่าสูงสดุ = 30,000  
ค่าเฉลี่ย = 2,287 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.37     

  

 

ปัจจัยการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยงวัณโรคปอดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 3.39, S.D. = 0.92) ปัจจัยการรับรู้ด้านความ

รุนแรงของโรควัณโรคปอดโดยรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.80, S.D. = 0.58) ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ของโรควัณโรคปอดโดยรวม     

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.84, S.D. = 0.56) ปัจจัยการรับรู้ด้านอุปสรรคของโรควัณโรคปอดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 3.83, S.D. = 

0.55) ปัจจัยการรับรู้ด้านความสามารถของตนเองในปฏิบัติเพื่อป้องกันโรควัณโรคปอดโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4, S.D. = 0.56) 

และพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.14, S.D. = 0.53) ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลปัจจัยการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรควณัโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (n=129) 
ตัวแปร �̅� S.D. ระดับพฤติกรรม 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยการรับรูด้้านโอกาสเสีย่งของโรค 3.39 0.92 มาก 
ปัจจัยการรับรูด้้านความรุนแรงของโรค 3.80 0.58 มาก 
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ตัวแปร �̅� S.D. ระดับพฤติกรรม 
ปัจจัยการรับรูด้้านประโยชน์ของการป้องกันโรค 3.84 0.56 ปานกลาง 
ปัจจัยการรับรูด้้านอุปสรรคของการป้องกันโรค 3.83 0.55 มาก 
ปัจจัยการรับรูด้้านความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 4.00 0.56 มาก 
ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการป้องกันโรควณัโรคปอด 4.14 0.53 มาก 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ มีความสัมพันธ์ระดับต ่าระหว่างพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระดับต ่าระหว่างพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ด้านความรุนแรงของโรค ด้านประโยชน์ของการป้องกันโรค ส่วนปัจจัยการรับรู้ที่มี
ความสัมพันธ์ระดับต ่ามากระหว่างพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสเสี่ยงของโรค 
ปัจจัยด้านความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค และปัจจัยด้านอุปสรรคของการป้องกันโรควัณโรคปอด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4 

 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (n= 129) 

ปัจจัย 𝒙𝟐 p-value 
เพศ 15.36 0.909 
สถานภาพ 101.60 0.328 
ระดับการศึกษา 191.08 0.107 
การประกอบอาชีพ 176.44 0.312 
รายได ้ 134.42 0.705 
ลักษณะที่อยู่อาศยั 58.02 0.152 

 

ปัจจัยการรับรูด้้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอดและการประกอบอาชีพสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรค
วัณโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ รอ้ยละ 24.7 (𝑅2=0.247, p-value < 0.05) ดังตารางที่ 5 

 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (n= 129) 
ปัจจัย r P-value ระดับความสัมพันธ ์

อาย ุ -0.085 0.037 ต ่า 
ด้านโอกาสเสี่ยงวัณโรคปอด 0.298 <0.001 ต ่ามาก 
ด้านความรุนแรงของโรควณัโรคปอด 0.459 0.001 ต ่า 
ด้านประโยชน์ของการป้องกันโรควัณโรคปอด 0.412 <0.001 ต ่า 
ด้านอุปสรรคของการป้องกันโรควณัโรคปอด 0.203 0.021 ต ่ามาก 
ด้านความสามารถของตนเองในปฏิบัติเพื่อป้องกันโรควณัโรคปอด 0.282 <0.001 ต ่ามาก 

 

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ท าหน้าที่พยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป
และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยตัวแปรต้นท่ีน าเข้าวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณต้องมีค่า P-value < 0.05 ได้แก่ อายุ ปัจจัยการรับรู้
ภาวะสุขภาพด้านโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์ของการป้องกันโรควัณโรคปอด อุปสรรคของการป้องกันโรควัณโรคปอด และ



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

661 
 

ด้านความสามารถของตนเองในปฏิบัติเพื่อป้องกันโรควัณโรคปอดต่อพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด อีกท้ังน าตัวแปรที่มีค่า 
P-value > 0.05 ได้แก่ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า มีปัจจัยการท านายพฤติกรรม
การป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ 
รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัย โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรต้นแบบขั้นตอน (stepwise selection) ซึ่งทดสอบว่ามีตัวแปรใดบ้าง
เป็นตัวแปรพยากรณ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า (forward selection) ที่ค่า P-value < 0.05 และคัดเลือกตัวแปรออกแบบ
ถอยหลัง (backward selection) ที่ค่า P-value > 0.1 กระทั่งได้สมการค านวณพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วย
เบาหวาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอด ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ด้านความ
รุนแรงของโรควัณโรคปอด มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยการรับรู้ความรุนแรงของโรคทางบวกเพิ่มขึ้น 45% (β = 0.45,  p-
value = 0.001) และมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการประกอบอาชีพลดลง 19% (β = -0.19, P-value = 0.015) ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 การวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหคุูณของตัวแปรด้านส่วนบคุคลและด้านการรบัรูภ้าวะสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรควณัโรค
ปอดในผู้ปว่ยโรคเบาหวาน (n= 129) 
ล าดับการเข้าสมการ ตัวแปรท านาย B SE B Beta (β) T P-value 

1 ปัจจัยการรับรูด้้านความรุนแรง
ของโรควัณโรคปอด 

0.718 0.123 0.450 5.825 0.001 

2 การประกอบอาชีพ -0.665 0.269 -0.191 -2.472 0.015 

Constant = 38.900, R = 0.497, 𝑅2= 0.247, 𝑅2adj = 0.235, 𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡= 6.517, F = 6.109 
       

7.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยเบาหวาน แต่ ไม่สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ อายุ (r =- 0.085) มีความสัมพันธ์ทางลบ
กล่าวคือเมื่ออายุมากขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดลดลง ส่วนปัจจัยด้านโอกาสเสี่ยงวัณโรคปอด (r = 0.298) 
ด้านประโยชน์ของการป้องกันโรควัณโรคปอด (r = 0.412) ด้านอุปสรรคของการป้องกันโรควัณโรคปอด (r = 0.203) และด้าน
ความสามารถของตนเองในปฏิบัติเพื่อป้องกันโรควัณโรคปอด (r = 0.282) มีความสัมพันธ์ทางบอกกล่าวคือหากมีการรับรู้ภาวะ
สุขภาพด้านดังกล่าวมากจะมีพฤติกรรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดมากขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญใจ 
มอนไธสง (2560) ที่พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นวัณโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ( r = 
0.241) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลรับรู้ถึงโอกาส
เสี่ยงที่จะติดเช้ือและปว่ย ย่อมจะส่งผลให้บุคคลนั้นตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ตนป่วยด้วยโรคนั้น 
 และจากผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์และสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ 

การประกอบอาชีพ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค ลดลง 19% ซึ่งสอดคล้องกับจตุพร 
ฤกษ์ตระกูล9 กลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือว่างงาน มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรควัณโรคปอด 1.33 เท่าของกลุ่มที่ประกอบอาชีพ 
และการศึกษาของ สุขสมประสงค์ ดีไชยรัมย์10 กล่าวว่ากลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีโอกาสป่วยเป็นโรควัณโรคปอดมากกว่ากลุ่มที่
ประกอบอาชีพสูงถึง 3.05 เท่า เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงท าให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายกว่า  
 ปัจจัยการรับรู้ด้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอด พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค 
เพิ่มขึ้น 45% สอดคล้องกับ ขวัญใจ มอนไธสง11ได้ศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย
วัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหนานครและปริมณฑล พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของวัณโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของกลุ่มตัวอย่างได้ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย  
ปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดได้คือ ปัจจัยการรับรู้ด้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอด

และการประกอบอาชีพสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค โดยพบว่าทั้งสองปัจจัยนี้สามารถร่วม ท านาย

พฤติกรรมได้ ร้อยละ 24.7 (𝑅2= 0.247, p-value < 0.05) สามารถแสดงเป็นสมการท านายเพื่อค านวณหาพฤติกรรมการป้องกัน

โรควัณโรคปอดได้โดยเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน = 38.9 + (0.718 x การ

รับรู้ด้านความรุนแรงของโรควัณโรคปอด) – (0.665 x การประกอบอาชีพ) 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากฝ่าปั้นเซี่ย (Pinellia ternata)  
และจือหมู่ (Anemarrhena asphodeloides) 

Antioxidant and antimicrobial activities of ethanol extracts from Fa Ban Xia (Pinellia 
ternata) and Zhi Mu (Anemarrhena asphodeloides) 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากสมุนไพรจีนฝ่าปั้น
เซี ่ย (Pinellia ternata) และจือหมู่ (Anemarrhena asphodeloides) ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
radical scavenging assay พบว่าสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้อยกว่าสารมาตรฐาน BHT มีค่า IC50 
เท่ากับ 3.96, 0.33 และ 0.05 มิลล ิกร ัมต่อมิลลิล ิตร ตามล าดับ  ผลการทดสอบฤทธิ ์ต ้านจุลชีพต่อเชือ้ก่อโรคที่ผิวหนัง 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ  Candida albicans ด ้ ว ย ว ิ ธ ี  
Modified broth microdilution พบว่าสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวก โดยออกฤทธิ์ต้าน S. 
pyogenes ได้ดีที่สุด มีค่า MIC และ MBC เท่ากัน คือ 0.039 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดจือหมู่มีฤทธิ์ต้านเชื้อได้ทั้ง
แบคทีเรียและเชื้อรา ได้แก่ S. pyogenes, S. aureus และ C. albicans มีค่า MIC และ MBC เท่ากัน คือ 3.125, 50 และ 150 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ไม่มีฤทธิ์ต้านเช้ือ P. aeruginosa จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาร
สกัดสมุนไพรจีนท้ัง 2 ชนิด มีศักยภาพที่จะน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพที่ก่อโรคทางผิวหนัง  
 
ค ำส ำคัญ: สารสกัดสมุนไพรจีน, Pinellia ternata, Anemarrhena asphodeloides, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
 
Abstract  

This research aimed to study the antioxidant activity and antimicrobial activity of ethanol extracts from 
Chinese herbs, Pinellia ternata and Anemarrhena asphodeloides. The result of antioxidant activity test with 
DPPH radical scavenging assay found that, both P. Tenata and A. Asphodeloides extracts show activity less than 
standard BHT with IC50 values 3.96, 0.33 and 0.05 mg/ml, respectively. Results of antimicrobial activity against 
skin pathogens Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Candida 
albicans by using Modified broth microdilution method. It was found that P. Tenata extract can against gram 
positive bacteria, especially it is the most effective against S. pyogenes with the same MIC and MBC values at 
0.039 mg/ml. While A. Asphodeloides extract was effective against both bacteria and fungi including, S. 
pyogenes, S. aureus and C. albicans, had the same MIC and MBC values at 3.125, 50 and 150 mg/ml, 
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respectively. However, both crude extracts were not effective against P. aeruginosa. It is of interest, both types 
of Chinese herbal extracts are the potential leading to develop in to antimicrobial products that cause skin 
disease. 

 
Keywords: Chinese herbal extracts, Pinellia ternata, Anemarrhena asphodeloides, Antimicrobial, Antioxidant 
 
บทน า 
 โรคผิวหนังเป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้บ่อย ท าให้เกิดจากการสูญเสียการท างานของการปกป้องผิวหนังชั้นนอก 
ร่วมกับกระบวนการอักเสบที่เกิดบริเวณผิวหนังชั้นนอกและผิวหนังชั้นใน(1) โรคผิวหนังเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เกิดจากแบคทีเรีย 
เชื้อรา เชื้อไวรัส มีบาดแผล ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม หรือเกิดจากพันธุกรรม หากแบคทีเรียมีจ านวนมากขึ้นท าให้
เกิดโรค หรือบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ผิดไป ซึ่งสาเหตุดังกล่าวท าให้ติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้หากรักษาช้าอาจจะท าให้
เสียชีวิตได้(2)  

อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลหรืออะตอมท่ีไม่เสถียรเนื่องจากขาดอิเล็กตรอน ซึ่งโดยปกติในร่างกายเรามีโมเลกุลหรืออะตอม
ที่มีอิเล็กตรอนอยูเ่ป็นจ านวนคู ่ในกรณีที่ร่างกายสูญเสียอิเล็กตรอนจากการถูกอนุมูลอิสระแย่งจับท าใหโ้มเลกุลของเซลล์ในร่างกาย
ไม่เสถียร ส่งผลท าให้เซลล์ในร่างกายเสียหายได้(3) สมุนไพรจีนปั้นเซี่ย (Pinellia ternta) อยู่ในวงศ์บอน Araceae นิยมน ามาเป็น
ยารักษาโรคในการแพทย์แผนจีน เป็นสมุนไพรที่มีพิษ ก่อนจะรับประทานต้องน าปั้นเซี่ยมาสตุด้วยกันเฉ่า น ้าขี้เถ้า สารส้ม ชะเอม 
หรือแคลเซียมคาร์บอเนต(4) เพื่อท าให้มีคุณสมบัติเป็นเบสซึ่งช่วยลดพิษที่ก่ออาการระคายเคืองเยื่อบุผิวในสิ่งมีชีวิต หัวหรือรากของ
ฝ่าปั้นเซี ่ยพบน ้ามันหอมระเหยที่มีองค์ประกอบที่ส  าคัญ ได้แก่  pinellia lectin, choline, B-aminobutyricacid, alkaloid, 
amino acid เป็นต้น ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไข้หวัดใหญ่ ลดอาการปวด บวม โรคผิวหนัง เรื้อน คุดทะราด ฝีหนอง(4) 
สมุนไพรจีนจือหมู่ (Anemarrhena asphodeloides) อยู่ในวงศ์ Liliaceae เป็นสมุนไพรที่นิยมใช้เหง้ามาท าเป็นยารักษาโรค 
เหง้าของจือหมู่มีองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ saponins, timosaponins, alkaloid, choline และสารประกอบจ าพวกฟี
นอลิก เป็นต้น ในทางเภสัชวิทยาพบว่า มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ควบคุมการท างาน
ของภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับ (5) สมุนไพรจีนหลายชนิดมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระภายใน
ร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบฟีนอลิก ฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แทนนิน อัลคาลอยด์ รวมไปถึงวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินอี 
วิตามินซี วิตามินเอ เป็นต้น การออกฤทธิ์ของสมุนไพรจีนจะออกฤทธิ์เป็น 5 กลุ่ม คือ ต้านการอักเสบ ระบาย ต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านจุลชีพ และกดภูมิคุ้มกัน(6) ท าให้สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน ามาพัฒนา เพื่อใช้ในการรักษา ป้องกันโรคติดเชื้อ
ทดแทนยาปฏิชีวนะที่ปัจจุบันพบการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น 
 จากคุณสมบัติของสมุนไพรจีนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ย 
และจือหมู่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านการเจริญของจุลชีพท่ีเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางผิวหนัง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน
และสามารถน าไปต่อยอดในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสกัดสารจากสมุนไพรจีน 
น าสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ยส่วนราก และจือหมู่ส่วนเหง้า ที่ได้จากคลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาปั่น
ให้ละเอียด น าไปชั่งให้ได้ 400 และ 300 กรัม ตามล าดับ แล้วน ามาแช่ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบก าหนดจะกรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No.2) ท าการทดลอง 3 ซ ้า จากนั้นน า
สารละลายสมุนไพรจีนไประเหยด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบสมุนไพรจีน (crude 
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extract) แล้วน าไปท าให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งเยือกแข็ง (freeze dryer) น าสารสกัดหยาบสมุนไพรจีนที่ได้มาชั่งเพื่อค านวณ
เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักสารสกัดหยาบ (% yield) เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

2. การศึกษาฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ ดัดแปลงจากวิธี Agar well diffusion ด้วยวิธีของ 
Balouiri และคณะ (7) 
ศึกษาฤทธิ ์การต้านจุลชีพของสารสกัดฝ่าปั ้นเซี ่ย และจือหมู่ โดยเตรียมเชื ้อทดสอบ Streptococcus pyogenes clinical 
specimen, Staphylococcus aureus TISTR 1466, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781 และ Candida albicans ATCC 
10231 ให้มีค่าการดูดกลืนแสงให้อยู ่ในช่วง 0.085±0.005 น าไปเกลี่ยให้ทั ่วพื ้นผิวอาหารเพาะเชื ้อ BHI agar รอให้ผิวหน้า
อาหารแห้งแล้วเจาะวุ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หยอดสารสกัดสมุนไพรจีนท่ีละลายด้วยน ้า RO (reverse osmosis) 
หรือ DMSO (dimethylsulfoxide) 80 เปอร์เซ็นต์ ที่มีความเข้มข้น 10 กับ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณ 50 ไมโครลิตร โดย
ใช้ยา Levofloxacin ส าหรับเช้ือแบคทีเรีย Itraconazole ส าหรับเชื้อรา เป็นชุดควบคุมบวก และ DMSO 80 เปอร์เซ็นต์ หรือน ้า 
RO เป็นชุดควบคุมลบ รอจนสารทดสอบซึมเข้าเนื้อวุ้น น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส ยกเว้นเช้ือ S. pyogenes บ่มใน 
candle jar เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง สังเกตและบันทึกผลการทดลองโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วัดขนาดโซนใสหรือบริเวณยับยั้ง 
(inhibition zone) ที่เกิดขึ้นท้ัง 2 ด้าน แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย ท าการทดลอง 3 ซ ้า 

3. การศึกษาหาความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลชีพ (Minimum Inhibitory Concentration : 
MIC) ดัดแปลงตามวิธี CLSI(8)   
 ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งจุลชีพ ของสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยและจือหมู่ โดยปิเปตต์สารสกัดความ
เข้มข้น 0.293-150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใส่หลุมทดสอบในไมโครเพลทแบบ 96 หลุม เติมเช้ือทดสอบ 106 

CFU/ml ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ท าการทดลอง 3 ซ ้า โดยใช้ยาปฏิชีวนะ levofloxacin เป็นชุดควบคุมผลบวก และใช้อาหาร
เพาะเช้ือเป็นชุดควบคุมผลลบ เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นเติม resazurin ลงในหลุมทดสอบ 10 ไมโครลิตรทุกหลุม แล้ว
น าไปบ่มต่อที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นอ่านผลโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของสี ถ้าเกิดสีชมพู 
แสดงว่าเชื้อยังมีการเจริญอยู่ แต่ถ้าเกิดสีน ้าเงิน แสดงว่าสารสกัดที่ความเข้มข้นนั้นสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้ ความเข้มข้น
ที่ต ่าที่สุดที่เกิดสีน ้าเงิน คือ ค่า MIC 

4. การศึกษาหาความเข้มข้นต ่าสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration : MBC) และค่า
ความเข้มข้นต ่าสุดในการฆ่าเช้ือรา (Minimum fungicidal Concentration : MFC) ดัดแปลงตามวิธี CLSI(8) 

ใช้ห่วงถ่ายเชื้อแตะเช้ือจากหลุมทดสอบท่ีไม่มีการเจริญของเช้ือมา streak ลงบนอาหารเพาะเช้ือ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง อ่านผลทดสอบโดยความเข้มข้นต ่าสุดที่ไม่มีการเจริญของเชื้อบนอาหารเพาะเช้ือบันทึกผลเป็นค่า 
MBC หรือค่า MFC 

5. การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay ตามวิธีของ Lu และคณะ(9) 
น าสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยและจือหมู่ มาทดสอบหาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay โดย
แบ่งชุดการทดลองเป็น 5 ชุด คือ ความเข้มข้น 1, 0.5, 0.1, 0.05 และ 0.025 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเติมสารอนุมูลอิสระ
มาตรฐาน DPPH ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ เป็นล าดับสุดท้ายลงไปในทุกความเข้มข้น เขย่าให้เข้ากันและตั้งไว้ในที่มืดเป็น
เวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ และน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
ค่าที่ได้น าไปค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสารอนุมูลอิสระ (% inhibition) จากนัน้สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นกับเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ (% inhibition) และน าไปเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) เพื่อหาค่า
ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือค่า 50% inhibitory concentration ; IC50 
การค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% inhibition) ของสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ 
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% inhibition =  [
(C - (S - BS))

C
] × 100 

เมื่อ  C  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม (control) 
        S  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสมุนไพรจีน (reaction sample) 
                   BS คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดสมุนไพรจีนเพื่อใช้ลบค่าการดูดกลืนแสงในกรณีที่สารสกัดมีสี 
                           (blank sample)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. ผลการสกดัสารจากสมุนไพรจีน  
จากการน าสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ยส่วนรากและสมุนไพรจีนจือหมู่ส่วนเหง้า ที่แช่ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ น าไป
ระเหยตัวท าละลายออกและน าไปท าให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งเยือกแข็ง ( freeze dryer) จะได้สารสกัดหยาบของสมุนไพรจีนฝ่า
ปั้นเซี่ยที่มีลักษณะเป็นไข สีเหลือง และเนื่องด้วยสารสกัดสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ยมีลักษณะเป็นไข เมื่อสกัดออกมาจึงมีปริมาณที่น้อย 
อาจต้องใช้ตัวท าละลายชนิดที่มีขั้วต ่าในการสกัด ส่วนสารสกัดสมุนไพรจีนจือหมู่ที่มีลักษณะเป็นผง มีสีน ้าตาล  
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของสารสกัดเอทานอลของสมุนไพรจีน 

สมุนไพรจีน ส่วนท่ีใช้ น ้าหนักแห้ง ก่อน
สกัด 

น ้าหนักที่ได้ 
หลังสกัด 

เปอร์เซ็นต์ของ 
น ้าหนักแห้ง 

ลักษณะสารสกัด
สมุนไพรจีน 

   (กรัม) (กรัม) (% Yield)   

ฝ่าปั้นเซี่ย ราก 400 5.98 1.46 สีเหลือง เป็นไข 

จือหมู่ เหง้า 300 20.74 6.91 สีน ้าตาล เป็นผง 

 
2. ผลการศึกษาฤทธ์ิต้านจุลชีพของสารสกัดสมุนไพรจีนด้วยวิธี Ager well diffusion  

ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากสมุนไพรจีน 2 ชนิด ที่สกัดในช้ันเอทานอล ท าการทดสอบกับเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก 2 ชนิด 
แกรมลบ 1 ชนิด และเชื้อรา 1 ชนิด ท าการทดลอง 3 ซ ้า ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี Agar well diffusion ของสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ 

สารสกัดจากสมุนไพรจีน ความเข้มข้นของสาร
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร) 

ค่าเฉลี่ยโซนใส (มลิลลิเมตร) ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน * 
 

  S. pyogenes S. aureus P. aeruginosa C. albicans 

ฝ่าปั้นเซี่ย 10 19.50±2.76 13.60±0.57 - - 

  100 41.78±1.67 22.02±1.96 - - 

จือหมู่ 10 11.40±1.38 - - 12.63±0.77 

  100 22.94±0.74 18.52±2.18 - 19.410±1.05 

* ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
- หมายถึง ไม่เกิดโซนยับยั้ง 
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ก ข 

                                            
ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ของสารสกัดสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ย (ก) และจือหมู่ (ข) ด้วยวิธี Agar well 
diffusion บนอาหารเพาะเช้ือ Mueller Hinton Agar (MHA) 
 

3. ผลการศึกษาหาความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (MIC) ความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุด
ที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (MBC) และความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อรา (MFC) 
 คัดเลือกเช้ือที่สารสกัดสมุนไพรจีนสามารถยับยั้งได้ดี ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก S. pyogenes และ S. aureus เช้ือรา 
C. albicans น ามาท าการทดสอบหาค่า MIC และ MBC ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการหาความเข้มข้นต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (MIC) และความเข้มข้นต ่าที่สุดที่
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) หรือช้ือรา (MFC) ของสารสกัดสมุนไพรจีนในช้ันเอทานอล 

เชื้อจุลินทรีย ์
ความเข้มข้นของสารสกดัฝ่าปั้นเซีย่ ความเข้มข้นของสารสกัดจือหมู ่

(มิลลิกรัม/มิลลิตรต่อมลิลลิิตร) (มิลลิกรัม/มิลลิตรต่อมลิลลิิตร) 
MIC MBC / MFC MIC MBC / MFC 

S. aureus 50 >50 50 50 
S. pyogenes 0.039 0.039 3.125 3.125 
C. albicans NT NT 150 150 

* ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
NT หมายถงึ not tested ไม่ได้ท าการทดสอบ 
 
 

  
ก ข 

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบหาความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย MBC (Minimum Inhibitory Concentration) ของเช้ือ 
Staphylococcus aureus ของสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย (ก) และจือหมู่ (ข) 

[-] control 

[+] control จือหมู่        

50 mg/ml 
[+] control 

[-] control 

ฝ่าปั้นเซ่ีย 

50 mg/ml 

ฝ่าปั้นเซ่ีย 10 mg/ml 

ฝ่าปั้นเซ่ีย 100 mg/ml 

[+] control 

[-] control 

[+] control 

[-] control 

จือหมู่ 10 mg/ml 

จือหมู่ 100 mg/ml 
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 4. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay จากผลการทดลองการวัดค่าดูดกลืน
แสงของสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH เมื่อเติมสารสกัดจากสมุนไพรจีนและค านวนเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT เพื่อหาค่า
ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือค่า IC50 พบว่า สารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยม และจื่อหมู่มีค่า IC50 
3.96±0.3252 และ 0.33±0.0052 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบสมุนไพรจีนทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
แต่น้อยกว่าสารมาตรฐาน BHT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 (IC50) ของสารสกัดสมุนไพรจีนทั้งสองชนิด
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
สารทดสอบ IC50±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(มิลลิกรัม/มิลลิลติร) 
ฝ่าปั้นเซี่ย 3.96±0.3252 
จือหมู่ 0.33±0.0052 
BHT 0.05±0.0007 

 
สรุป   
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชั้นเอทานอลของสมุนไพรจีน   
2 ชนิด คือ ฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ การศึกษาขั้นตอนแรกแสดงให้เห็นว่าสารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยมีฤทธิ์ต้านจุลชีพจ าเพาะเจาะจงกับเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. pyogenes ในขณะที่สารสกัดจือหมู่ออกฤทธิ์ต้านจุลชีพได้แบบกว้างขวางทั้งแบคทีเรีย
แกรมบวก และเชื้อรา อย่างไรก็ตามสารสกัดสมุนไพรจีนทั้ง 2 ชนิด ไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งมีรายงานของ Li และ
คณะ (10) อธิบายว่าอาจเกิดจากความแตกต่างของส่วนผนังเซลล์ โดยแบคทีเรียแกรมลบจะมีส่วน outer membrane และ 
periplasmic space ที่ไม่พบในแบคทีเรียแกรมบวก ท าให้แบคทีเรียแกรมลบมีความทนต่อสารสกัดสมุนไพรจีนท้ัง 2 ชนิดได้ดีกว่า 
จากผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ (MIC) ค่าความเข้มข้นต ่าสุด    ในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรีย (MBC) และค่าความเข้มข้นต ่าสุดในการฆ่าเชื้อรา (MFC) สามารถสรุปผลได้ว่า สารสกัดฝ่าปั้นเซี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อ S. pyogenes ได้ดีที่สุดโดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากัน คือ 0.039 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธิ์เพียงยับยั้งเช้ือ  S. aureus 
ได้ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อ C. albicans ได้ ในขณะที่สารสกัดจือหมู่ มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ 
S. pyogenes, S. aureus และ C. albicans โดยมีค่า MIC, MBC และ MFC เท่ากัน คือ 3.125, 50 และ 150 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ จากงานวิจัยของสารสกัดจากใบเมดลาร์ที่สกัดด้วยเมทานอล พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ S. aureus ได้ดีที่สุด 
มีค่า MIC เท่ากับ 65.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(11) และสารสกัดจากรากชะเอมเทศที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ 
S. aureus มีค่า MIC เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(12) งานวิจัยของสารสกัดจากมะรุมโดยสกัดสารจากใบ ก่ิง ฝัก (เนื้อ    ในฝัก) 
ดอก เมล็ด และรากมะรุมที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ S. pyogenes ได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือ สารสกัดจากดอก ฝัก ราก กิ่ง และใบมะรุม ตามล าดับ โดยสารสกัดจากฝักและรากมะรุมมีค่า MIC เท่ากับ 12.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (13) และจากงานวิจัยของสารสกัดจากยี่หร่าที ่สกัดด้วยน ้า และเอทานอล 96 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีฤทธิ์           
ในการต้านเชื้อ C. albicans มีค่า MIC เท่ากับ 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (14) แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจาก   
ใบเมดลาร์  สารสกัดจากรากของมะรุม และสารสกัดจากยี่หร่า มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ไม่ดีเท่าสารสกัดสมุนไพรจีน    
ฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ ในขณะที่สมุนไพรจีนท้ัง 2 ชนิดออกฤทธ์ิต้านเชื้อ S. aureus ได้เท่ากับสารสกัดจากรากชะเอมเทศ เนื่องจาก
มีค่า MIC เท่ากัน คือ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
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ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay ตามวิธีของ Lu และคณะ(9) สามารถสรุป
ได้ว่า สารสกัดฝ่าปั้นเซี่ย และจือหมู่ มีค่า IC50 เท่ากับ 3.96±0.3252 และ 0.33±0.0052 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ แสดงให้
เห็นว่าสารสกัดสมุนไพรจีนทั้ง 2 ชนิด มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ที่มีค่า IC50 
เท่ากับ 0.05±0.0007 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

จากงานวิจัยฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลูกยอท่ีสกัดด้วยเอทานอล พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 11.93 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร(15) สารสกัดหยาบสมอไทยที่สกัดด้วยเอทานอล พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 12.53 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(16)  ชาดอกไม้ 3 ชนิด 
ได้แก่ อัญชัน แคแดง และงิ้วป่าที่สกัดด้วยวิธีการชงด้วยน ้า พบว่าชาจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาคือ    
ชาแคแดง และชางิ้วป่า ตามล าดับ มีค่า IC50 เท่ากับ 14.41 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(17) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเนื้อไม้ชะเอม
ไทยจากแหล่งธรรมชาติ 3 แหล่ง ท่ีสกัดด้วยเอทานอลและน ้า พบว่าสารสกัดเอทานอลของเนื้อไม้ชะเอมไทยมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
ดีกว่าสารสกัดน ้า ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 46.23-67.95 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร(18) จากการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเอทานอลสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ยและจือหมู่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดจากลูกยอ 
สมอไทย ชาจากดอกอัญชัน แต่ด้อยกว่าสารสกัดเอทานอลของเนื้อไม้ชะเอมไทย  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าสมุนไพรจีนฝ่าปั้นเซี่ย จือหมู่ และสมุนไพรไทย ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบฟีนอลิก 
ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ แทนนิน กรดแอสคอบิก วิตามินอี กรดแอสปาร์ติก ท่ีจะท างานร่วมกันท าให้มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระภายในร่างกาย และช่วยชะลอการเกิดโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ท าให้เสริมภูมิร่างกายให้แข็งแรง(19) 
ในปัจจุบันถึงแม้จะมียาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง แต่ยั งพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การดื้อยาของจุลินทรีย์ และ
เกิดผลข้างเคียงของยา รวมถึงราคาของยาชนิดใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น จากงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดสมุนไพรจีนทั้ง     2 
ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลชีพท่ีก่อให้เกิดโรคติดเช้ือทางผิวหนังได้ นอกจากฤทธิ์ต้านการติดเช้ือแล้วสารสกัดสมุนไพร
จีนยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีผลต้านการอักเสบ หรือสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย ในการน าไปประยุกต์ใช้สารสกัด
สมุนไพรจีนทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถน าไปพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบัน เพื่อน าไปรักษาการติดเชื้อทางผิวหนัง นอกจากนั้นยังสามารถ
น าไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน ้า ทดแทนการ
ใช้สารเคมีเนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย และจากการใช้ตัวท าละลายในการสกัดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลชีพ 
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The Development of Healthy Bell Pepper Ice Cream with Oligofrutose  
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บทคัดย่อ 
พริกหวานเป็นพืชที่มีกลิ่นรสเฉพาะและในส่วนผสมของไอศกรีมมีใยอาหารค่อนข้างน้อย  โอลิโกฟรุตโตสจัดเป็นใยอาหาร

ที่ละลายน ้าและยังมีรสหวาน  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมพริกหวานและใส่โอลิโกฟรุตโตสในไอศกรีม   ท าการ
ทดลองโดยศึกษาการเสริมพริกหวานที่ระดับ 0 1 2 และ 3% ในไอศกรีม จากนั้นศึกษาการใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทนน ้าตาล (30 
และ 40%) ในไอศกรีมพริกหวาน ผลที่ได้จากการทดสอบชิม  คือ ไอศกรีมที่เสริมด้วยพริกหวาน 1% และใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทน
น ้าตาล 30%  ที่ให้ผลประเมินความชอบในทุกด้านไม่ต่างจากสูตรไอศกรีมพริกหวาน 1% น ้าตาล 100%  (p>0.05)  โดยมีใย
อาหารเพิ่มขึ้น  3.24% และมีน ้าตาล 7.56% (สูตรปกติ น ้าตาล 10.80%) สมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมพริกหวานที่ใส่
โอลิโกฟรุตโตสไม่แตกต่างจากสูตรพื้นฐาน (p>0.05)  และสามารถเก็บได้อย่างน้อย 4 สัปดาห์โดยปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน
ค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคพบว่าคะแนนความชอบโดยรวม 
เท่ากับ 3.64 (เต็ม 5 ระดับ) และผู้บริโภค 70% สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา 40-45 บาท 

 

ค ำส ำคัญ: ไอศกรีม  พริกหวาน  โอลิโกฟรุตโตส  
 

Abstract 
 Bell pepper has a specific flavor and ingredient of ice cream formula that is quite a bit of fiber.  
Oligofrutose acts as soluble dietary fiber and intensity sweetener.  The objective of this research was to study 
bell pepper supplementation and oligofrutose adding in ice cream.  To investigated ice cream formula that 
added bell pepper (0, 1, 2 and 3%) and (30 and 40%) replaced sugar with oligofrutose.  The selected ice cream 
formula by sensory evaluation was 1% of bell pepper and 30% oligofrutose to replace sugar ice cream  that 
was not significant different from the 1% bell pepper , 100% sugar ice cream formula (p > 0.05). The selected 
ice cream formula had 3.24% added dietary fiber and 7.56% sugar (control formula :10.80% sugar).  
Physicochemical properties showed that the selected ice cream formula was not significant different from the 
basic formula (0% bell pepper and 0% oligofrutose) (p > 0.05).  Shelf life of 1% bell pepper with oligofrutose 
ice cream formula was at least 4 weeks that total microbial count did not exceed the announcement of the 
Ministry of Public Health.  Consumer acceptance test, the overall of preference score was 3.64 (5-scale) and 
70% of consumers were interested to bought the product at 40-45 baht. 
 

Keywords: ice cream, bell pepper, oligofrutose  
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บทน า 
 ไอศกรีม (Ice Cream) คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ถูกท าให้เย็นจัดและแข็งตัว มีลักษณะเนื้อที่นุ่มเนียน เนื่องมาจากการผสมของ

อากาศขณะท าให้แข็งตัว ไอศกรีมมีมากมายหลายชนิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของปริมาณไขมันและของแข็งไม่ใช่มัน

เนย  น ้าตาล สารให้กลิ่นรส  อิมัลซิไฟเออร์และสารให้ความคงตัว และสารให้สีต่างๆ (1)  ซึ่งปัจจุบันมีไอศกรีมหลากหลายรสชาติ  

มีการใช้ผลไม้หรืออ่ืน ๆ มาเป็นส่วนผสมเพื่อสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม  นอกจากน้ีมีงานวิจัยที่ศึกษาไอศกรีมที่ใช้

วัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น (2)  ดอกโสน (3)  สมุนไพร (4)  fermented pepper powder (5)   พริกหวาน 

( Bell Pepper) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group (6) เป็นพืชที่มีกลิ่นรสเฉพาะและมี

คุณค่าทางอาหารสูง พริกหวาน100 กรัม มีวิตามินเอ 85 ไมโครกรัมเรตินอล  กรดแอสคอร์บิก 218 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 88 

มิลลิกรัม และแคลเซียม 35 มิลลิกรัม  กากใย(Crude fiber) 6.9 กรัม (7) และมีสรรพคุณในการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ  

กระตุ้นการท างานของระบบย่อยอาหาร โดยพริกหวานมีหลายสี เช่น เขียว แดง เหลือง จึงมีการน ามาแปรรูปเป็นอาหารคาวได้

หลากหลาย  เมื่อพิจารณาส่วนผสมในไอศกรีมจะเห็นว่าส่วนผสมต่าง ๆ มีใยอาหารน้อย  การใช้พริกหวานในไอศกรีมจะเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มใยอาหารในไอศกรีม  ส าหรับโอลิโกฟรุตโตส (Oligofructose) (8 -10) ก็จัดเป็นใยอาหารที่ละลายน ้าชนิด

หนึ่งและเป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายอินูลินบางส่วน  ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด แต่ในทางอุตสาหกรรมมักสกัดจาก

ต้น Chicory โอลิโกฟรุตโตสจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณอุจจาระท าให้การขับถ่ายง่ายขึ้น และแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ของมนุษย์

สามารถโอลิโกฟรุตโตสได้กรดไขมันสายสั้นๆ (short chain fatty acids) ก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ และพลังงานที่จ าเป็นในการ

เจริญของแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ (9) การวิเคราะห์โอลิโกฟรุตโตสจ าเป็นต้องใช้วิธีการเฉพาะ ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ใยอาหารตามปกติ (8,11 )  นอกจากจะมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพแล้วยังมีรสหวานธรรมชาติ  โดยมีงานวิจัยที่ใช้โอลิ

โกฟรุตโตสเป็นสารให้ความหวานใน Orange marmalade (12) จึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาสูตรไอศกรีมพริกหวานเสริมโอลิโกฟรุตโตสเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การเสริมพริกหวานและใส่โอลิโกฟรุตโตสในไอศกรีม ศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพ ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ได้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เลือกใช้พริกหวานสีแดงท่ีใช้เฉพาะส่วนเนื้อ  ส่วนโอลโิกฟรุตโตสใช้  Frutalose® ที่สกัดมาจากรากของพืชชิกโค
รี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วิธีการผลิตไอศกรีม จากไอศกรมีสูตรพื้นฐานที่มสี่วนประกอบต่าง ๆ ตามตารางที ่1 น านมสด วปิปิ้งครีม แบะแซ เกลือ กัวกมั และพริก

หวาน (ถ้ามี) น าไปละลายให้เขา้กันที่อุณหภูมิ 50 C จากนัน้น าไปผสมกับไข่แดงและน า้ตาลทรายที่ตผีสมกนัจนขึ้นฟู ให้ความร้อนต่อจนได้

อุณหภูม ิ80 C และคงไว้นาน 2 นาที เตมิกลิน่วานลิาท าการลดอณุหภมูิลงอย่างรวดเร็วแล้วน าไปบม่ที่อุณหภูม ิ4 C นาน 4 ช่ัวโมง แลว้

น ามาปั่นในเครื่องปัน่ไอศกรีม 30 นาที บรรจุไอศกรีมทีไ่ด้ลงในถ้วยพลาสตกิพร้อมฝาเก็บที่อุณหภูมิ - 20 C   
2. ศึกษาปริมาณพริกหวานที่เหมาะสมเสริมในไอศกรีม โดยน าเฉพาะส่วนเนื้อของพริกหวานสีแดงน ามาปั่นละเอียด (ได้มีการศึกษา
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของพริกหวานโดยการใช้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ปั่นละเอียด หั่นช้ินเล็ก และแบบผสม พบว่า การใช้แบบปั่น
ละเอียดได้รับการเลือกเป็นอันดับ 1)  ท าการแปรปริมาณพริกหวานเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 0 (สูตรพื้นฐาน)  1  2 และ 3% (โดย
น ้าหนักสูตร) เสริมลงในสูตร (ตารางที่ 1)  น าไอศกรีมพริกหวานทั้ง 4 สูตร ไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ 9-point Hedonic 
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scale test (1 = ชอบน้อยที่สุด 5= ปานกลาง 9 = ชอบมากที่สุด) จากผู้ชิม(เคยรับประทานพริกหวาน) 30 คน เพื่อเลือกสูตร
ไอศกรีมพริกหวานที่ผู้ชิมชอบมากที่สุดไปศึกษาต่อ 
3. น าไอศกรีมพริกหวานสตูรทีไ่ดจ้ากข้อ 2 มาศึกษาการใช้โอลโิกฟรุตโตสโดยทดแทนน ้าตาล 3 ระดบั ได้แก่ 0 30 และ 40% ใน
สูตรไอศกรมีพริกหวาน จากนั้นทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยใช้ 9-point Hedonic scale test (1 = ชอบน้อยที่สุด 5= ปานกลาง 
9 = ชอบมากที่สุด) จากผู้ชิม (เคยรับประทานพริกหวาน) 30 คน เพื่อเลือกสูตรไอศกรีมพริกหวานท่ีผูชิ้มชอบมากที่สุดไปศึกษาต่อ 
4. ไอศกรีมพริกหวานท่ีมีโอลิโกฟรตุโตสจากข้อ 3 มาศึกษาสมบตัิทางเคมีกายภาพ ได้แก ่คา่ pH ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Soluble Solid, TSS) อัตราการขึ้นฟู (Overrun) อัตราการละลาย (Melting) ปริมาณโปรตีน เปรียบเทียบกับไอศกรมีสตูร
พื้นฐาน  
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของไอศกรมีพริกหวานสูตรต่าง ๆ   

ส่วนผสม /
หน่วย)กรัม(  

ปริมาณการใช้พริกหวานในไอศกรมี  )% ( 

0 (สูตร
พื้นฐาน) 

1 2 3 

ไข่แดง  110 110 110 110 
น ้าตาลทราย 90 90 90 90 
นมสด 260 260 260 260 
วิปปิ้งครีม 320 320 320 320 
กูลโคสไซรัป 30 30 30 30 
เกลือ 1 1 1 1 
กลิ่นวานิลลา 12 12 12 12 
กัวกัม  2 2 2 2 
พริกหวาน - 8 16 24 
น ้าหนักรวม
  

825 833 841 849 

 

5. ไอศกรมีพริกหวานท่ีมโีอลิโกฟรตุโตสจากข้อ 4 และไอศกรีมสูตรพืน้ฐานมาเก็บที่อุณหภูมิ -20 C นาน 4 สัปดาห์ สุ่มตัวอย่างทุก
สัปดาหม์าวัดค่าสี ปรมิาณจลุินทรยี์ทั้งหมด  
6. น าไอศกรีมพริกหวานที่มีโอลิโกฟรุตโตสมาศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อไอศกรีมพริกหวานที่มีโอลิโกฟรุตโตส โดยใช้
แบบสอบถามและการประเมินทางประสาทสัมผัส ด้วยแบบทดสอบ 5-point Hedonic scale test (1 = ชอบน้อยที่สุด 3= ปาน
กลาง 5 = ชอบมากที่สุด) จากผู้บริโภค 100 คน 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธี Duncan‘s new multiple range test ส่วนค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีและ
กายภาพท า 3 ซ ้า แล้ววิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ t-test  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 เป็นผลการศึกษาปริมาณพริกหวานเสริมในไอศกรีม พบว่าผู้ชิมให้คะแนนความชอบในด้านสี ความหวาน 
กลิ่นรส ความแน่นเนื้อ การละลายในปากและความชอบโดยรวมของไอศกรีมพริกหวาน 1% ไม่แตกต่างจากไอศกรีมสูตรพื้นฐาน 
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(p>0.05) ส่วนไอศกรีมสูตรที่มีพริกหวานเพิ่มขึ้นคะแนนความชอบในด้านความหวานและความชอบโดยรวมมีค่าน้อยกว่ากว่าสูตร
ไอศกรีมพริกหวาน 1 % อย่างมีนัยส าคัญ (p ≤0.05)  ส่วนคะแนนด้านสีและความแน่นเนื้อมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณพริก
หวาน เมื่อพิจาณาลักษณะปรากฎของไอศกรีมที่เติมพริกหวานมากข้ึนจะมีสีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเติมที่ระดับ 3%  (ภาพที่ 1 )
ทั้งนี้ผู้ชิมซึ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานพริกหวานได้ให้ข้อเสนอแนะว่าไอศกรีมที่ใส่พริกหวานที่ระดับ 3% มีกลิ่นแรงมากเกินไป ท าให้
คะแนนความชอบด้านกลิ่นรสน้อยกว่าสูตรพื้นฐาน  โดยการเสริมพริกหวานในไอศกรีมเพียง 1% สามารถเสริมกากใยได้เพียง 
0.07% ของน ้าหนักสูตร (จากการค านวณ) ซึ่งสารไพราซีนท่ีเป็นกลิ่นรสเฉพาะของพริกหวานจัดเป็นสารที่มีกลิ่นแรงท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้รสของอาหาร (13)  ทั้งนี้โดยปกติคนไทยใช้พริกหวานในการท าอาหารคาว  ท าให้การใช้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อกลิ่นรสของ
ไอศกรีมซึ่งไม่เคยรับประทานมาก่อน ดังนั้นการคาดหวังประโยชน์ในด้านคุณค่าอาหารของพริกหวานด้วยการเสริมในไอศกรีมจึง
เป็นไปได้ยาก และเมื่อพิจารณาผลจากตารางที่ 3 พบว่าการใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทนน ้าตาล 30% ในไอศกรีมพริกหวาน 1% ได้
คะแนนการยอมรับในทุกด้านของผู้ชิมไม่แตกต่างจากไอศกรีมพริกหวาน 1% ที่ใช้น ้าตาล 100% (p>0.05)   แสดงให้เห็นว่าการ
ลดน ้าตาลในสูตรด้วยการใช้โอลิโกฟรุตโตส 3.24% ของน ้าหนักสูตรท าให้ไอศกรีมมีปริมาณใยอาหารเพิ่ม 3.24%  (จากการใช้โอลิ
โกฟรุตโตสที่จัดเป็นใยอาหาร)  และมีพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับสูตรไอศกรีมพริกหวานที่ใช้น ้าตาลอย่างเดียว (ใช้โอลิโกฟรุตโตส
ทดแทนความหวาน)   ส าหรับการลดลงของพลังงานคิดเป็น 22.5% ของพลังงานของน ้าตาลที่ใช้ในสูตร (จากการค านวณที่
พลังงานท่ีลดลงคิดจากน ้าตาล 4 kcal/g และเพิ่มจากโอลิโกฟรุตโตส 1 kcal/g (9))  และเมื่อคิดเป็นปริมาณน ้าตาลในสูตรจะลดลง
จาก 10.80% ของน ้าหนักสูตร เหลือเพียง 7.56% ของน ้าหนักสูตร ดังนั้นไอศกรีมพริกหวาน 1% ทีใช้น ้าตาล 70% และโอลิโก
ฟรุตโตส 30% ของน ้าหนักสูตรจึงเป็นสูตรไอศกรีมที่มีใยอาหารและลดน ้าตาลเพื่อสุขภาพ     

ผลของการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yoen และคณะ (5) ได้ศึกษาการเสริม fermented pepper powder ใน
ไอศกรีมที่มีโอลิโกแซคาไรด์ 12% (ในสูตรไอศกรีมไม่มีน ้าตาล) โดยพบว่าผู้ชิมให้คะแนนด้านต่าง ๆ ของ 1% fermented pepper 
powder ในไอศกรีมไม่แตกต่างจากสูตรพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญ แต่แตกต่างด้านกลิ่นรสและด้านสีกับสูตรที่ใช้ 2% fermented 
pepper powder  สอดคล้องในด้านการใช้พริกหวานที่การศึกษานี้ใช้ได้เพียง 1% เช่นกันแต่สามารถใช้โอลิโกฟรุตโตสได้เพียง 
3.24% โดยน ้าหนักสูตร (จากการค านวณ) ซึ่งความแตกต่างนี้มาจากส่วนผสม  อัตราส่วน  ชนิดของพริกในสูตรไอศกรีมและผู้ชิม  

 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมพริกหวานสูตรต่าง ๆ  

การทดสอบ
ทาง
ประสาท
สัมผสั 

ไอศกรีมพริกหวานสตูรตา่งๆ 

0% 1% 2% 3% 

ส*ี 6.56a±1.36 6.56a±1.22 6.43a±1.45 5.66b±1.52 
ความ
หวาน* 

6.56ab±1.41 6.76a±1.22 6.00bc±1.34 5.50c±1.68 

กลิ่นรส*  6.83a±1.12 6.33ab±1.15 6.00bc±1.55 5.36c±1.71 
ความแน่น
เนื้อns 

6.00±1.68 6.23±1.57 5.90±1.35 5.70±1.37 

การละลาย
ในปากns 

6.56±1.36 6.43±1.22 6.10±1.45 6.06±1.36 

ความชอบ
โดยรวม*                       

6.66ab±1.15 6.73a±1.17 6.03b±1.30 5.33c±1.32 
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หมายเหตุ a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (p ≤ 0.05) 
                       ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
 

 
ภาพที่  1  ไอศกรมีสูตรพื้นฐานและไอศกรีมที่ใส่พริกหวานสตูรต่าง ๆ  

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมพริกหวาน 1% ที่ใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทนน ้าตาลสูตรต่าง ๆ  

การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 

ไอศกรีมพริกหวาน 1% ที่ใช้โอลิโกฟรุตโตส 

น ้าตาล 100% 
โอลิโกฟรตุโตส 0% 

น ้าตาล 70% 
โอลิโกฟรตุโตส 

30% 

น ้าตาล 60% 
โอลิโกฟรตุโตส 

40% 
สีns 6.75±1.74 6.75±1.51 6.72±1.84 
ความหวาน 6.25a±1.71 6.05ab±111. 5.90b ± 1.75 
กลิ่นรส  6.75a±1.29 6.55a±1.67 6.25b ±1.19 
ความแน่นเนื้อns

  
6.30±1.49 

6.45±.1 79 
6.41±2.03 

การละลายในปากns

  
6.35±1.63 

6.45±2.01  
6.37±1.76 

ความชอบโดยรวม 6.50ab±1.32 6.65a1.66± 6.34b ± 2.03 

หมายเหตุ a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
                        ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p >0.05) 

 จากตารางที่ 4  ไอศกรีมพริกหวานที่ใช้โอลิโกฟรุตโตสมีค่า TSS และค่า Overrun  น้อยกว่าสูตรพื้นฐานอย่างไม่มี
นัยส าคัญ ( p>0.05)  โดยค่า TSS เนื่องจากมีการใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทนน ้าตาลเพียง 30%  แต่ส่งผลในเรื่องความหวานของ
ไอศกรีมที่ผู้ชิมให้คะแนนน้อยกว่าสูตรที่ใช้น ้าตาล 100%  และจากส่วนผสมที่มีการใช้วิปครีมมากท าให้ไอศกรีมมีเนื้อแน่นการปั่น
ไอศกรีมเพื่อเพิ่มอากาศยากท าให้ปริมาตรที่เพิ่มขึ้นของไอศกรีมทั้ง 2 สูตรจึงมีค่าน้อย (ค่า Overrun ต ่า) ท าให้อัตราการละลาย
น้อยด้วย (ค่า Melting ต ่า)  ส่วนสมบัติทางเคมีกายภาพด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Yoen และคณะ (5) ที่ค่า  Overrun ของไอศกรีมสูตรที่มีการเสริมพริกมากขึ้นจะน้อยกว่าสูตรพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญ แต่อัตราการ
ละลายของไอศกรีมสูตรทีมีการเสริมพริกหวานมีอัตราการละลายช้ากว่าสูตรพื้นฐาน  
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมพรกิสูตรพื้นฐานและสูตรพริกหวานทีใ่ช้โอลิโกฟรุตโตส  

คุณสมบัต ิ ไอศกรมีสูตรพืน้ฐาน ไอศกรมีพรกิหวานที่ใช้โอลิโกฟรุตโตส 

pH ns 6.76±0.02  6.75±0.02  

TSS ns (◦Brix)  25   23 

Overrun ns) %(  11.97±0.35 11.77±0.54 
Melting ns) %( 0.79±0.24 0.87±0.35 
ค่าสี ns    L* 74.41±0.47 74.58±0.17 
           a* 2.48±0.35 3.35±0.68 
           b* 15.18±0.17 16.17±0.05 
โปรตีน ns  3.19±0.10% 3.22±0.40% 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) 
 

เมื่อเก็บไอศกรีมสูตรพื้นฐานและสตูรไอศกรีมพริกหวานท่ีใช้โอลิโกฟรุตโตสในถ้วยพลาสติกพร้อมฝา  ที่อุณหภูม ิ -20 C 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (ตามตารางที่ 5) พบว่า ไอศกรีมสูตรพื้นฐานไมม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นสีและตรวจไม่พบปริมาณจลุินทรีย์ทั้งหมด
ตลอด 4 สัปดาห์  ส่วนไอศกรมีไอศกรีมพริกหวานที่ใช้โอลโิกฟรุตโตสพบค่า a* มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อการเกบ็นานข้ึน (p ≤ 0.05)  และใน
สัปดาห์ที่ 4 ตรวจพบปรมิาณจุลนิทรีย์ทั้งหมด 3.30 X 102   CFU/g ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับท่ี 354 (พ.ศ.2556) (14) 
 

ตารางที่ 5 ค่าสีและปรมิาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของไอศกรมีพริกหวานสูตรพื้นฐานและสูตรพริกหวานทีใ่ช้โอลิโกฟรุตโตสเมื่อเก็บนาน  
4 สัปดาห์  

สูตร
ไอศกรีม 

สมบัต ิ
สัปดาห์ที ่

1 2 3 4 

ไอศกรีม
พื้นฐาน 

ค่า
ส ี      
L* ns 

74.41±0.2
7 

74.87±0.5
0 

75.05±0.0
2 

75.91±0.0
5 

           
a* ns 

2.49±0.60 2.51±0.35 2.53±0.15 2.54±0.35 

           
b* ns 

15.20 
±0.03 

15.39±0.1
5 

15.42 
±0.25 

15.43±0.0
5 

ปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด   )cfu/g)  

TFTC TFTC TFTC TFTC 
 

ไอศกรีม 
พริก

หวานท่ีใช้
โอลิโก 

ฟรุตโตส 

ค่าสี      
L* ns 

74.39±0.5
0 

74.76±0.5
3 

75.53±0.4
7 

75.56±0.0
5 

           
a* 

3.35a 
±0.35 

3.48a  

±0.66 
3.61b 

±0.24 
3.65b 

±0.35 
           
b* ns 

16.31±0.0
4 

16.83±0.3
7 

16.70±0.0
2 

16.78±0.3
4 
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สูตร
ไอศกรีม 

สมบัต ิ
สัปดาห์ที ่

1 2 3 4 

ปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด  ) cfu/g) 

TFTC 
 

TFTC TFTC 3.3 X102 
 

หมายเหตุ a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05)  
                  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ(p > 0.05) 
          *TFTC หมายถึง Too few To Count  

 จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคของไอศกรีมพริกหวานที่ใช้โอลิโกฟรุตโตส จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง (60%) ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี (90%)  ช่วงอายุ 17-22 ปี (85%) รายได้เฉลี่ย 5,000 – 10,000 
บาทต่อเดือน (65%)  เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า พบว่า  ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกปัจจัยด้านรสชาติและ
บรรจุภัณฑ์เป็นอันดับ 1 และ 2 (ตามล าดับ)  ส าหรับผลประเมินทางประสาทสัมผัสเมื ่อได้ชิมผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้าน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่นรส เนื้อสมผัส และรสชาติ อยู่ในช่วง 3.22 – 3.67 (คะแนนเต็ม 5)  โดยคะแนนที่น้อยสุด คือ ด้านกลิ่นรส 
(3.22) ส่วนความชอบโดยรวม เท่ากับ 3.64 ซึ่งอยูในระดับ เฉย ๆ ถึง ชอบ และผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 70% ในราคา 
40 – 45 บาท ต่อถ้วย (50 กรัม)  โดยเหตุผลที่ซื้ออันดับ 1 (38.57%) และ 2 (31.43%) คือ มีคุณค่าทางโภชนาการและความ
แปลกใหม่ (ตามล าดับ) ส่วนเหตุผลของผู้บริโภคที่ไม่สนใจซื้อ คือ ไม่ชอบกลิ่นพริกหวาน (100%) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมพริก
หวานที่ใช้โอลิโกฟรุตโตสมีรสชาติที่ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้บริโภค ซึ่งต้องมีการปรับปรุงด้านกลิ่นรส อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้อาจ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุได้ โดยงานวิจัยของเบญจางค์ (15) ได้ส ารวจพบว่าผู้สูงอายุชอบรับประทานไอศกรีม  ไอศกรีมพริก
หวานท่ีใส่โอลิโกฟรุตโตสอาจเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเป็นไอศกรีมที่มีส่วนผสมของนม วิปครีม 
ไข่แดง พริกหวานและมีใยอาหารซึ่งมีคุณค่าทางอาหารและมีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มเหมาะกับผู้สูงวัยที่ขาดอาหารเนื่องจากรับประทาน
อาหารยาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้พบว่าไอศกรีมสูตรที่มีการเสริมพริกหวานและใส่โอลิโกฟรุตโตสที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชิม คือ ไอศกรีม
ที่เสริมด้วยพริกหวาน 1% และใช้โอลิโกฟรุตโตสทดแทนน ้าตาล 30%  โดยมีใยอาหารเพิ่มขึ้น  3.24% และมีน ้าตาล 7.56% 
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมพริกหวานที่ใส่โอลิโกฟรุตโตสไม่แตกต่างจากสูตรพื้นฐาน สามารถเก็บได้อย่างน้อย 4 
สัปดาห์โดยปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกินค่ามาตรฐาน เมื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคพบว่าคะแนนความชอบ
โดยรวม เท่ากับ 3.64 (เต็ม 5 ระดับ) และผู้บริโภค 70% สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา 40-45 บาท เหตุผลที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้
เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการและความแปลกใหม่ แม้ว่าคะแนนการความชอบจะอยู่ในระดับเฉย ๆ ถึงปานกลาง ไอศกรีมพริก
หวาน 1% ทีใช้น ้าตาล 70% และโอลิโกฟรุตโตส 30% ของน ้าหนักสูตรจึงเป็นสูตรไอศกรีมที่มีใยอาหารและลดน ้าตาลเพื่อสุขภาพ 
และไอศกรีมพริกหวานที่ใส่โอลิโกฟรุตโตสนี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่ขาดอาหารเนื่องจากการ
รับประทานอาหารยาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาฤทธ์ิต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรจีนชางจู๋ (Atractylodes lancea) ต่อเชื้อท่ีท าให้เกิดโรค

ผิวหนัง เช่น Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogynes, Pseudomonas aeruginosa  และ Candida albicans 
จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบสมุนไพรจีนชางจู๋ ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารสกัดสมุนไพรจีน
ชางจ ู ๋ม ีฤทธ ิ ์ ในการต ้านเช ื ้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogynes โดยพบว ่า สามารถย ับย ั ้ ง 
Streptococcus pyogynes ได้ดีกว่าเชื้อ Staphylococcus aureus  โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากันคือ  0.195 mg/ml และ
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้อยกว่าสารมาตรฐาน Butylated 
hydroxytoluene (BHT) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.530 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารมาตรฐาน BHT มีค่า IC50 เท่ากับ 0.060 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรจีนชางจู๋มีศักยภาพท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง 

 
ค าส าคัญ : สารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 
 

Abstract  
This study examines the antimicrobial and antioxidant activities of the Chinese herb, Cang Zhu 

(Atractylodes Lancea) against microorganisms that cause dermatitis such as Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogynes, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. Testing of Cang Zhu extracts by 
Agar-Well diffusion method showed that the Cang Zhu extracts had antimicrobial activity on Staphylococcus 
aureus and Streptococcus pyogynes. It was found that the MIC and MBC values of Streptococcus pyogynes  
were better inhibited. (MIC and MBC values of Streptococcus pyogynes were 0.195 mg/ml). Antioxidant activity 
testing found that the scavenging activity of Cang Zhu extracts was moderately good but lower than butylated 
hydroxytoluene (BHT) It was found that the IC50 of Cang Zhu extracts and butylated hydroxytoluene (BHT) were 
0.530 mg/ ml and 0 . 0 6 ±0 . 0 0 2 mg/ ml respectively. Research showed that Cang Zhu has the potential to be 
developed as a product used to treat skin diseases. 

 
Keywords:  Atractylodes Lancea, antimicrobial, antioxidant 
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บทน า 

ในปัจจุบันโรคผิวหนังเป็นปัญหาส าคัญและเพิ่มขึ้นทุกปี โรคผิวหนังเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่
ติดเชื้อก็ได้ โรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียพบบ่อยในคนทุกวัย ผิวหนังจะเป็นส่วนท่ีอยู่ด้านนอกสุดของร่างกาย จึงมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับสิ่งเร้าต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดผิวหนังติดเช้ือมีหลายกลุ่ม เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และ ไวรัสยกตัวอย่าง
เช่น แบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa และเชื้อรา Candida albicans การ
ติดเช้ือท่ีผิวหนังสามารถพบได้มากท่ีสุด คือ ไฟลามทุ่ง (erysipelas) ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) รูขุมขนอักเสบ (folliculitis) ผื่น
พุพอง (impetigo)(1) อาการของโรคผิวหนังมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับชนิดและสาเหตุที่ท าให้เกิดโรค แต่โดยทั่วไป
มักจะพบอาการผื่นแดงบริเวณผิวหนัง คัน มีตุ่มใส หรือผิวอักเสบมีหนอง  

อนุมูลอิสระสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย จากกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ จาก
การติดเชื้อ การที่เซลล์เกิดการบาดเจ็บและการอักเสบจากผลการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อท าลายสิ่ง
แปลกปลอม เป็นต้น อนุมูลอิสระมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation ) สามารถท าปฏิกิริยากับเซลล์ใน
ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติในร่างกายจะมีระบบก าจัดอนุมูลอิสระ แต่ถ้าได้รับอนุมูลอิสระจากภายนอกมากเกินไป หรือภาวะ
ที่ร่างกายก าจัดอนุมูลอิสระได้ลดลงจะท าให้มีอนุมูลอิสระมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไขมัน โปรตีน และหน่วยพันธุกรรม เป็น
สาเหตุการเกิดโรคได้ (2) สมุนไพรจีนชางจู๋ ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Atractylodes lancea (Thunb.) DC ชื่อสามัญ Atractylodes 
วงศ์ Asteraceae หรือ โกฐเขมา  

 
 
 

 

         

 

ภาพ ต้นชางจู๋ [3] 

สมุนไพรชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด คือ มณฑลหูเป่ย และ 
แหล่งที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ มณฑลเหอหนาน (4) นิยมใช้เหง้าใต้ดินของชางจู๋น ามาใช้ท ายา เนื่องจากเหง้าชางจู๋มีองค์ประกอบเคมีที่
เป็นน ้ามันระเหยง่ายอยู่ประมาณ 3.5-5.6 เปอร์เซ็นต์ ในน ้ามันระเหยง่ายจะประกอบไปด้วยสารส าคัญ คือ atractylon , 
atractylodin , β-eudesmol , elemol , hinesol สารกลุ่ม polyacetylene , coumarin และยังพบวิตามินเอ วิตามินบี วิตามิน
ดี และกลูโคส เป็นต้น (5)  ชางจู๋เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ รสหวานอมขมเล็กน้อย และเผ็ดร้อน มีการน ามาใช้ในต ารับยา
แผนโบราณของไทยเรียกว่า “พิกัดโกฐ”  แก้ไข้ร่วมกับมีเสมหะ แก้หอบ บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูก และการศึกษาทางเภสัชวิทยา
พบว่าชางจู๋มีฤทธิ์ต้านปวด ต้านการอักเสบ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต้านเชื้อแบคทีเรีย ลดความดัน
โลหิต และลดอุณหภูมิในร่างกาย (5) ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาสารสกัดช้ันเอทานอลของของสมุนไพรจีนชางจู๋ส่วนเหง้า เพื่อ
น ามาศึกษาฤทธิต์้านจุลชีพและต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การสกัดสารตัวอย่าง 

การเตรียมสารสกัดสมุนไพรจีน  น าสมุนไพรจีนชางจู๋ส่วนเหง้ามาปั่นให้ละเอียด ชั ่ง 400 กรัม แช่ด้วยเอทานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้อัตราส่วน 1:6 ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบก าหนดน ามากรองหยาบด้วยผ้าขาวบาง และกรอง
ละเอียดด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ท าซ ้า 3 ครั้งจากนั้นน าไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุน 
แล้วน าไปท าให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งเยือกแข็ง (freeze dryer) น าสารสกัดสมุนไพรจีนที่ได้มาช่ังแล้วค านวณร้อยละของน ้าหนัก
สารสกัดสมุนไพรจีน (% yield) เก็บใส่ขวดสีชา และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

การศึกษาฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดสมุนไพรจีนด้วยวิธ ีagar well diffusion ตามวิธีของ Balouiri และคณะ (6) 

เ ต ร ี ย ม เ ช ื ้ อ ท ด ส อ บ  Staphylococcus aureus TISTR 1466, Streptococcus pyogenes clinical specimen, 

Pseudomonas aeruginosa TISTR 781 และ Candida albicans ATCC 10231 ให้มีจ านวนเซลล์ประมาณ 108 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร น าไม้พันสาลีที่ปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อทดสอบที่เตรียมไว้ น าไปเกลี่ยบนผิวหน้าอาหารเพาะเชื้อ Mueller-Hinton agar 
(MHA) ส าหรับเชือ้ Staphylococcus aureus TISTR 1466, Pseudomonas aeruginosa TISTR 781 และ Candida albicans 
ATCC 10231  และ Brain Heart Infusion agar (BHI) ส  าหร ับเช ื ้อ Streptococcus pyogenes clinical specimen ทิ ้ งไว้
ประมาณ 5 นาที ให้ผิวหน้าอาหารแห้ง เจาะหลุมขนาด 6 มิลลิเมตร  หยอดสารสกัดสมุนไพรจีนที่ละลายด้วยตัวท าละลาย 80 
เปอร์เซ็นต์ DMSO ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร โดยใช้ยา
ปฏิชีวนะ เป็นชุดควบคุมผลบวก และ DMSO 80% เป็นชุดควบคุมผลลบ ท าการทดลอง 3 ซ ้า แล้วน าไปบ่มที่ อุณหภูมิ 35±2 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกตและบันทึกผลการทดลองโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier caliper) วัดขนาด
โซนใส (inhibition zone) ที่เกิดขึ้นท้ัง 2 ด้าน น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 

การศึกษาหาความเข้มข้นที่ต ่าทีสุ่ดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลชีพ (minimum inhibitory concentration : MIC) 

ตามวิธีของ CLSI  (7) 

จากการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพพบว่าสารสกัดซางจู่ให้ผลต้านเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ Staphylococcus aureus และ 

Streptococcus pyogenes จึงใช้เชื้อทั้ง 2 ชนิดในการทดสอบขั้นต่อไป  

ปิเปตต์สารสกัดสมุนไพรจีนที่มีความเข้มข้น 0.0976 - 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร  ลงในไมโครเพลท 

แบบ 96 หลุม เติมเชื้อทดสอบความเข้มข้นประมาณ 106 CFU/ml ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในหลุมทดสอบทุกหลุม โดยใช้ยา

ปฏิชีวนะ levofloxacin เป็นตัวควบคุมผลบวก และอาหารเพาะเชื ้อเป็นชุดควบคุมผลลบ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศา

เซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง เมื่อบ่มครบตามเวลาที่ก าหนด ปิเปตต์สารละลาย Resazurin 10 ไมโครลิตร ลงทุกหลุมทดสอบ 

น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง อ่านผลทดสอบโดยสังเกตสีของสารในแต่ละหลุมหากสารสกัดยับยั้งเชื้อ

ทดสอบได้สารผสมยังคงมีสีน ้าเงินเช่นเดิม แต่หากสารสกัดไม่สามารถยับยั้งเชื ้อได้ เซลล์มีการเจริญท าให้สารผสมในหลุม

เปลี่ยนเป็นสีชมพู ท าการทดลองซ ้า 3 ครั้ง รายงานเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) ตรวจสอบ และบันทึก

ผลการทดลองที่ค่าความเข้มข้นต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้คือค่า minimum inhibitory concentration (MIC) 
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ความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (minimum bactericidal concentration: MBC) ตามวิธีของ CLSI  (7) 

ใช้ลูปแตะเชื้อจากหลุมทดสอบ MIC ทุกความเข้มข้น  ขีดลงบนอาหารเพาะเชื้อน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผลการทดลอง ถ้าไม่มีเชื้อขึ้นแสดงว่าความเข้มข้นนั้นสามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ ค่าที่ได้คือ ค่า 
MBC 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ตามวิธีของ Lu et al. (8) 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋ โดยน าสารสกัดหยาบที่เตรียมไว้ มาท าการทดสอบทางเคมี 
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ท าการทดสอบสารสกัดสมุนไพรจีนที ่ความเข้มข้น 1, 0.5, 0.1, 0.05 และ 0.025 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในแต่ละความเข้มข้นประกอบไปด้วย 8 หลอด คือ หลอดอ้างอิง 1 หลอด หลอดควบคุม 3 หลอด หลอด
อ้างอิงของสารสกัด 1 หลอด  และหลอดทดสอบสารสกัด 3 หลอด จะเติมสารอนุมูลอิสระมาตรฐาน DPPH ในล าดับสุดท้ายลงไป
ในสารละลายแต่ละความเข้มข้นที่ได้เตรียมไว้ เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่าง
สมบูรณ์ก่อนน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ถ้าสารสกัดสมุนไพรจีนมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
พบว่าสีม่วงของอนุมูลอิสระ (DPPH) จางลงจนกลายเป็นสีเหลืองอ่อนหรือไม่มีสี การทดลองท าซ ้า 3 ครั้ง ท าการเปรียบเทียบกับ
สารละลายมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) 

การค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% inhibition) จากสารสกัดสมุนไพรจีนโดยการเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
จากสารละลายมาตรฐาน BHT และหาค่า IC50 ซึ่งค่า IC50 (50 % inhibitory concentration) คือ  ค่าความเข้มข้นของสารที่ออก
ฤทธิย์ับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 

สูตรค านวณหา % inhibition =  [
(C - (S - BS))

C
] × 100 

 
เมื่อ  C  คือ ค่าการดดูกลืนแสงของตัวควบคุม (control) 

S  คือ ค่าการดูดกลืนแสงหลังเติมสารที่ใช้ศึกษา (reaction sample) 

BS คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดที่ใช้ (blank sample) เพื่อหักลบกับ ค่าการ
ดูดกลืนแสงของสีสารสกดั 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการสกัดสมุนไพรจีน 
 จากการน าสมุนไพรจีนชางจู๋ส่วนเหง้า ที่แช่ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ น าไประเหยตัวท าละลายออกและ
น าไปท าให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งเยือกแข็ง (freeze dryer) จะได้สารสกัดหยาบสมุนไพรจีนชางจู๋ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ร้อยละของสารสกัดหยาบสมุนไพรจีนชางจู๋ สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางกายภาพ 

       ชนิดพืช / ส่วนท่ีใช้     น ้าหนักแห้ง (กรัม)     น ้าหนักสารสกัด (กรัม)      ร้อยละผลผลิต (% Yield)   ลักษณะทางกายภาพ 

        ชางจู๋, เหง้า                   400                       64.11                       16.03                 หนืด สีน ้าตาล 
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ผลการศึกษาการต้านฤทธิ์จุลชีพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีนชางจู๋ด้วยวิธี Agar well diffusion  
 จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบสมุนไพรจีนชางจู๋ พบว่าสารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋มีฤทธิ์ในการต้าน
เช ื ้ อ Staphylococcus aureus  และ  Streptococcus pyogenes  แต ่ ไม ่สามารถย ับย ั ้ ง เช ื ้อ  Candida albicans และ 
Pseudomonas aeruginosa โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี Agar well diffusion ของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีนชางจู๋ ที่สกัดในเอทา
นอล 95 เปอร์เซ็นต์ 

สารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีน                              ค่าเฉลี่ยโซนใส (มลิลเิมตร) ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                                  Staphylococcus aureus                 Streptococcus pyogenes   

ชางจู๋ 100 mg/ml     11.57 ± 0.51                 14.2 ± 2.26 
ชางจู๋       10 mg/ml                  6.46 ± 0.45                            8.51 ± 0.49 
Levofloxacin 5 µg/ml     26.49 ± 1.69                           15.19 ± 0.54 
DMSO                   -                                              - 

*สมุนไพรจีนชางจู๋ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง Pseudomonas aeruginosa และ  Candida albicans   
หมายเหตุ ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
-   หมายถึง  ไม่เกิดโซนยับยั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (ก)                               (ข)   
ภาพที่ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus pyogenes (ก)  และ Staphylococcus aureus  (ข)  ของสารสกัด
หยาบสมุนไพรจีนชางจู๋โดยเทคนิค Agar well diffusion บนอาหารเพาะเช้ือ Brain Heart infusion Agar (BHA) 
 
ผลการศึกษาหาความเข้มข้นที่ต ่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลชีพ (minimal inhibitory concentration: MIC)  
และความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย MBC (minimal bactericidal concentration: MBC) 
 จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบสมุนไพรจีนชางจู๋ที่สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
Staphylococcus aureus โดยมีค ่า MIC และ MBC เท ่าก ัน ค ือ 50 มิลล ิกร ัมต ่อม ิลล ิล ิตร  และมีฤทธ ิ ์ ในการต ้านเชื ้อ 
Streptococcus pyogenes โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากัน คือ 0.195 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การศึกษาหาความเข้มข้นท่ีต ่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลชีพ (minimal inhibitory concentration: MIC)  
และความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย MBC (minimal bactericidal concentration: MBC) 

สารสกัดหยาบจากสมุนไพรชางจู๋                     ความเข้มข้นท่ีต ่าสุดที่สามารถ         ความเข้มข้นท่ีต ่าสุดที่สามารถฆ่า 
                ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC)         การเจริญของเชื้อ (MBC)  
                    (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)   (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

  S. aureus                                                        50                                      50                
 S. pyogenes                      0.195               0.195  
หมายเหตุ ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
ชุดควบคุมผลบวก หมายถึง Levofloxacin ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
-   หมายถึง  ไม่เกิดโซนยับยั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สีน ้าเงิน หมายถึง เช้ือไม่มีการเจรญิเติบโต, สีม่วง หมายถึง เช้ือมีการเจริญเติบโต 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการศึกษาหาค่า  MIC และ MBC  ของเชื้อ Streptococcus pyogenes 

  
ผลการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบชางจู๋เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
 จากผลการทดลองค่าดูดกลืนแสงของสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH เมื ่อเติมสารสกัดจากสมุนไพรจีนและค านวน
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT เพื่อหาค่าความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือค่า IC50 
พบว่า  สารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋มีค่า IC50 เท่ากับ 0.530±0.046 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ที่มีค่า 
0.060±0.002 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้นสารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋ที่สกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแต่น้อยกว่าสาร
มาตรฐาน BHT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยผลแสดงดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50  (IC50) ของสารสกัดหยาบชางจู๋เปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐาน BHT 

             สารสกัด                                                 IC50 ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                                                     (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

              ชางจู๋                                                                           0.530 ± 0.046 
              BHT                                                                           0.060 ± 0.002                                                

หมายเหตุ ท าการทดลอง 3 ซ ้า 
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สรปุผลการวิจัย 
การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพ โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรจีนชางจู๋ ในช้ันเอทานอล แสดงให้เห็นว่าสารสกัดสมุนไพรจีนชางจู๋

มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกทั้งสองชนิดได้แก่  Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes แต่ไม่มีฤทธิ์
ต้านเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ Pseudomounas aeruginosa และเชื้อรา Candida albicans ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย
แกรมบวกสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li และคณะ(9)  อธิบายว่าอาจเกิดจากความแตกต่างของส่วนของผนังเซลล์ โดยแบคทีเรียแก
รมลบจะมีส่วน outer membrane และ periplasmic space ที่ไม่พบในแบคทีเรียแกรมบวก ท าให้แบคทีเรียแกรมลบมีความทน
ต่อสารสกัดสมุนไพรจีนซางจู๋ได้ดีกว่า ผลการทดสอบความเข้มข้นที่ต ่าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (MIC)  และ
ความเข้มข้นท่ีต ่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ด้วยวิธี Modified broth microdilution พบว่าสารสกัดสมุนไพรจีนชาง
จู๋มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญและฆ่าเชื้อ Streptococcus pyogenes ได้ดีกว่าเชื้อ Staphylococcus aureus  เนื่องจากมีค่า 
MIC และ MBC ที่ความเข้มข้นต ่ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดใบสะระแหน่ (Mentha cordifolia) (10) ที่สกัดด้วยเอทานอลที่มี
รายงานค่า MIC เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงว่าสารสกัดสมุนไพรจีนซางจู๋มีฤทธ์ิต้านเช้ือ Streptococcus pyogenes ได้
ดีกว่าสารสกัดใบสะระแหน่เนื่องจากมีค่า MIC เพียง 0.195 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

ส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีนชางจู๋ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้อยกว่าสาร
มาตรฐาน BHT โดยสมุนไพรจีนชางจู๋ มีค่า IC50 เท่ากับ 0.530 ± 0.046  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารมาตรฐาน BHT มีค่า IC50 
เท่ากับ 0.058 ± 0.002 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะเห็นได้ว่าสมุนไพรจีนชางจู๋ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างจากสารมาตรฐาน BHT 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากรายงานการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเก๋ากี้ มีค่า IC50 คือ 0.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
(11) พบว่ามี วิตามิน B1, B2, C และสาร ฟลาโวนอยด์ ท่ีช่วยต้านอนุมูลอิสระ ในผลเก๋ากี้มีสาร polysaccharides กระตุ้นเม็ดเลือด
ขาวให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ เก๋ากี้มีวิตามินเอที่ช่วยบ ารุงสายตา แก้โรคตามัวในตอนกลางคืน (12) และมีงานวิจัยพบว่า 
ทับทิมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีค่า IC50 คือ 1.43 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (13) งานวิจัยเกี่ยวกับเมลอนบางสายพันธุ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ซึ่งในเปลือกเมลอนมีค่า IC50 คือ 1.71 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (14) และเมล็ดของเมลอนมีค่า IC50 คือ 17.21 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร (15) และในเห็ดถั่งเช่าสีทองส่วนดอกและเส้นใยมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและมีปริมาณสารฟีนอลิกสูง และในเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ส่วนดอกและเส้นใยมีค่า IC50 คือ 0.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (16) จากค่า IC50 เมื่อเทียบกับสมุนไพรจีนชางจู๋จะเห็นได้ว่าสมุนไพร
ชางจู๋มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับเก๋ากี๊และเห็ดถังเช่าสีทองส่วนดอกและเส้นใย และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่า
ทับทิม เปลือกและเมล็ดเมลอน 

จากผลการศึกษาพบว่าสมุนไพรจีนชางจู ๋มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื ้อแบคทีเรีย Streptococcus 
pyogenes และ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุในการเกิดโรคผิวหนัง ดังนั้นจึงสามารถน าสารสกัดจากเหง้าของสมุนไพร
จีนชางจู๋มาพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง  นอกจากนี้ยังสามารถน าสารสกัดไปผสมกับ
เครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ หรือแชมพ ูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค
ผิวหนัง หรือน าไปใช้เป็นสารกันเสียในเครื่องส าอางเพื่อทดแทนสารเคมี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส ารวจอัตราการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ ในลูกช้ินท่ีจ าหน่ายในตลาดสด 4 แห่งใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการปนเปื้อนสารบอแรกซ์  ระหว่างลูกชิ้น 4 ชนิด 
และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกช้ิน ระหว่างตลาดสด 4 แห่ง  ตัวอย่างเป็นลูกช้ินหมู ลูกชิ้น
เนื้อ ลูกช้ินปลา และลูกช้ินไก่  ท่ีจ าหน่ายในตลาดสด 4 แห่ง  ในพ้ืนท่ี 4 ต าบล ของเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  ท าการวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ ท่ีมีความไวเท่ากับ 100 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ผลการวิเคราะห์ลูกชิ้น จ านวน  256 ตัวอย่าง พบลูกชิ้นปนเปื้อนบอแรกซ์ จ านวน 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
9.77) เมื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่าลูกชิ้นท่ีจ าหน่ายในตลาดสด 3 แห่ง มีการปนเปื้นบอแรกซ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อท าการเปรียบเทียบชนิดของลูกชิ้น พบว่าลูกชิ้นทั้ง 4 ชนิด มีการปนเปื้อนบอแรกซ์ที่ไม่แตกต่างกั น 
(P>0.05) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจและควบคุมอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเจือปนบอแรกซ์ในอาหาร 
รวมทั้งควรมีการวิจัยเพื่อหาสารทดแทนบอแรกซ์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ค าส าคัญ :  การปนเปื้อน บอแรกซ์ ลูกชิ้น ตลาดสด จังหวัดสมุทรปราการ 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to survey the borax contamination rate in meatballs sold in 4 fresh 

markets in Muang District, Samut Prakan Province, 2) to compare the differences in borax contamination among 
4 types of meatballs, and 3) to compare the differences in borax contamination in meatballs among 4 fresh 
markets. Examples were pork meatballs, beef meatballs, fish meatballs and chicken meatballs sold in 4 fresh 
markets in 4 sub-districts of Muang District, Samut Prakan Province during October- November 2020. 
Determination of borax using a borax test kit with a sensitivity of 100 mg / kg. Analysis of 256 meatball samples 
revealed that 25 samples were contaminated with borax (9.77%). Statistical analysis, showed that meatballs 
sold in 3 fresh markets had a statistically significant difference in borax contamination (P<0.05). When the types 
of meatballs were compared, it was found that there was no significant difference in borax contamination 
(P>0.05). The researcher recommends that relevant departments should seriously investigate and control the 
borax contamination in food. In addition, borax substitutes should be sought to reduce the risk of adverse 
health effects. 

 

Keywords:  Contamination, Borax, Meatballs, Fresh Markets, Samut Parkin Province 
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บทน า 
บอแรกซ์ เป็นสารเคมีในรูปเกลือของสารประกอบโบรอน มีสูตรทางเคมีว่า Na2B4O7 หรือ Na2B4O7 .10H2O มีชื่อเรียก

ทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Sodium borate)  ไดโซเดียมเตตราบอเรต (Disodium tetraborate) หรือโซเดียมไพโรบอเรต 
(Sodium pyroborate) มันมีลักษณะเป็นผงขาวละเอียดสีขาว ละลายน ้าได้ดี   มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า น ้าประสานทอง เพ่งแซ  ผง
กรอบ ผงเนื้อนิ่ม  ผงกันบูด  และสารข้าวตอก เป็นต้น (1,2) โดยส่วนใหญ่น ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแก้วและ
เครื่องเคลือบต่างๆ  ในการผลิตยา และเครื่องส าอาง  เนื่องจากบอแรกซ์สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสารประกอบอินทรีย์
บางชนิด ท าให้มีลักษณะหยุ่นกรอบ และยังป้องกันการเน่าเสีย จึงมักมีการลักลอบน ามาผสมในอาหาร เพื่อให้อาหารมีลักษณะ
กรอบ หยุ่นหรือเด้ง คงตัวได้นาน ไม่เน่าเสีย (3) โดยพบว่าผู้ผลิตหรือผู้ค้ามักน ามาเจือปนในอาหารค่อนข้างสูง  เช่น หมูบด ไส้กรอก 
ลูกช้ิน และผักดองต่าง ๆ รวมทั้งเมื่อน าไปทาบนเนื้อสัตว์ จะท าให้ป้องกันการเน่าเสีย ท าให้เนื้อสัตว์ดูสดอยู่ได้นาน (4) นอกจากการ
เจือปนในอาหารแล้ว ยังมีการน าไปเจือปนในผงชูรส เนื่องจากมีผลึกท่ีคล้ายกัน (5) จึงท าให้เกิดอันตรายต่อการบริโภคเป็นอย่างมาก    

บอแรกซ์เป็นสารพิษต่อร่างกายเกือบทุกระบบ ทั้งนี้ความรุนแรงในการเกิดพิษนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับ และ
การสะสมในร่างกาย โดยมีรายงานว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับสารบอแรกซ์ 15 กรัม หรือในเด็กที่ได้รับสารบอแรกซ์ ในระดับ 5 กรัม ขึ้นไป 
จะท าให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเลือด และอาจถึงตายได้ หากได้รับในปริมาณไม่มากนักและบ่อยครั้งเป็นระยะเวลานาน 
จะท าให้เกิดอาการเรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น ้าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม และเยื่อตาอักเสบ เป็นต้น  
นอกจากนี้การได้รับสารบอแรกซ์ ที่เกินมาตรฐานหรือมีการสะสมในร่างกายมากเกินไป จะท าให้มีผลกระทบต่อร่างกายกับอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ตับ ไต ผิวหนัง และระบบสืบพันธุ ์และเมื่อได้รับในปริมาณสูง จะเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน เช่น อาเจียน ปวดศีรษะ 
คลื่นไส้  อุจจาระร่วง และบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ (6) รวมทั้งอาจส่งผลต่อการท างานหรือองค์ประกอบของสมอง  ระบบ
ภูมิคุ้มกัน (7) และมีผลต่อการท างานของเอนไซม์อย่างน้อย 26 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จ าเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (8)      

จากความเป็นพิษของบอแรกซ์ที่มีต่อร่างกายตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้มี
ประกาศออกมาหลายฉบับเกี่ยวกับสารบอแรกซ์  ยกตัวอย่างเช่น ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2507)  และ
ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)  ได้ก าหนดให้กรดบอริกและบอแรกซ์ เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
41 (พ.ศ.2531)  ได้ออกประกาศจัดให้สารบอแรกซ์เป็นวัตถุมีพิษ และประกาศของส านักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ห้ามใช้สารบอแรกซ์ผสมในอาหารทุกชนิด เป็นต้น (9) อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการห้ามน าสารบอแรกซ์ไปใช้ผสมในอาหารตาม
ประกาศจากหน่วยงานต่างๆ แต่ยังพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีการลักลอบน าไปเจือปนในอาหารอย่างต่อเนื่อง  โดย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการส ารวจในปี พ.ศ. 2503 พบว่ามีเจือปนสารบอแรกซ์ในผงชูรส ร้อยละ 78.75  การส ารวจในปี 
พ.ศ. 2516 พบสารบอแรกซ์เจือปนในอาหารหลายชนิด เช่น แมงกะพรุน  ลูกช้ิน  กุ้ง  แหนมสด  หมูยอ  ไม้ไอศกรีม และหัวไขโป้ว  
ถึงร้อยละ 56.9  และการส ารวจในปี พ.ศ. 2517 และพ.ศ. 2520 พบการเจือปนในอาหาร ถึงร้อยละ 91.2 และ ร้อยละ 100.00   
ในอาหาร เช่น ทับทิมกรอบ  ลอดช่อง ครองแครง รวมมิตร และสาคูเม็ดใหญ่ (10) เป็นต้น นอกจากนี้พบการส ารวจในจังหวัดต่างๆ 
เป็นจ านวนมากที่พบมีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น  
การส ารวจของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2556-2560   พบว่ายังคงมีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหาร  ในหมูยอ หมูบด และ
ลูกชิ้น  ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในหมูบด ร้อยละ 0.18 และเนื้อหมู ร้อยละ 0.05 (11) การส ารวจใน
เทศบาลเมืองนครราชสีมา  ตรวจพบการปนเปื้อนในลูกช้ินหมูและลอดช่อง ร้อยละ  8.33 (12) 

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ให้ความสนใจถึงการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกชิ้น เนื่องจากลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ ที่เป็นที่นิยมจากผู้บริโภคในทุกช่วงวัย และเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ค่อนข้างสูง การส ารวจ
การส ารวจในลูกชิ้นที่จ าหน่ายในร้านอาหาร จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  พบมีการปนเปื้อนร้อยละ 6.7  โดย
ลูกช้ินกุ้งมีการปนเปื้อน ร้อยละ 20.0 และลูกช้ินเนื้อปนเปื้อนร้อยละ 15.4 (13) และการส ารวจเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ใน
เนื้อหมูและลูกช้ินที่วางจ าหน่ายในตลาดสด เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยการย้อมสีตัวอย่างด้วยสารละลายเคอร์คูมิน และท า
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การวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมู อยู่ระหว่าง 2.039-5.340 
ppm  และในลูกชิ้นที่ส ารวจ  ระหว่าง 1.608-2.572 ppm ซึ่งนับว่าไม่ปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 
พ.ศ.2536 เรื่อง ก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร (14) อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่เคยมีการส ารวจหาการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกช้ิน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ มาก่อน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการน าสารบอแรกซ์มาเจือปนในอาหารค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็น
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมและมีโรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารเป็นจ านวนมาก และมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ผู้วิจัย
ได้ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ส ารวจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย 13 ต าบล โดยการคัดเลือกต าบลพื้นที่ทิศ
เหนือ (ต าบลส าโรงเหนือ)  ทิศใต้ (ต าบลแพรกษาใหม่)  ทิศตะวันออก (ต าบลเทพารักษ์) และทิศตะวันตก (ต าบลปากน ้า) ของเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยให้ความสนใจเฉพาะตลาดสดขนาดใหญ่ในแต่ละต าบล  ทั้งนี้ ได้ท าการทดสอบหาการ
ปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกชิ้น โดยใช้ชุดทดสอบหาสารบอแรกซ์ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม  ที่มีความแม่นย า และถูกต้องเป็น
อย่างสูง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและเป็นข้อมูลในการน าไปวางแผนในการป้องกัน
และควบคุมการน าสารบอแรกซ์ไปผสมในลูกชิ้นนและอาหารต่าง ๆ ที่จ าหน่ายในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งท าให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพื่อการระมัดระวังในการบริโภคลูกช้ินท่ีปลอดภัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพือ่ส ารวจอัตราการปนเปื้อนสารบอแรกซ ์ในลูกช้ินท่ีจ าหน่ายในตลาดสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการปนเปื้อนบอแรกซ์ระหว่างลูกช้ิน 4 ชนิด ได้แก่ ลูกช้ินหมู ลูกช้ินเนื้อ ลูกช้ินปลา 

และลูกช้ินไก ่  
3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกช้ิน ระหว่างตลาดสด 4 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การคัดเลือกตลาดสดและการเก็บตัวอย่าง 
  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นวัว ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้นไก่ ที่จ าหน่ายในตลาดสด  ในเขตพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โดยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย 13 ต าบล และมีตลาดสดขนาดใหญ่ จ านวน 38 แห่ง ผู้วิจัยท าการคัดเลือกตัวอย่างแบบเป็นล าดับขั้น (Musti-stage 
sampling) โดยท าการคัดเลือกต าบลที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามต าแหน่งที่ตั้งในพื้นที่ 4 ทิศ ได้แก่  
ได้แก่ พื้นที่ทิศเหนือ (ต าบลส าโรงเหนือ)  ทิศใต้ (ต าบลแพรกษาใหม่)  ทิศตะวันออก (ต าบลเทพารักษ์) และทิศตะวันตก (ต าบล
ปากน ้า)   จากนั้นในแต่ละต าบลท าการคัดเลือกตลาดขนาดใหญ่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ต าบลละ 1 ตลาด 
ได้แก่ ตลาดปากน ้า (ต าบลปากน ้า)  ตลาดใหม่ส าโรง (ต าบลส าโรงเหนือ)  ตลาดเพชรอารี (ต าบลแพรกษาใหม่) และตลาดขจรวิทย์ 
(ต าบลเทพารักษ์) โดยท าการคัดเลือกทุกร้านค้าที่มีการจ าหน่ายลูกชิ้น ท าการสุ่มซื้อลูกชิ้นจ านวน 256 ตัวอย่าง ท าการเก็บ
ตัวอย่างลูกช้ิน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ในบริเวณตลาดสด 4 แห่ง โดยการเก็บใส่ถุงพลาสติกที่ปิดสนิทบรรจุในกระติกน ้าแข็ง 
ทั้งนี้ตัวอย่างลูกชิ้น ประกอบด้วยลูกชิ้นหมู จ านวน 73  ตัวอย่าง ลูกชิ้นเนื้อ จ านวน 65  ตัวอย่าง  ลูกชิ้นปลา 73 ตัวอย่าง  และ
ลูกชิ้นไก่ จ านวน 45 ตัวอย่าง โดยในแต่ละตลาดผู้วิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างลูกชิ้น จ านวน 2 ครั้ง รวมเป็นจ านวนตัวอย่างลูกชิ้น
ตลาดละ 64 ตัวอย่าง  (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอย่างลกูช้ิน 4 ชนิด ท่ีท าการตรวจหาการปนเปื้อนบอแรกซ์จากตลาดสด 4 แห่ง ใน 4 ต าบลของ 
               อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

ล าดับที ่ ต าบล ตลาดสด 
จ านวนตัวอย่างลูกชิ้นที่ตรวจ 

ลูกชิ้นหม ู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นไก่ รวม 

1 ปากน ้า ตลาดปากน ้า 17 17 22 8 64 
2 ส าโรงเหนือ ตลาดใหม่ส าโรง 22 12 11 19 64 
3 แพรกษาใหม ่ ตลาดเพชรอารี 20 10 28 6 64 
4 เทพารักษ ์ ตลาดขจรวิทย ์ 14 26 12 12 64 

                                                 รวม 73 65 73 45 256 

 ชุดทดสอบบอแรกซ ์

 ท าการตรวจสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ที่เกินมาตรฐาน ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์  ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถน าไปตรวจสารบอแรกซ์ นอกห้องปฏิบัติการ 
ได้ด้วยตนเอง เป็นชุดทดสอบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นย าสูง โดยจ านวนตัวอย่างที่ตรวจได้ต่อชุด 
เท่ากับ 50 ตัวอย่าง  ความไวของชุดทดสอบระดับต ่าสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (พีพีเอ็ม) โดยอุปกรณ์ในชุดทดสอบ 
ประกอบด้วย ถ้วยพลาสติก หลอดหยด ช้อนพลาสติก  กระดาษขมิ้น และน ้ายาทดสอบบอแรกซ์  ทั้งนี้หลักการท าปฏิกิริยาในชุด
ทดสอบบอแรกซ์เกิดจาก ปฏิกิริยาระหว่างสารบอแรกซ์กับกระดาษขมิ้นซึ่งกระดาษขมิ้นหรือกระดาษกรองที่ชุบด้วยน ้าสกัดจาก
ขมิ้นซึ่งมีสารเคอร์คูมิน (curcumin )และสารละลายกรดเกลือ (HCl) เจือจาง ท าหน้าที่ในการปรับค่าพีเอช (pH ) ของอาหาร โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีได้ด้วยตาเปล่าซี่งจะเห็นเป็นสีส้มหรือสีแดง  ทั้งนีก้ารเก็บรักษาชุดทดสอบจะเกบ็ไวท้ี่
อุณหภูมิห้อง และปิดขวดที่เก็บกระดาษขมิ้นที่ยังไม่ได้ใช้ให้สนิท ไม่ให้ถูกแสง และชุดทดสอบบอแรกซ์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี  
 การตรวจสอบหาบอแรกซ์ในลูกชิ้นสด 

เมื่อน่าลูกช้ินสดมายังห้องปฏิบัติการ มีขั้นตอนการตรวจโดยชุดทดสอบบอแรกซ์ตามขั้นตอน ดังนี้  1) สับอาหารออกเป็น
ช้ินเล็กๆ เท่าหัวไม้ขีดไฟ 2) ตักอาหาร 1 ช้อน ใส่ในถ้วย 3) เติมน้่ายาทดสอบบอแรกซ์ลงบนอาหารจนชุ่ม แล้วกวนให้เข้ากัน และ 
4) จุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียกครึ่งแผ่น จากน้ันท่าการประเมินผลการตรวจสอบ   น่ากระดาษขมิ้นท่ีจุ่มในอาหารจนเปียกแล้ว วางบน
จานกระเบื้องหรือแผ่นกระจกแล้วน่าไปวางไว้กลางแดดนาน 10 นาที จากนั้นสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสีกระดาษ ถ้ากระดาษ
ขมิ้นมีสีส้มจนถึงแดง แสดงว่าอาหารมีบอแรกซ์เจือปนอยู่  ท่าการบันทึกผลเป็น “พบการปนเปื้อน (1)”  และถ้ากระดาษขมิ้นไม่
เปลี่ยนสี ท่าการบันทึกผลเป็น “ไม่พบการปนเปื้อน (0)” โดยในแต่ละตัวอย่างที่ท่าการเก็บในแต่ละครั้ง ได้ท่าการทดสอบซ้่า 
(replication) ตัวอย่างละ  3  ซ้่า  ซึ่งถ้าให้ผลต่างกัน จะนับผลที่ตรงอย่างน้อย 2 ซ้่า เป็นผลที่ถูกต้อง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณณา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของการ

ปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกช้ิน และท่าการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปนเปื้อนบอแรกซ์ระหว่างลูกช้ิน 4 ชนิด และระหว่าง
ตลาดสดแต่ละแห่งด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance / ANOVA)  

  
ผลการวิจัย 
  จากการส่ารวจการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในลูกช้ินที่จ่าหน่ายในตลาดสด 4 แห่ง ใน 4 ต่าบล ของอ่าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรปราการ  พบมีการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกช้ิน จ่านวน 25 ตัวอย่าง จากลูกช้ินท่ีท่าการตรวจทั้งสิ้น  256 ตัวอย่าง โดยลูกช้ิน
ที่มีการปนเปื้อนสูงสุด ได้แก่ลูกช้ินไก่  (ร้อยละ 13.33)  รองลงมาได้แก่ ลูกช้ินหมู (ร้อยละ 10.96)  ลูกช้ินเนื้อ (ร้อยละ 9.23) และ
ลูกช้ินปลา (ร้อยละ 6.85) ตามล่าดับ เมื่อเปรียบเทียบการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกช้ินท่ีจ่าหน่ายในตลาดสดแต่ละแห่ง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่
ใน 4 ต่าบล พบว่าลูกช้ืนท่ีจ่าหน่ายในตลาดใหม่ส่าโรง (ต่าบลส่าโรงเหนือ) มีจ่านวนการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกช้ิน สูงสุด (ร้อยละ 
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20.31) รองลงมาได้แก่ ตลาดปากน้่า (ต่าบลปากน้่า) (ร้อยละ 10.93) ตลาดขจรวิทย์ (ต่าบลเทพารักษ์) (ร้อยละ 6.25) และตลาด
เพชรอารี (ต่าบลแพรกษาใหม่) (ร้อยละ 1.56) ตามล่าดับ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนตัวอย่างลูกช้ิน 4 ชนิด ท่ีท าการตรวจ (N)  ที่ปนเปื้อน (+) และร้อยละของการปนเปื้อนบอแรกซ ์(%) 

 
ตลาดสด 

 

จ านวนตัวอย่าง  

ลูกชิ้นหม ู  ลูกชิ้นเนื้อ  ลูกชิ้นปลา  ลูกชิ้นไก่  รวม 

N + %  N + %  N + %  N + %  N + % 

 ตลาดปากน า้  17 2 11.76  17 2 11.76  22 3 13.64  8 0 0.00  64 7 10.93 

ตลาดใหม่ส าโรง  22 4 18.18  12 3 25.00  11 2 18.18  19 4 21.05  64 13 20.31 

ตลาดเพชรอารี  20 1 5.00  10 0 0.00  28 0 0.00  6 0 0  64 1 1.56 

ตลาดขจรวิทย์  14 1 7.14  26 1 3.85  12 0 0.00  12 2 16.67  64 4 6.25 

 73 8 10.96  65 6 9.23  73 5 6.85  45 6 13.33  256 25 9.77 

 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกช้ิน 4 ชนิด ด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวน  (ANOVA)  

ระหว่างจ่านวนของการปนเปื้อนบอแรกซ์ใน ลูกช้ินหมู  ลูกช้ินเนื้อ ลูกช้ินปลา และลูกช้ินไก่ พบว่าลูกช้ินทุกชนิดที่ศึกษามีจ่านวน
ของการปนเปื้อนบอแรกซ์ไม่แตกต่างกัน (P>.05) (ตารางที่ 3) และเมื่อวิเคราะห์จ านวนลูกชิ้นที่ปนเปื้อนบอแรกซ์ที่จ าหน่ายใน

ตลาดสด 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดปากน ้า  ตลาดเพชรอารี ตลาดส าโรงเหนือ และตลาดขจรวิทย์ พบว่าลูกชิ้นที่จ าหน่ายในตลาดสด

ส าโรงเหนือมีการปนเปื้อนบอแรกซ์ มากกว่าตลาดเพชรอารี และตลาดขจรวิทย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ส่วนจ านวน

ลูกชิ้นที่จ าหน่ายในตลาดปากน ้า ตลาดเพชรอารี และตลาดขจรวิทย์  มีจ่านวนการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส่าคัญทางสถิติ  (P>.05) (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งการปนเปือ้นบอแรกซ์ในลูกช้ิน 4 ชนิด โดยการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของ

จ านวนในการปนเปื้อนด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 ชนิดลูกชิ้น 
ชนิดลูกชิ้นที่ท าการ
เปรียบเทียบ 

Mean 
Difference (I-J) 

Std.Error Sig 

 ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเน้ือ .017 .051 .986 

ลูกชินปลา .041 .049 .839 

ลูกชิ้นไก่ -.024 .057 .975 

 ลูกชิ้นเน้ือ ลกูชินปลา .024 .051 .966 

ลกูชิน้ไก่ -.041 .058 .893 

 ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นไก่ -.065 .057 .661 
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ตารางที่ 4  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งการปนเปือ้นบอแรกซ์ในลูกช้ินท่ีจ าหน่ายในตลาดสด 4 แห่ง ด้วยการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวน 

ตลาด (ต าบล) 
ตลาดที่ท าการ
เปรียบเทียบ  

Mean 
Difference (I-J) 

Std.Error Sig 

 ตลาดปากน ้า ตลาดเพชรอารี .094 .051 .417 

ตลาดขจรวิทย์ .047 .051 1.000 

ตลาดส าโรงเหนือ -.094 .051 .417 

 ตลาดเพชรอารี ตลาดขจรวิทย์ -.047 .051 1.000 

ตลาดส าโรงเหนือ -.187 .051 .002** 

 ตลาดขจรวิทย์ ตลาดส าโรงเหนือ -.141 .051 .040* 
               หมายเหต ุ: * หมายถึงมีความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญที ่.05  และ ** หมายถึงมีความแตกต่างที่ระดับ 
                                 นยัส าคัญที่ .005 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการส ารวจการปนเปื ้อนสารบอแรกซ์ในลูกชิ ้นที ่จ  าหน่ายในในตลาดสด 4 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ของการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีผสมบอแรกซ์ลงในลูกข้ินถึงร้อยละ 9.77  ซึ่งนับเป็นอัตราการปนเปื้อนที่
ค่อนข้างสูงที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  การส ารวจในครั้งนี้พบทั้งแตกต่างและใกล้เคียงกับการส ารวจในพื้นที่อื่นๆ ทั้งใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพบว่าผลการส ารวจในพื้นที่ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารมีความแตกต่างกัน ตาม
ลักษณะพื้นที่ และชนิดของอาหารที่มีการปนเปื้อน เช่น รายงานการตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหารที่จ าหน่ายในโรงอาหารและ
หน้าโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการตรวจหาสารบอแรกซ์ด้วยวิธี
คาลอรีเมทริก (colorimetric method) พบสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารที่ขายในโรงอาหาร ร้อยละ 24.32 และที่ขายหน้า
โรงเรียน ร้อยละ 84.21 โดยอาหารมีการปนเปื้อนบอกแรกซ์เฉลี่ย  25.48 และ 90.24 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ  โดยพบว่า
ลูกชิ้นปลามีปริมาณบอแรกซ์สูงที่สุด (15) การส ารวจในเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตรวจพบการปนเปื้อนบอ
แรกซ์ในลูกชิ้นหมูและลอดช่อง ในอัตราร้อยละ 8.33 (12) ส่วนรายงานการตรวจหาสารบอแรกซ์ ในตัวอย่างลูกชิ้น ในร้านอาหาร 
จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 60 ตัวอย่าง   พบลูกชิ้นท่ีมีบอแรกซ์ผสมอยู่  ร้อยละ 6.7   โดยเป็นลูกช้ิน
กุ้ง ร้อยละ 20.0 และลูกชิ้นเนื้อร้อยละ 15.4 (13) โดยมีความแตกต่างจากการส ารวจครั้งนี้ที่พบมีการปนเปื้อนสูงในลูกชิ้นไก่
มากกว่าลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ และลูกชิ้นปลา อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ้น 4 
ชนิด  ของการศึกษาครั้งนี ้พบว่ามีจ านวนของการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ ้นชนิดต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน  (P>.05) ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผู้ผลิตที่มีการเจือปนบอแรกซ์ในลูกชิ้นมีแนวโน้มในการส่งลูกชิ้นไปยังตลาดต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งท าให้ผู้บริโภค
ได้รับความเสี่ยงจากการได้รับสารบอแรกซ์เข้าสู่ร่างกายเป็นอย่างสูง ดังนั้นการควบคุมด้านการผลิตให้ปลอดภัยจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 นอกจากมีการน าบอแรกซ์ไปผสมในอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์แล้ว  จากรายงานการส ารวจเป็นจ านวนมาก
พบว่ามีการน าไปผสมในอาหารอีกหลายชนิด  เช่น   การส ารวจสารปนเปื้อนในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
ขนมหวาน และผักผลไม้ดอง พบมีสารบอแรกซ์ปนเปื้อนในอาหารประเภทขนมหวาน (รวมมิตร) ร้อยละ 100  ทับทิมกรอบ ร้อยละ 
88.89  แป้งกรุบ ร้อยละ 66.69  ลอดช่อง ร้อยละ 50.00  วุ้น ร้อยละ 89.1  เนื้อหมู ร้อยละ 17.65  หมูบด ร้อยละ 17.65  เนื้อ
วัว ร้อยละ  13.73  ทอดมัน ร้อยละ 11.11  เนื้อไก่ ร้อยละ 10.00 และมะม่วงดอง ร้อยละ 39.65  ผักกาดเค็ม ร้อยละ 90.95 
และผักกาดดอง ร้อยละ 95.50 (16) ทั้งนี้จะเห็นว่าการปนเปื้อนบอแรกซ์ในอาหารประเภทผักผลไม้ดองมีเป็นจ านวนมากกว่าการ
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ปนเปื้อนในอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารประเภทหมักดอง โดยควรหันไปบริโภคผัก
ผลไม้สดและหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป จะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับบอแรกซ์เข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งยังได้รับคุณค่า
ทางอาหารมากกว่าอาหารประเภทหมักดองและเนื้อสัตว์แปรรูปอีกด้วย 
 งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์หาการปนเปื้อนสารบอแรกซ์โดยการใช้ชุดทดสอบที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งชุด
ทดสอบดังกล่าวมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย และให้ผลที่มีความเที่ยงตรงและความถูกต้องสูง ซึ่งใช้หลักการในการท าให้สารบอ
แรกซ์ที่เจือปนในอาหารเปลี่ยนเป็นกรดบอริค จากนั้นท าให้เกิดสีโดยท าปฏิกิริยากับสารละลายเคอร์คิวมิน (curcumin) ได้
สารประกอบโรโซไซยานิน (Rosocyanine) ที่มีสีชมพูหรือสีแดง (17) อย่างไรก็ตามการทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้ท าการวัดปริมาณของ
บอแรกซ์ แต่เป็นการคัดกรองการปนเปื้อนบอแรกซ์ในอาหารเบื้องต้นสอดคล้องตามสภาพการณ์จริง เพื่อให้ทราบถึงการปลอมปน
ของสารบอแรกซ์ในอาหารอย่างรวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามปริมาณที่ตรวจสอบได้ ถึงแม้จะไม่ท าให้เกิด
อันตรายอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากชุดทดสอบ มีความไวเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่านั้น  โดยจากการรายงานที่ผ่านมา
พบว่าในผู้ใหญ่ปริมาณที่ได้รับและท าให้เกิดพิษ คือ 5-10 กรัม และปริมาณที่ได้รับจนท าให้เสียชีวิตคือ 15-30 กรัม ในกรณีที่ได้รับ
สารโบรอนครั้งเดียวในปริมาณมาก ๆ อย่างไรก็ตาม  มีรายงานว่าการได้รับสารบอแรกซ์ในปริมาณน้อยหลาย ๆ ครั้ง จะพบการ
สะสมของโบรอนได้ในสมองและตับ มีการรบกวนการท างานของระบบประสาท สมองบวมช ้า (18)   นอกจากน้ียังท าให้เกิดอาการ
เรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น ้าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม และเยื่อตาอักเสบ เป็นต้น (6) ดังนั้นการป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงการรับสารบอแรกซ์หรือโบรอนเข้าสู่ร่างกาย นับว่ามีความส าคัญในการป้องกันโรคที่เกิดจากพิษของบอแรกซ์ได้เป็นอย่าง
ดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทราบปริมาณการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารได้อย่างชัดเจน   ควรมีการตรวจสอบในเชิงปริมาณด้วย
วิธีการอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการในลักษณะเชิงปริมาณ ทีม่ีความเป็นไปได้ว่าจ านวนของการปนเปื้อนจะมีมากกว่าการส ารวจในครั้งนี ้
   จากผลวิจัยครั้งนี้และผลการส ารวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ายังคงมีการเจือปนสารบอแรกซ์ในอาหารอยู่ตลอดมา  

ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ  ยังไม่เข้มงวดหรือไม่จริงจังพอท่ีจะให้ผู้ที่กระท าการเกรงกลัวได้ 

จึงควรมีการเข้มงวดหรือสุ่มตรวจอย่างสม ่าเสมอ จะท าให้สามารถลดการเจือปนบอแรกซ์ลงในอาหารได้ ดังเช่น การตรวจเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านเคมีของกรุงเทพมหานครที่มีการสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายทั้งด้านชีวภาพและด้านเคมีในอาหาร

เป็นประจ าในทุกปี  ท าให้พบว่าสถานการณ์การปนเปื้อนสารเคมี 4 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์  สารกันรา สารฟอกขาว และยาฆ่าแมลง

ตกค้างในผักและผลไม้มีแนวโน้มลดลง (11) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านความปลอดภัยในอาหารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามจากปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารยังคงมีค่อนข้างสูงในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงควรมีการหาแนวทางให้

ผู ้ผลิตหรือผู ้ค้าลดการผสมสารเคมีที ่เป็นอันตรายลงในอาหารอย่างจริงจัง  อีกทั ้งควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนักให้

ผู้ประกอบการตลาด  ผู้ค้า เห็นถึงพิษภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ควรมีการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วัย

ศึกษา รวมทั้งการรณรงค์ให้แก่ผู้บริโภคในการรับประทานอาหารสด ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มาจากการแปรรูป เพื่อหลีกเลี่ยง

สารเคมีที่เจือปนที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวต่อไป อีกท้ังควรสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาสารที่สามารถทดแทน

บอแรกซ์และสารเคมีอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการส ารวจการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ้น จ านวน 256 ตัวอย่าง ที่จ าหน่ายในตลาดสด 4 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ ที่มีความไวเท่ากับ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบมีการปนเปื้ อนบอแรกซ์ในลูกชิ้น
จ านวน 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.77)  โดยลูกขิ้นที่จ าหน่ายในตลาดสด 3 แห่ง มีการปนเปื้นบอแรกซ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)  แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบการปนเปื้อนบอแรกซ์ในลูกชิ้นแต่ละชนิด พบว่าไม่แตกต่างกัน (P >0.05)  ผล
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ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการเจือปนสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งควรมีการควบคุมและ
ป้องกันการเจือปนบอแรกซ์ในอาหารต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์
และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

FACTORS ASSOCIATED WITH  OCCUPATIONAL STRESS AMONG OFFICE WORKERS IN ONE OF 
SYNTHETIC FIBER AND PLASTIC INDUSTRY, BANGKOK PROVINCE 

  
กนกกร  งามพัด*1 ชลธิชา  หารอาวุธ2  และพชรกมล กลั่นบุศย์3    
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1,2,3หลักสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
* ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: Patcharakamon@vru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท่างาน ปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร ปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท่างานของพนักงานส่านักงาน โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกและ
ระดับความเครียดจากการท่างานของพนักงานในโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็น พนักงานส่านักงาน จ่านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ จ่านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-square 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในส่านักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.70 อายุเฉลี่ย 39.21 ปี จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 51.67 และร้อยละ 50.00 อยู่ในสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ย 23,715.85 บาท ร้อยละ 53.33 มีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ่าวัน ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60.80 ร้อยละ 53.33 มีคุณภาพการนอนหลับที่
ไม่เพียงพอ ช่ัวโมงการท่างานต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมง ร้อยละ 87.50 ท่างานล่วงเวลา ร้อยละ 58.30 มีอายุการท่างานเฉลี่ย 13.33 
ปี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 56.67 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี มี
ความเครียดในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.83 และจากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่าความเพียงพอของรายได้ ดัชนีมวลกาย 
คุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างานอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาในการบริหารจัดการเพื่อลดระดับความเครียดของพนักงานในส่านักงาน 
 
ค ำส ำคัญ : ความเครียดจากการท างาน, พนักงานในส านักงาน, กรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

This research was conducted with the purpose to study the relationship between socio-demographic 
characteristics factors, work-related factors, the relationship in organization factor, quality of life factor              
and occupational stress and also to study stress levels among office workers in one of synthetic fiber and plastic 
resins, Bangkok province. There were 120 office workers involved in this study.In this study, questionnaires were 
used to collect the data. Frequency, percentage, mean and standard deviation were uses to describe each 
factor and chi square was used to analyze the relationship between factors 

The finding of the study revealed that most of the office workers were male (51.70%) with average age 
was 39.21 years old. More than half of them (51.67%) graduated with bachelor’s degree. Half of them (50.00) 
were married with average salary was 2 3 ,715 . 8 5  per month. Most of them (53.33%) reported that they had 
adequate salary for their needs, 60.80% were overweight. Majority of them (53.33%) had bad sleeping quality 
and most of them (87.50%) had to work more than 8 hours per day. Most of them (58.30%) worked overtime 
(OT) with average work experience 13.33 years. The majority of them (62.50%) recognized the relationship in 
organization. More than half of them (58.30%) had quality of life at good level. Most of them (50.83%) had 
occupational stress at high level. As the result, It was found the relationship between adequate salary, body 
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mass index, sleeping quality, quality of life and occupational stress were significant at the 0.05 level. Thus, the 
organization should be considered to manage and reduce the occupational stress level in office workers. 

 
Keyword: occupational stress, office workers, Bangkok  
 
บทน า 

พนักงานส่านักงาน เป็นผู้ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส่านักงาน โดยมีหน้าที่ในการท่างานที่หลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่พนักงานการท่างานอยู่ ทั้งนี้ในปัจจุบัน พนักงานส่านักงานมักมีลักษณะการท่างาน
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและมีความจ่าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส่านักงานต่างๆ เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ 
โทรศัพท์ แฟ็กซ์ เป็นต้น ในการอ่านวยความสะดวกเพื่อให้การท่างานบรรลุตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทั้งนี้จากลักษณะการท่างาน
และสภาพแวดล้อมในการท่างานของพนักงานส่านักงาน พบว่าพนักงานส่านักงานเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงใน
การรับสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ  ได้แก่ สิ่งคุกคามทางกายภาพ เช่น แสงสว่างที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสิ่งคุกคาม
ทางด้านเคมี เช่น การรับสัมผัสกับฝุ่น ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารในส่านักงาน ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายเป็นสาเหตุของ
การเป็นภูมิแพ ้และน่าไปสู่โรคมะเร็งได้ (1-2) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ  เช่น อาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อท่ีสามารถติดต่อได้ทางการไอ
หรือจาม เช่น ไข้หวัดใหญ่ท่าให้เกิดปัญหาโรคติดต่อของพนักงานในส่านักงานได้ (3) สิ่งคุกคามทางทางด้านการยศาสตร์ ซึ่งมีสาเหตุ
จากท่าทางการท่างานของพนักงานส่านักงานที่ส่วนใหญ่ต้องนั่งท่างานเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งการใช้เครื่องมือส่านักงานในการ
ท่างานท่าให้มีท่าทางการท่างานที่มีการเคลื่อนไหวซ้่า ๆ ซึ่งท่าทางเหล่านี้เป็นสาเหตุส่าคัญของการเกิดความผิดปกติโครงร่าง
กล้ามเนื้อได้  นอกจากนี้พนักงานส่านักงานยังต้องสัมผัสกับความเสี่ยงทางด้านจิตวิทยาสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ความสัมพันธ์
กับหัวหน้างาน ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานสิ่งแวดล้อมการท่างานท่ีก่อให้เกิดความเครียดกับพนักงานส่านักงานได้  

จากสถิติในปี 2562 พบว่าร้อยละ 87 ของประชากรโลกมีความเครียด โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการท่างาน  ทั้งนี้ยัง
พบว่าประชากรในภูมิภาคเอเชีย ร้อยละ 12 ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดจากการท่างานได้ (4) โดยความเครียดในกลุ่ม
ของพนักงานส่านักงานความเครียดอาจเกิดจากทั้งลักษณะสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล  และสภาพแวดล้อมในการท่างานของ
พนักงาน ได้แก่ ระบบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาการเลื่อนต่าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลงาน บรรยากาศในการท่างาน ความเสี่ยงต่ออันตรายของงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเครียดเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและปัจจัยภายในบุคคล ความเครียดในการท่างานเกิดจากหลายสาเหตุที่ท่าใหพ้นกังาน
เกิดความเครียด ในขณะปฏิบัติงานหรือแม้กระทั้งนอกเวลาปฏิบัติงานการท่างานร่วมกันของคนจ่านวนมาก  ปริมาณงานที่มาก
เกินไป และงานที่ท่าต้องใช้ความพยายามสูง ความรู้ความสามารถด้านอายุและด้านประสบการณ์การท่างานอาจท่าให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบ ความท้อแท้ ความกดดันและความเบื่อหน่ายซึ่งจะน่าไปสู่ความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานส่านักงาน
รวมถึงประสิทธิภาพในการท่างานลดลง(5) 

อย่างไรก็ตามความเครียดในการท่างานสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานส่านักงานด้านอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
โดยทางด้านร่างกายจะมีต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ท่าให้ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก ปากแห้ง เวียนศีรษะ ความจ่าและความคิด
สร้างสรรค์ลดลง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น (6) และทางด้านพฤติกรรม ส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับ(7) ท่าให้นอนหลับได้
ไม่เต็ม ส่งผลให้หงุดหงิด เหนื่อยง่าย ไม่มีสมาธิในการปฏิบัติงานและท่าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
ขาดงาน การขอโยกย้ายเปลี่ยนงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด(8) ซึ่งจะท่าให้เกิดการเปลียนแปลงในการด่าเนินชีวิตการท่างานและ
ชีวิตประจ่าวัน มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างความสามารถในการท่างานลดลงหรือผิดพลาดบ่อย(9) 

ทั้งนี้จากการส่ารวจลักษณะการท่างานของพนักงานในส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติก พบว่า
พนักงานต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความจ่าเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ส่านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เป็นหลัก ท่าให้พนักงานต้องนั่งท่างานในท่าทางการท่างานเดิมเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่พนักงานในส่านักงาน
ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางในการท่างาน เนื่องจากพนักงานในส่านักงานต้องมีการปฏิบัติกับปริมาณงานท่ีมีค่อนข้างมาก
ในเวลาที่จ่ากัด รวมถึงในการท่างานของพนักงานส่านักงานยังต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ
น่าไปสู่ความเครียดของพนักงานในส่านักงานได้ 

จากเหตุผลข้างต้น ท่าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท่างานของพนักงานใน
ส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
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จัดการกับความเครียดของพนักงานในส่านักงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท่างานและการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน
ส่านักงาน 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) โดยมีประชากรใน

การศึกษาคือ พนักงานส่านักงาน โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ่านวน 149 คน
และกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่านักงาน จ่านวน 109 คน ค่านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane เพื่อให้
ได้จ่านวนข้อมูลที่เก็บได้ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จึงได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ่านวน  120  คน จากนั้นสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือท่ีผู้เชี่ยวชาญ

สร้างไว้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้  
 1) ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ่านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ

เดือน ความเพียงพอของรายได้ และช่ัวโมงการนอนหลับ  
 2) ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการท่างาน จ่านวน 3 ข้อ ได้แก่ แผนก ระยะเวลาการท่างานและการท่างานล่วงเวลา  
 3) ส่วนที่ 3 ปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อประเมินการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานส่านักงาน จ่านวน 

31 ข้อ ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ ด้านผลการตอบแทน ด้านโอกาสการพัฒนา ด้านความมั่นคงในการท่างาน ด้านจิตวิทยาสังคม 
ด้านสภาพการท่างาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาภายในองค์กร และด้านการเห็นคุณค่าการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  

 4) ส่วนที่ 4 ปัจจัยคุณภาพชีวิต เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตในการท่างานของพนักงานส่านักงานตามแนวคิดตัวช้ีวัด
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก จ่านวน 26 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

 5) ส่วนท่ี 5 ความเครียดจากการท่างาน เพื่อวัดระดับความเครียดของพนักงานส่านักงาน จ่านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือตามเนื้อหา (Content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้น่าแบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อัลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefcient) ซึ่งค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.83 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยในครั้งนี้ด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท่างาน ปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร ปัจจัย

คุณภาพชีวิตและความเครียดจากการท่างาน  โดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท่างาน ปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร ปัจจัยคุณภาพชีวิตและความเครียดจาก
การท่างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานในส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ่านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 มีอายุระหว่าง 36 ถึง 50 ปี จ่านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.30 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 39.21 ปี ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ่านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.67  และส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 อยู่ในสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่ารายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ่าวัน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
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ในส่วนของข้อมูลค่าดัชนีมวลกายพบว่า ส่วนใหญ่มีน้่าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ่านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 และพบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.33 มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่เพียงพอ 
 
 
2. ข้อมูลปัจจัยด้านการท างาน  
 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ท่างานอยู่ในออฟฟิศ B ร้อยละ 78.33  ซึ่งจะท่างานในฝ่ายบัญชี การเงิน 
จัดซื้อและจัดการทั่วไป โดยส่วนใหญ่มีช่ัวโมงการท่างานต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมง ร้อยละ 87.50 มีช่ัวโมงการท่างานเฉลี่ย 8.18 
ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ท่างานล่วงเวลา ร้อยละ 58.30 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในด้านอายุการท่างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุการท่างานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี โดยมีอายุการท่างานเฉลี่ย 13.33 ปี  
3. ข้อมูลปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร  
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน ร้อยละ 62.50 และร้อยละ 
37.50 ระบุว่าไม่รับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน 
4. ข้อมูลปัจจัยคุณภาพชีวิต  
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.67 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ในขณะที่
ร้อยละ 43.33 ของกลุ่มตัวอย่าง มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี 
5. ข้อมูลความเครียดจากการท างาน  
 ผลการศึกษาทั้ง 5 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเครียดในระดับมาก ปานกลางและน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 50.83 34.16 และ 15.01 ตามล่าดับ 
6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ด
พลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถานภาพสมรส (p=0.559) และรายได้ต่อเดือน (p=0.121) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท่างาน 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 จากการศึกษาพบว่า เพศ (p=0.441) (ตารางที่ 1) ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างานอาจเป็นเพราะพนักงาน
ส่านักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับมอบหมายงานที่มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน ตามความสามารถและ
ความเช่ียวชาญและท่างานในสภาพแวดล้อมในการท่างานเหมือนกัน ท่าให้เพศจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างาน
ขององค์กร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทรณ์ กิจจาและอุษณา แจ้งคล้อย (2559) ได้ศึกษา เรื่องความเครียดในการท่างาน
ของนักบัญชีในองค์การบริหารส่วนต่าบล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เพศหญิงมีระดับความเครียดในการท่างานระดับปาน
กลาง (10)  
 จากผลการศึกษาพบว่าอายุ (p=0.405) (ตารางที่ 1)  ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของตนเองให้ส่าเร็จตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ โดยพนักงานที่มี
อายุน้อย เพิ่งจบการศึกษาจะมีความกระตือรือร้นในการท่างานและต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 
และในขณะที่พนักงานที่มีอายุมาก มักมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและสามารถปรับตัวต่อความล่าบากในการท่างานได้ดี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ได้ศึกษาเรื่องความเครียดในการท่างานของนักบัญชีในองค์การบริหารส่วนต่าบล ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีระดับ ความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ (10) 
 จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา (p=0.600) (ตารางที่ 1)  ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการพิจารณาคุณสมบัติ รวมทั้งความสามารถและความเช่ียวชาญของพนักงานในขั้นตอนการ
คัดเลือกรับสมัครแล้ว เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับพนักงาน นอกจากนี้
จากการศึกษาส่วนใหญ่พนักงานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งท่าให้พนักงานได้รับมอบหมายงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของฐาปนี วังกานนท์ (2556) ได้มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการท่างานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด ของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ่ากัด กล่าวว่าระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน (11) 
 จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรส (p=0.559) (ตารางที่ 1) และความเครียดในการท่างาน ท้ังนี้ 
พนักงานที่มีสถานภาพการสมรส โสดหรือสมรส พนักงานจะได้รับมอบหมายงานไม่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งในการท่างานจะมี
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค่าแนะน่าปรึกษาในการท่างานจึงท่าให้ไม่เกิดความเครียดในการท่างาน ซึ่ง
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ได้มี การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการทางานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท แอม พาส อินดัสตรี จากัด กล่าวว่า สถานภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน (11) 
 นอกจากนี้พบว่ารายได้ต่อเดือน (p=0.121) (ตารางที่ 1) ของพนักงานในส่านักงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดใน
การท่างาน อาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนใกล้เคียงกัน เนื่องจากหน้าที่ความรับชอบในการท่างาน รวมถึง
ลักษณะงานมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงานในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อความเครียดในด้านอารมณ์และความคิดอย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (12) 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความเครียดในการท่างานพบว่า  ความเพียงพอ
ของรายได้ (p=0.045) (ตารางที่ 1) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พนักงานส่านักงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีรายได้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม
พนักงานส่านักงานมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจ่าวัน แตกต่างกันดังนั้นอาจท่าให้พนักงานต้องมีภาระปริมาณงานเพิ่มขึ้น 
เพื่อได้รับเงินเดือนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ่าวันและเพียงพอในแต่ละเดือน การรับภาระงานท่ีมากขึ้นและการท่างาน
ล่วงเวลา เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ได้มีศึกษาเรื่อง 
ภาวะความเครียดจากการทางานของพนักงานบริษัทน่าเข้าเหล็กใน เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความเพียงพอของรายได้มีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดจากการท่างานด้านปัจจัยเสี่ยงในการท่างานของพนักงานบริษัทน่าเข้าเหล็ก (P <0.05) (13) 
 นอกจากนี้พบว่าดัชนีมวลกาย (p=0.038) (ตารางที่ 1)  มีความสัมพันธ์กับความเครียด อาจเป็นเพราะจากการศึกษา
พบว่าพนักงานในส่านักงานส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในกลุ่มเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการมีน้่าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานจะมีโอกาส
เกิดอาการความผิดปกติทางกล้ามเนื้อและกระดูกมากเป็น 5.2 เท่าของผู้ที่มีน้่าหนักปกติ (14) ซึ่งอาการการปวดเมื่อยของพนักงาน
ส่านักงานท่ีเกิดขึ้นอาจน่าไปสู่ความเครียดจากการท่างานได้เช่นเดียว  
 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพการนอนหลับ (p=0.045) (ตารางที่ 1) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติกับ
ความเครียดจากการท่างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานส่านักงานส่วนใหญ่มีช่ัวโมงการนอบหลับต่อวันที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้
เกิดความเครียดได้ การนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรค ท่าให้ร่างกายพร้อมในการปฏิบัติงาน หากมีการ
พักผ่อนน้อยลง ความเครียดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของพนักงานกะกลางคืน กรณีศึกษา โรงกลั่นน้่ามันแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก กล่าวว่า การนอน
พักผ่อนไม่เพียงพอท่าให้ร่างการอ่อนล้า อ่อนเพลีย ผลกระทบด้านจิตใจ พนักงานมีความเครียดจากการท่างาน (8) 
 
ตารางที ่1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (n = 120) 

ตัวแปร ความเครียดน้อย 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดมาก 
จ านวน 

 (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

P-value 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
8 
10 

 
(6.67) 
(8.33) 

 
19 
22 

 
(15.83) 
(18.33) 

 
35 
26 

 
(29.17) 
(21.67) 

 
62 
58 

 
(51.67) 
(48.33) 

0.441 

อายุ (ปี) 
     < 36 
    36 - 50 
     > 50 

 
5 
12 
1 

 
(4.17) 
(10.00) 
(0.83) 

 
18 
19 
4 

 
(15.00) 
(15.83) 
(3.33) 

 
24 
27 
10 

 
(20.00 
(22.50 
(8.33 

 
47 
58 
15 

 
(39.17) 
(48.33) 
(12.50) 

0.405 

ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     อ นุ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
เทียบเท่า/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สูงว่าปริญญาตรี  

 
4 
 
4 
 
8 
2 

 
(3.33) 

 
(3.33) 

 
(6.67) 
(1.67) 

 
13 
 
3 
 

24 
1 

 
10.83 

 
(2.50) 

 
(20.00) 
(0.83) 

 
16 
 

11 
 

30 
4 

 
(13.33) 

 
(9.17) 

 
(25.00) 
(3.33) 

 
33 
 

18 
 

62 
7 

 
(27.50) 

 
(15.00) 

 
(51.67) 
(5.83) 

0.600 
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ตัวแปร ความเครียดน้อย 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดมาก 
จ านวน 

 (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

P-value 

สถานภาพสมรส 
    โสด 
    สมรส 
    หย่ า /แ ย กกั นอยู่ /
หม้าย 

 
9 
7 
2 

 
(7.50) 
(5.83) 
(1.67) 

 
20 
20 
1 

 
(16.67) 
(16.67) 
(0.83) 

 
25 
33 
3 

 
(20.83) 
(27.50) 
(2.50) 

 
54 
60 
6 

 
(45.00) 
(50.00) 
(5.00) 

0.559 

รายได้ต่อเดือน (บาท) 
     ≤ 30,000  
     > 30,000  

 
16 
2 

 
(13.33) 
(1.67) 

 
34 
7 

 
(28.33) 
(5.83) 

 
40 
21 

 
(33.33) 
(17.50) 

 
90 
30 

 
(75.00) 
(25.00) 

0.121 

ความเพียงพอของ
รายได้ 
    เพียงพอ 
     ไม่เพียงพอ 

 
 
9 
9 

 
 

(7.50) 
(7.50) 

 
 

16 
25 

 
 
(13.33) 
(20.83) 

 
 

39 
22 

 
 

(32.50) 
(18.33) 

 
 

64 
56 

 
 

(53.33) 
(46.67) 

0.045* 

ดัชนีมวลกาย 
     น้่าหนักน้อย  
     น้่าหนักปกต ิ    
     น้่าหนักเกิน 

 
2 
9 
7 

 
(1.67) 
(7.50) 
(5.83) 

 
0 
12 
29 

 
(0.00) 
(10.00) 
(24.17) 

 
1 
23 
37 

 
(0.83) 
(19.17) 
(30.83) 

 
3 
44 
73 

 
(2.50) 
(36.67) 
(60.83) 

0.038* 

คุณภาพการนอนหลับ  
     เพียงพอ 
     ไม่เพียงพอ 

 
9 
9 

 
(7.50) 
(7.50) 

 
25 
16 

 
(20.83) 
(13.33) 

 
22 
39 

 
(18.33) 
(32.50) 

 
56 
64 

 
(46.67) 
(53.33) 

0.045* 

 *p-value < 0.05 
6.2 ปัจจัยการท างาน  
จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างแผนกการท่างาน (p=0.849) (ตารางที่ 2) กับความเครียดจากการท่างาน 

เนื่องจาก พนักงานในส่านักงานส่วนใหญ่ แต่ละแผนกมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา (15) ได้มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่านักงานใหญ่ กล่าวว่า
ต่าแหน่งงานมีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน  

ผลจากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างช่ัวโมงการท่างาน (p=0.653) และ การท่างานล่วงเวลา (p=0.050) (ตาราง
ที่ 2)  กับความเครียดในการท่างานเช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะถึงแม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะระบุว่ามีช่วงเวลาการท่างานมากกว่า 
8 ช่ัวโมงต่อวัน แต่สภาพแวดล้อมในสถานท่ีท่างานของโรงงานอุตสาหกรรมได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมกับประเภทของงานที่ท่า 
ท่าให้ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการ
ท่างานที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ่ากัด กล่าวว่า ระยะเวลาในการท่างานมี
อิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน (11)  

จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุการท่างาน (p=0.273) (ตารางที่ 2)  กับความเครียดในการท่างาน
เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ในกลุ่มที่พนักงานท่ีอายุงานน้อยทางโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการดูแลและอบรมให้ความรู้อยู่
เป็นระยะอย่างสม่่าเสมอและในกลุ่มที่มีอายุการท่างานมากจะมีความช่านาญในการท่างานอยู่แล้วจึงท่าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการท่างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (16) ได้มีศึกษาเรื่อง การประเมินความเครียดจากการทางานของ
พนักงานในเขต อ่าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ประสบการณ์ทางานไม่มีผลกับความเครียดจากการท่างาน 
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ตารางที ่2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานกับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (n=120) 

ตัวแปร ความเครียดน้อย 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดปาน
กลาง 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดมาก 
จ านวน 

 (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

P-value 

แผนก 
    ออฟฟิศ A     
    ออฟฟิศ B 

 
3 
15 

 
(2.50) 
(12.50) 

 
9 
32 

 
(7.50) 
(26.67) 

 
14 
47 

 
(11.67) 
(39.17) 

 
26 
94 

 
(21.67) 
(78.33) 

0.849 

ชั่วโมงการท างาน 
(ชั่วโมง/วัน) 
    ≤ 8 
    > 8   

 
 
3 
15 

 
 

(2.50) 
(12.50) 

 
 
6 
35 

 
 

(5.00) 
(29.17) 

 
 
6 
55 

 
 

(5.00) 
(45.83) 

 
 

15 
105 

 
 

(12.50) 
(87.50) 

0.653 

การท างานล่วงเวลา 
    ท่า 
    ไม่ท่า 

 
10 
8 

 
(8.33) 
(6.67) 

 
11 
30 

 
(9.17) 
(25.00) 

 
29 
32 

 
(24.17) 
(26.67) 

 
50 
70 

 
(41.67) 
(58.33) 

0.050 

อายุการท างาน 
    ≤ 13 
     > 13 

 
10 
8 

 
(8.33) 
(6.67) 

 
28 
13 

 
(23.33) 
(10.83) 

 
32 
29 

 
(26.67) 
(24.17) 

 
70 
50 

 
(58.33) 
(41.67) 

0.273 

*p-value < 0.05 
 

6.3 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในองค์กร  
จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในองค์กร (p=0.473) (ตารางที่ 3) กับความเครียดจาก

การท่างาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพนักงานส่านักงานส่วนใหญ่รับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการประเมินการขึ้นเงินเดือนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานส่านักงาน
มีความก้าวหน้าในงานตามความเหมาสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่่าเสมอ จึงท่าให้ ความสัมพันธ์ในองค์กรดีและไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในการท่างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sohyun Park ,Eunju Sung. (2020) ได้มีการศึกษา 
perceptions of stress-induced eating and weight gain among office workers in south korea. [17] กล่าวว่า ผู้เข้าร่วม
ส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขามักรู้สึกเครียดจากการท่างาน และรายงานระดับต่าง ๆ ของการรับรู้ความเครียดได้แก่ 1. ลักษณะของ
ลักษณะงาน 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและ 3. ความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

 
ตารางที ่3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานกับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (n=120) 

ตัวแปร ความเครียดน้อย 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดมาก 
จ านวน 

 (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

P-value 

ปัจจัยความสัมพันธ์ใน
องค์กร 
     ไม่มีการสนับสนุนใน
องค์กร 
     มี ก า ร สนับสนุ น ใน
องค์กร 

 
 
5 
 

13 

 
 

(4.17) 
 

(10.83) 

 
 

18 
 

23 

 
 

(15.00) 
 

(19.17) 

 
 

22 
 

39 

 
 

(18.33) 
 

(32.50) 

 
 

45 
 

75 

 
 

(37.50) 
 

(62.50) 

0.473 

*p-value < 0.05 
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6.4 ปัจจัยคุณภาพชีวิต จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท่างาน (p=0.000) 
(ตารางที่ 4)  จากการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากผลการศึกษาใน
การที่มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี จะมีความเครียดมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ในการศึกษารายข้อพนักงานส่านั กงานบางส่วนมี
ความรู้สึกในแง่ของคุณภาพชีวิตมีระดับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ภาระงานที่มีปริมาณมากและความรับผิดชอบต่องานที่มาก ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท่างานและความเครียดในการทางานท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน การ
ลาออกจากงานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการ ทางานของบุคลากรส่งผลให้
บุคลากรเกิดความเครียดในการท่างาน (18) 
 
ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความเครียดจากการท างานของพนักงานในส านักงานโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแหง่หนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (n=120) 

ตัวแปร ความเครียด
น้อย 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ความเครียดมาก 
จ านวน 

 (ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

P-value 

คุณภาพชีวิต 
     คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี      
     มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
10 
8 

 
(8.33) 
(6.67) 

 
7 
34 

 
(5.83) 
(28.33) 

 
35 
26 

 
(29.17) 
(21.67) 

 
52 
68 

 
(43.33) 
(56.67) 

0.000* 

*p-value < 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท่างานของพนักงานในส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์
และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท่างาน 
ปัจจัยความสัมพันธ์ในองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท่างาน คุณภาพชีวิต ของความเครียดจากการท่างานของพนักงานใน
ส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานส่านักงานส่วนใหญ่มี
ความเครียดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.83 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และจากการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการ
ท่างาน ปัจจัยการสัมพันธ์ในองค์กร ปัจจัยคุณภาพชีวิตกับความเครียดในการท่างาน พบว่า ดัชนีมวลกาย ความเพียงพอของรายได้
คุณภาพการนอนหลับคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท่างานของพนักงานในส่านักงานโรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ทั้งนี้จากผลการศึกษา
โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ควรมีการด่าเนินการในการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
พนักงานส่านักงาน เช่น การจัดกิจกรรมการกายบริหาร การให้บริการปรึกษาด้านการดูแลสุชภาพให้กับพนักงาน รวมถึงพิจารณา
การบริหารจัดการในด้านคุณภาพชีวิตในการท่างานให้มีความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานส่านักงาน เพื่อลด
ความเครียดในการท่างาน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตและระดับความเครียดในกลุ่มตัวอย่างพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกระบวนผลติ เพื่อพิจารณาถึง
ระดับความเครียดและใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจดัการความเครียดกับพนักงานในกระบวนการผลิตต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน 
ที่ท างานในโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

FACTORS RELATED TO HEARING ABILITY AMONG WORKERS 
IN A PRINTING HOUSE, PATHUMTHANI PROVINCE  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถภาพการไดยินของ

พนักงานที่ท างานโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช ในการศึกษาจ านวน 37 คน เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม      
การตรวจวัดสมรรถภาพการไดยิน และการตรวจวัดเสียงในพื้นที่การท างาน วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีความสัมพันธตอ  
สมรรถภาพการไดยินดวยสถิติ Chi-square test ผลการศึกษาพบวา อายุการท างานในบริษัทมีความสัมพันธกับสมรรถภาพ      
การไดยินอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value<0.05) ดังนั้นจึงควรเฝาระวังกลุมพนักงานท่ีมีอายุการท างานในบริษัท 5 ปีขึ้น
ไป ปองกันโดยการใส่อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เพื่อลดการสัมผัสเสียงของพนักงานในโรงพิมพ์ 
ค ำส ำคัญ: โรงพิมพ์, สมรรถภาพการได้ยิน 
  
Abstract 

The objective of this descriptive cross-sectional study was to study factors that relate to hearing 
performance of employees. Working at a printing house Pathum Thani Province The study population of 37 
subjects was data collected by questionnaires. Testing of hearing capacity and sound measurements in the 
working area The relationship between factors associated with hearing performance was analyzed by Chi-square 
test. The working life in the company was significantly related to the hearing performance at the p-value <0.05, 
therefore, it is important to monitor groups of employees whose working age is 5 years or more. To reduce the 
noise exposure of employees in the printing house. 
Keywords:  Hearing ability, Printing house 
 
บทน า 

ประเทศไทยเริ่มมีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแตสมัยโบราณ แตอุตสาหกรรมในขณะนั้นเปน อุตสาหกรรม

ประเภท สินคาหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเกิดขึ้นมากมาย โดยมี

นักลงทุนชาวตางชาติเขามาสรางโรงงาน เชน โรงกษาปณ โรงสีขาว โรงเลื่อย ท าใหอุตสาหกรรมมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง      

สงผลใหนักลงทุนภาคเอกชนเริ่มเขามาสรางโรงงานอีกหลายประเภท เชน โรงงานบุหรี่ โรงงานท ากระดาษ(1) และอุตสาหกรรมที่มี

การพัฒนามาถึง ปจจุบันก็คืออุตสาหกรรมการพิมพ อุตสาหกรรมการพิมพในประเทศไทย ประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจ คือ กลุม 

ธุรกิจสิ่งพิมพ กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ และกลุมธุรกิจการพิมพสกรีน มีสถานประกอบการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 3,500 กิจการ      



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

705 
 

แบงเปนสัดสวนธุรกิจขนาดเล็ก รอยละ 85 ธุรกิจขนาดกลาง รอยละ 10 และธุรกิจขนาดใหญรอยละ 5 และมีการจางงานรวมทั้ง

อุตสาหกรรม ประมาณ 120,000 คน(2) สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานีมีทั้งหมด 3,245 กิจการมีการ   

จางงานรวมกันท้ังอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 229,309 คน(1) อุตสาหกรรมการพิมพในจังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบกิจการรวมกัน

ทั้งสิ้น 52 กิจการ เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจึงท าใหเกิดมลพิษหลายดาน และมลพิษที่ส าคัญมากที่สุดคือมลพิษทางเสียง 

ซึ่งเสียงนับเปน ปญหาที่ส าคัญอยางหนึ่งกับสภาพแวดลอมในการท างานเนื่องจากกระบวนการผลิตท าใหเกิดเสียงดังท าใหผูใช

แรงงานท่ีเขามาท างานในโรงพิมพไดรับผลกระทบจากเสียง และสงผลใหเกิดอันตรายตอสมรรถภาพการไดยินของผใูชแรงงาน 

เมื่อพิจารณาปญหาดานสุขภาพของวัยแรงงาน จากขอมูลระบบคลังดานการแพทย์และสุขภาพ พบวามีสถานการณ      

ปญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่ส าคัญ คือ โรคประสาทหูเสื ่อมจากเสียงดัง มีอัตราผู ปวย รอยละ79.91           

ตอแสนคน (3) สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับสถิติโรคจากการประกอบอาชีพกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม พบวา

โรคหูตึงจากการประกอบอาชีพมีผูปวยมากเปนอันดับหา คิดเปนรอยละ2.22(4) จากสถิติดังกลาว สามารถบอกไดวาเสียงมี

ผลกระทบตอสุขภาพ และการด ารงชีวิตท าใหเกิดความร าคาญ ขัดขวางการสื่อสารดวยวาจา รบกวนการนอนหลับ เปนผลเสีย     

ตอสุขภาพ สามารถสงผลใหเกิดโรคทางหู เชน โรคชองหูอักเสบ เยื่อแกวหูอักเสบ เยื่อแกวหูทะลุ หูสวนกลางอักเสบ มีผลกระทบ 

ตอการใชชีวิตประจ าวัน หากเปนในแงของการท างานผูที่สูญเสียสมรรถภาพการไดยินมีอัตราการวางงานสูงกวาผูที่ไดยินปกติ(5)  

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที ่มีความสัมพันธตอสมรรถภาพการไดยินของพนักงานที ่ท างาน               
โรงพิมพ์แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน าผลการศึกษาที่ไดไปเปนพื้นฐานใหแกผูประกอบกิจการไดพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการควบคุมปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอสมรรถภาพการไดยินของพนักงาน ที่ท างานโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ไดรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถามถามซึ่งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level meter) และ
เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน (Audiometer) ประชากร จ านวน 37 คน การวิเคราะหขอมูลสถิติ (Analytical Statistic) ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Science for Window) โดยวิเคราะห์ตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย โรคประจ าตัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการสัมผัสเสียงนอกเวลางาน ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่ 
แผนกการท างาน ประวัติการท างานท่ีเคยสัมผัสเสียงดัง อายุการท างานในบริษัท ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ ระดับ
เสียงในพ้ืนท่ีการท างาน และปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติเรื่องอันตรายจากเสียงดัง สถิติที่ใชไดแกสถิติไคสแควร (Chi-Square) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงพิมพ์ (N=37) 
      

ตัวแปร ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน p-value 
ปกต ิ ผิดปกติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

      
ปัจจัยส่วนบุคคล      
เพศ     0.478 
 ชาย 11 27.0 13 37.9  
 หญิง 6 18.9 7 16.2   
อาย ุ     0.330 
 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 12 32.4 11 27.8  
 อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 5 13.5 9 24.3  
ดัชนีมวลกาย     0.402 
 สมส่วน 7 18.9 11 29.8  
 อ้วน 10 27.0 9 24.3  
โรคประจ าตัว     0.138 
 มีโรค 3 8.2 8 21.6  
 ไม่มีโรค 10 37.8 12 32.4  
โรคเบาหวาน     0.459 
เป็นโรคเบาหวาน 1 2.7 0 0  
ไม่เป็นโรคเบาหวาน 16 43.2 20 54.1  
โรคความดันโลหิต     0.596 
 เป็นโรคความดันโลหิต 3 8.2 4 10.8  
 ไม่เป็นโรคความดันโลหิต 14 37.8 16 43.2  
โรคภูมิแพ ้     0.562 
 เป็นโรคภูมิแพ้ 1 2.7 2 5.4  
 ไม่เป็นโรคภมูิแพ ้ 16 43.2 18 48.7  
โรคไขมันในโลหิต     0.541 
 เป็นโรคไขมันในโลหิต 0 0 1 2.7  
 ไม่เป็นโรคไขมันในเลือด 17 45.9 19 51.4  
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี     0.347 
 สูบบุหรี ่ 4 10.9 7 18.9  
 ไม่สูบบหุรี ่ 13 35.1 13 35.1  
สัมผัสเสียงนอกเวลางาน รับสัมผัสเสียงปืน ระเบิด ประทัด     0.460 
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ตัวแปร ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน p-value 
ปกต ิ ผิดปกติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

      
เคยรับสัมผัสเสียง ปืน ระเบิด ประทัด 9 24.3 12 32.5  
ไม่เคยรับสัมผสัเสียง ปืน ระเบิด ประทัด 8 21.6 8 21.6  
สัมผัสเสียงคลับ บาร์ สถานบนัเทิง     0.419 
 เคยรับสัมผสัเสียงคลบั บาร์ สถานบันเทิง 10 27.0 10 27.0  
 ไม่เคยสัมผัสเสียงคลับ บาร์ สถานบันเทิง 7 19.0 10 27.0  
ฟังเพลงหรือวิทยุแบบใส่หูฟัง     0.225 
 เคยฟังเพลงหรือวิทยุแบบใสหู่ฟัง 16 43.2 16 43.2  
 ไม่เคยฟังเพลงหรือวิทยุแบบใส่หฟูัง 1 2.7 4 10.9  

จากตารางที่ 1 ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานในโรงพิมพ 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการท างานกับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ N=37)  

ตัวแปร ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน p-value 
ปกต ิ ผิดปกติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้านการท างาน      
แผนกการท างาน     0.119 
 แผนกการพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Label) 14 37.9 10 27.0  
 แผนกการพิมพ์เอกสาร (Offset) 1 2.7 4 10.8  
 แผนกการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Press) 2 5.4 6 16.2  
ประวัติการท างานสัมผัสเสียง     0.438 
 เคย 2 5.4 6 16.2  
 ไม่เคย 15 40.5 19 51.4  
อายุการท างานในบริษัท*     0.028* 
 มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 2 5.4 9 24.3  
 มีอายุการท างานมากกว่า 5 ปี ข้ึนไป 15 49.5 11 29.7  

*p-value > 0.005 
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 จากตารางที่ 2 พบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานในโรงพิมพ      
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการท างานกับสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ พบวา อายุการท างานใน
บริษัท มีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) กับสมรรถภาพการไดยิน  
 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมการท างานกับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ
(N=37) 

ตัวแปร ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน p-value 
ปกต ิ ผิดปกติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

      

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน      
ระดับเสียงในพื้นที่การท างาน     0.193 
ตึกที่ 1 ระดับเสียง 76 เดซิเบล (เอ) 7 18.9 9 24.3  
ตึกที่ 2 ระดับเสียง 77 เดซิเบล (เอ) 9 24.3 6 16.2  
ตึก 3 ระดับเสียง 75 เดซิเบล (เอ) 1 2.7 5 13.6  

จากตารางที่ 3  ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมการท างานกับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของ
พนักงานในโรงพิมพ์ 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูและทัศนคติ กับผลตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ N=37)  

ตัวแปร ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน p-value 
ปกต ิ ผิดปกติ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

      
ปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติเร่ืองอันตรายจากเสียงดัง      
ระดับความรู้     0.204 
 ความรู้น้อย 5 13.6 10 27.0  
 ความรู้มาก 12 32.4 10 27.0  

จากตารางที ่ 4 ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูและทัศนคติเรื ่องอันตรายจากเสียงดังกับผลตรวจ
สมรรถภาพการไดยินของพนักงานในโรงพิมพ  

 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวาพนักงานในโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานีสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 64.9 มี    
ชวงอายุต ่ากวา 40 ป รอยละ 62.2 คาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑเกินมาตรฐาน รอยละ 51.4 ไมมีโรคประจ า รอยละ 70.3 ไมสูบ
บุหรี่ รอยละ 70.3 และเคยรับสัมผัสเสียงนอกเวลางาน รอยละ 91.9 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงพิมพ์ พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งไม่
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เป็นไปตาม สมมติฐาน เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมีลักษณะการท างานที่เหมือนกันโดยผลการวิจัยนี้  สอดคล้องกับ จิราพร 
ประกายรุ้งทอง, สุวัฒนา เกิดม่วง. (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียการได้ยินจากการท างาน ในกลุ่ม
คนงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในช่วงความถี่ 500 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ เพศ ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อ สมรรถภาพการได้ยิน(6)  
   อายุ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถติิกับสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก
อายขุองพนักงานในโรงพิมพสวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ปโดย ผลการวิจัยนีไ้มสอดคลองกับ XM Wang, H Wu, J Jiao, 
YH Li, ZR Zhang, WH Zhou, SF Yu. (2016) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียการไดยินในพนักงานท่ีสัมผัสกับเสยีง

ในโรงงานปูนซีเมนต์ ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน กล่าวว่า อัตราความชุกของการสูญเสียการได้ยนิเพิ่มขึ้น ตามอายุท่ีเพิ่มขึน้(7) 

  คาดัชนีมวลกาย ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน ซึ ่งไมเปนไปตาม             
สมมติฐาน  โดยผลการวิจัยสอดคลองกับ สุกัญญา มหาโชคลาภ. (2561) ไดศึกษาเรื่องการสูญเสียการไดยินในผูปวยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลระนอง กลาวว่า ค่าดัชนีมวลกายไม่มี ความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ป่วยโรคเบาหวาน(8) 
  โรคประจ าตัว ไมมีความสมัพันธอยางมีนัยส าคญัทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
เนื่องจากพนักงานในโรงพิมพสวนใหญไมมีโรคประจ าตัว โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ สุกัญญา มหาโชคลาภ. (2561) ไดศึกษา
เรื่องการสญูเสียการไดยินในผปูวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลระนอง กลาววา สาเหตุของการสญูเสยีการไดยินในผปูวยโรคเบาหวาน 
เกิดจากการลดการไหลเวียนเลือด เนื่องจากการหดตัวของหลอดเลอืด น าไปสกูารตายของเซลลและเนื้อเยื่อ และการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน ้าตาลในเลือด เมื่อน ้าตาลในเลือดสูงขึ้น ท าใหเกิดความเสื่อมของเสนประสาทซึ่งจะไปกระตนุการสญูเสียการไดยินจาก

ระบบประสาท สามารถน าไปสปูญหาการไดยินได้ (8) และ Adam Dudarewicz , Norman Czaja, Alicja Bortkiewicz. (2016)         
ไดศึกษาเรื่องระดับการไดยินของผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรมีความเสี่ยงตอการสัมผสัเสียงรบกวนหรือไม กลาววา การ
สูญเสียการไดยินมีความชัดเจนมากข้ึนในอาสาสมัครที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงท่ีมีปจจัยเสีย่งอ่ืน ๆ ของการสูญเสียการไดยิน 

เชน การสูบบุหรี่ ความดันโลหติสูง(9) 
  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจากพนักงานในโรงพิมพสวนใหญไมสูบบุหรี่ โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ ภูวสิทธ์ิ สิงหภูมิ, ศรีรัตน ลอมพงศ, 
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ.(2559) ไดศึกษาเรื่องผลรวมระหวางเสียงและการสูบบุหรี่ที่สงผลตอการสูญเสียการไดยินของพนักงานใน
อุตสาหกรรมหลอมโลหะแหงหนึ่ง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลาววา ผูที่สูบบุหรี่นั้นจะมีโอกาสสูญเสียการไดยิน มากกวาผูที่

ไมสูบถึง 11.91 เทาโดยจะมีโอกาสเกิดการสูญเสียการไดยินเพิ่มขึ้นระหวาง 7.17-19.78 เทาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95(10) 
  การสัมผัสเสียงนอกเวลางาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการ ไดยิน เนื่องจาก
พนักงานสวยใหญมีการรับสัมผัสเสียงดังนอกเวลางานแตอาจจะรับสัมผัสในเวลาที่สั้น และไมบอยครั้งนักจึงไมมีความสัมพันธกับ
สมรรถภาพการไดยิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน โดย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ รัตนาภรณ เพ็ชประพันธ. (2557) ไดศึกษาเรื่อง
การประเมินระดับเสียง และสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงงานโมหิน กลาววา การสัมผัสเสียงนอกเวลางาน การใชหูฟงวิทยุ
เทป ฟงดนตรีเสียงดัง เลนดนตรี และเที่ยวดิสโกเทค ไมมีความสัมพันธตอสมรรถภาพการไดยิน(11) 

การศึกษาปจจัยดานการท างาน พบวาพนักงานในโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี สวนใหญอยูในแผนกการพิมพ
สติ๊กเกอร Label) รอยละ 64.9 ไมเคยมีประวัติการท างานที่สัมผัสเสียงดัง รอยละ 91.9 และมีอายุการท างานในบริษัทมากกวา       
5 ป ขึ้นไป รอยละ 70.3 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการท างานกับสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ
พบวา แผนกการท างาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก
ระดับเสียงในพื้นที่การท างานแตละแผนกมีระดับเสียงไมเกิน 85 เดซิเบล(เอ) โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ กนกวรรณ       
อาจแกว, วิชัย พฤกษธาราธิกูล, สุนิสา ชายเกลี้ยง. (2563) ไดศึกษาเรื่องความชุกของการสูญเสียการไดยินและการสัมผัสเสียงของ
พนักงานผลิตชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณท าความเย็น กลาววา แผนกการท างานที่มีเสียงดังมีความสัมพันธกับการ
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สูญเสียการไดยินอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรเฝาระวังกลุมเสี่ยงโดย การจัดท าโครงการอนุรักษการไดยินและสรางความ

ตระหนักในการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงเพื่อลดการสัมผัสเสียงของพนักงานในพื้นที่ที่พบวามีเสียงดังมาก(12) และ Zephania 
Abraham , Enica Massawe, Daudi Ntunaguzi, Aveline Kahinga, Shaban Mawala. (2019) ไดศึกษาเรื่องความ ชุกของการ
สูญเสียการไดยินจากการสัมผัสเสียงดังในคนงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในดารเอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย กลาววา แผนกการ
ท างานมีความสัมพันธกับสมรรถภาพการไดยิน ผูที่มีสมรรถภาพการไดยินสวนใหญอยูในแผนกทอผาซึ่งแผนกทอผาเปนสวนที่มี
เสียงดังที่สุดโดยมีความเขมของเสียงมากกวา 95 เดซิเบล(เอ) เฟรมภาพวาดและการตกแตงเปนแผนกเดียวที่มีความเขมเสียงที่

ปลอดภัย 77 ถึง 85 เดซิเบล(เอ)(13) 
 ประวัติการท างานที่สัมผัสเสียงดัง ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน         

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานในโรงพิมพสวนใหญไมเคยท างานที่สัมผัส เสียงดังมากอนที่จะมาท างานในโรงพิมพ
โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ Amir Hussein Khoshakhlagh , Mohammad Ghasemi. (2017) ไดศึกษาเรื่องการสัมผัสกับ
เสียงจากการท างาน และความบกพรองทางการไดยินในกลุมคนงานปนดายในอิหราน กลาววา ประสบการณการท างาน อาชีพท่ีได

รับสัมผัสเสียงดัง และการเปลี่ยนงานมีความสัมพันธกับการเสื่อมของหู(14) 
 อายุการท างานในบริษัท มีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) กับ สมรรถภาพการไดยิน 

เนื่องจากพนักงานในโรงพิมพสวนใหญมีอายุการท างานมากกวา 5 ปขึ้นไปเมื่อ พนักงานท างานเปนระยะเวลานาน รวมถึงไมมีการ
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดวยจึงสงผลท าใหสมรรถภาพการไดยินของพนักงานลดลงตามไปดวย ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน โดย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ จิราพร ประกายรุงทอง, สุวัฒนา เกิดมวง. (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการสูญเสียการไดยินจากการท างาน ในกลุมคนงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต จังหวัดสุพรรณบุรี กลาววา 

ระยะเวลาหรืออายุการท างานมีผลตอการความสามารถในการไดยิน(6) และโกวิทย นามบุญมี, อลงกรณ แฉงเจริญ, ธนิกา           
สองหลา, สิตางค คงกระโทก, อวย พร จันปวน, ดวงรัตนา เชื้อสุข. (2559) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสมรรถภาพการไดยินใน 

พนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปหินกับพนักงานโรงแรม กลาววา เมื่ออายุงานเพิ่มขึ้นคาเฉลี่ยระดับเริ่ม การไดยินมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

 (15) และ Mohammad Almaayeh , Abdulhalim Al-Musa , Yousef S Khader. (2018) ศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการสูญเสียการไดยินจากการสัมผัสเสียงดัง ในอุตสาหกรรม ของหมูคนชาวจอรแดน กลาววา ผูที่รับสัมผัสเสียงดังนานมากกวา 

10 ป ไมใชอุปกรณปองกันการไดยินมีความสัมพันธอยางมีนัยส าคัญกับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นของการสูญเสียการไดยิน(16) 
การศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมการท างาน พบวาพนักงานในโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานีสวนใหญท างานอยูใน

พื้นที่การท างานที่สัมผัสเสียงดังที ่ระดับเสียง 76 เดซิเบล(เอ)  รอยละ 43.2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดาน     
สภาพแวดลอมการท างานกับสมรรถภาพการไดยินของพนักงานโรงพิมพ พบวา ระดับเสียงในพื้นที่การท างาน ไมมีความสัมพันธ  
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน เนื่องจากเสียงในพ้ืนท่ีการท างานในโรงพิมพเปนเสียงดังกระทบกระแทก มีระดับ
เสียงไมเกินที่ มาตรฐานก าหนด เครื่องจักรในโรงพิมพไมไดเปดใชงานตลอดเวลาจึงท าใหพนักงานไดรับสัมผัสเสียง เปนเวลาที่      
ไมนานและรับสัมผัสเสียงที่ไมดังเกินมาตรฐานจึงไมมีผลตอสมรรถภาพการไดยินของ พนักงานในโรงพิมพ ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน โดยผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ ปทมพร กิตติกอง, พรพรรณ สกุลคู, กาญจนา นาถะพินธุ. (2560) ไดศึกษาเรื่องระดับ
เสียงและอาการผิดปกติจากการ สัมผัสเสียงของพนักงานโรงงานผลิตกระดาษ กลาววา การสัมผัสเสียงจากการท างานอาจมี
ผลเสียตอ สุขภาพของพนักงาน โดยจากการศึกษาในพนักงานอุตสาหกรรมตาง ๆ พบวาการเพิ่มขึ้นของระดับ เสียงสงผลตอความ

เขมขนของฮอรโมนแอลโดสเตอโรน(17) 
ปจจัยดานความรูและทัศนคติเรื่องอันตรายจากเสียงดัง พบวาพนักงานในโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานีสวนใหญมี

ระดับความรูและทัศนคติที่ระดับดีมาก รอยละ 59.5 ผลการทดสอบความสัมพันธ ระหวางปจจัยดานความรูและทัศนคติเรื่อง
อันตรายจากเสียงดังกับสมรรถภาพการไดยินของพนักงาน โรงพิมพ พบวา ความรูและทัศนคติเรื่องอันตรายจากเสียงดัง ไมมีความ
สัมพันธอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับ สมรรถภาพการไดยิน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี จึงสงผลใหพนักงานรู
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วิธีการปองกันตนเองจากอันตรายที ่เกิดจากเสียงดัง ซึ ่งไม เปนไปตามสมมติฐาน โดยผลการวิจัยนี ้สอดคลอง กับ พิพัฒน             
แจมพัฒนกิจ. (2561) ไดศึกษาเรื่อง ความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินของ เจาหนาที่กลุมเสี่ยงโรงพยาบาลปากชอง

นานา กลาววาความรูไมมีความสัมพันธกับการสูญเสียการไดยิน(18) 
การศึกษาสมรรถภาพการไดยิน พบวาสวนใหญ มีสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ รอยละ 54.1 
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพการไดยิน พบวาอายุการท างานในบริษัทมีความสัมพนัธอยางมีนัยส าคญั

ทางสถิติกับสมรรถภาพการไดยิน (p-value = 0.028)  
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถภาพการไดยินของพนักงานที่ท างานโรงพิมพแหงหนึ่ง 

จังหวัดปทุมธานี ผวูิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้ 
        ขอเสนอแนะส าหรับการน าวิจัยไปใชประโยชน จากผลการศึกษา พบวา พนักงานในโรงพิมพแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี มีผูที่
สมรรถภาพการ ไดยินผิดปกติ จ านวน 20 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 37 คน คิดเปนรอยละ 54.1 โดยแบงเปนผูที่ ผิดปกติที่
ความถี่สูง จ านวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 จากผูที่ไดยินผิดปกติทั้งหมด จ านวน 20 คน 70 และมีผูที่ผิดปกติที่ความถี่ต ่า จ านวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 85 จากผูที่ไดยินผิดปกติทั้งหมด จ านวน 20 คน ผลการศึกษาครั้งนี้ท าใหไดขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใน
การบริหารและการจัดการดาน ความปลอดภัย ดังนี้ 

ส าหรับพนักงานที่มีระดับการไดยินผิดปกติที่ความถี่สูง โรงงานควรมีการด าเนินการตรวจการไดยินแบบยืนยันกับนักโสต
สัมผัสวิทยาและตรวจรางกายหาสาเหตุโรคกับแพทย ผเูช่ียวชาญดานหู คอ จมูก ที่โรงพยาบาล เพื่อเฝาระวังภาวการณสูญเสียการ
ไดยินจากการประกอบอาชีพ  

ส าหรับพนักงานที่มีระดับการไดยินผิดปกติที่ความถี่ต ่า ควรปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ใชในชีวิตประจ าวัน เช่น ลดการดู
หนังฟงเพลงเสียงดัง เหลียกเลี่ยงสถานท่ีที่มีเสียงดัง  

ควรรณรงคการใชอุปกรณปองกันอันตรายและควรปรับพฤติกรรมการ ปองกันอันตรายจากเสียงของพนักงานท่ีไมมกีาร 
ปองกันอันตรายจากเสียง เพื่อลดความเสี่ยงตอการ สูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน  
        ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอไปการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงกลุมเดียว เพื่อประโยชนในอนาคตควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในกลุมอื่น ๆ หรือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดัง เพื่อใชเปนแนวทาง ปองกันสุขภาพของพนักงาน ควรมี
การศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและอาจมีผลตอสมรรถภาพการไดยินจากการประกอบอาชีพ เชน พฤติกรรมการสวมใสอุปกรณ์ 
ปองกันอันตรายสวนบุคคลจากการประกอบอาชีพ 
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 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงานทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และการวัดสมรรถภาพการได้ยิน จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ  
ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
FACTORS RELATED TO ACCIDENT AT WORK AMONG  

AUTOMOTIVE REPAIR WORKERS IN KHLONG NUENG SUB DISTRICT,  
KHLONG LUANG DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อม
รถ ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถจ านวน 80 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เครื่องวัดความเข้มแสง และเครื่องวัดความร้อน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบของฟิชเชอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 92.50 อายุเฉลี่ย 34.32 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 57.50 และไม่สูบบุหรี ่ร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 60.00 มีประสบการณ์ท างานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ 1 – 5 ปีร้อยละ 37.50 ท างาน
ต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมงขึ้นไปร้อยละ 58.75 และท างานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 51.25 ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90.00  82.50 และ 53.75 ตามล าดับ ผู้ปฏิบัติงานเคยได้รับ
บาดเจ็บจากการท างานหรืออุบัติเหตุร้อยละ 58.75 เพศมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 (p-value = 0.041)  
 

ค ำส ำคัญ: อุบัติเหตุจากการท างาน, อู่ซ่อมรถ, ผู้ปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
The objective of this study was to determine the factors related to accident at work among automotive 

repair workers in Khlong nueng sub district, Khlong luang district, Pathumthani province. 80 workers in the 
automotive repair were enrolled in this study. The data were collected by using questionnaire, lux meter and 
heat stress monitor. Percentage, mean, standard deviation, chi-squared test and Fisher’s exact test were used 
to analyze the data. The results showed that 92.50% are male with an average age of 34.32 years. Drinking 
alcohol (57.50%) and non-smoking (60.00%). Most of them are a motorcycle repair 60.00% experienced working 
as a car repair worker for 1 - 5 years (37.50%), worked per day more than 8 hours (58.75%) and worked less 
than or equal to 6 days (51.25%). Most of the workers had a very good level of safety knowledge, safety attitude 
and safe working behavior (90.00%, 82.50% and 53.75%; respectively). 58.75 percent of workers have suffered 
from work injuries or accidents. Gender was significantly related to accident at work with the statistically 
significance level at 0.05 (p=0.04).  
  
Keywords:  Accident at work, automotive repair shops, workers 
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บทน า 
 สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นกิจการการบริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ จัด
อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs (Small and medium enterprise) ประเภทหน่ึงที่มีการขยายตัวออกไป
ตามเมืองและชุมชนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก(1) การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลท าให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยปกติแล้วรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะมีการรับประกันคุณภาพภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งจาก
บริษัทผู ้ผลิตหรือศูนย์บริการของตัวแทนจ าหน่าย เมื ่อยังอยู ่ในระยะเวลารับประกันคุณภาพผู ้ใช้รถจะน ารถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพและซ่อมบ ารุงที่ศูนย์บริการได้ หากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพแล้ว อาจเลือกใช้
บริการจากศูนย์บริการเดิมหรือจากอู่ซ่อมรถอิสระแทน(2) เนื่องจากศูนย์บริการเดิมอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้บริการอู่ซ่อมอิสระ 
จึงท าให้คนส่วนมากหันมาใช้อู่ซ่อมอิสระเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน พบว่า มีสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 6,393 แห่ง(3) อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจ านวน 678 แห่ง(4) และถูกก าหนดให้เป็นกิจการที่
ก่อให้เกิดปัญหาเหตุร าคาญ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(5) และยังมีสถานประกอบการ
อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กบางส่วนที่ไม่เข้าข่ายต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล(6) การศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก มักประสบปัญหาที่
ส าคัญทั้งจากสภาพแวดล้อมในการท างานและสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย(7) 
 ช่างซ่อมรถมีบทบาทส าคัญในการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ ขั้นตอนด าเนินงานด้านการซ่อมแซมรถยนต์ 
การตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยท าการบ ารุงรักษารถยนต์แต่ละระยะคือ การตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์ และ
ประเภทของรถยนต์ก่อนการน าไปซ่อมบ ารุง จากนั้นตรวจสอบความมั่นคงของรถ เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน ้าหนัก ระบบส่ง
ถ่ายก าลัง การตรวจสอบระบบไฟ รื้อชิ้นส่วนออกมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ เกียร์ วาล์ว แก้ไขข้อขัดข้อง 
วงจรไฟฟ้า หรือตรวจสอบวัดมลพิษ ตรวจวัดศูนย์ล้อ เช่น ล้อรถยนต์ ยาง ระบบเบรกและช่วงล่าง การตรวจสภาพรถยนต์และ
ระบบเครื่องยนต์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบเครื่องยนต์ ที่ต้องใช้เครื่องกลึง เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อม และการบัดกรี 
ลักษณะงานเป็นงานที่หนัก ต้องใช้แรงมากและใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้าช่วยในการซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
เครื่องยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
 ลักษณะงานในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีลักษณะเป็นงานหนักที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ต้องการความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้แก่ การซ่อมตัวถัง เปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่อง เคาะ ขัดสี พ่นสี ซึ่งใน
กิจกรรมดังกล่าวน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ หากท างานด้วยความประมาทและมีการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง (8) 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง ล้วนเป็นสาเหตุของอันตรายจากการท างาน(9) แสงสว่างในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน หากมีแสงสว่างพอเหมาะก็จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงแต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากแสงสว่างนั้นไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะน้อยหรือมากเกินไป ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น เมื ่อมีแสงสว่างน้อยเกินไป
ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องใช้สายตาเพ่งมากกว่าปกติซึ่งจะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะและดวงตาเมื่อยล้า รวมถึงอาจเป็นสาเหตุของ
อุบัติเหตุได้ ส่วนกรณีที่แสงสว่างมากเกินไปก็อาจท าให้ตาพร่าได้  นอกจากนี้สภาพห้องที่มีเสียงดังรบกวนต่อสมาธิ รบกวนการ
สื่อสารในการปฏิบัติงาน เช่น เสียงดังจากการเคาะ การดึง การงัดตัวถังรถยนต์ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ความร้อนส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายท าให้เหนื่อยล้า ร่างกายอ่อนเพลีย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและได้รับบาดเจ็บจากการท างานที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 จากรายงานการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานของกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม ประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2562 พบว่า กิจการ ผลิต ประกอบ ซ่อมรถยนต์ มีผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 1,298 ราย และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย 
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และกิจการ ผลิต ประกอบ ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 127 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย(10) การ
ประสบอันตรายจากการท างานที่เกิดขึ้นย่อมมีผลต่อคนงานจะท าให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียสมรรถภาพในการท างาน ถ้า
รุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตและก่อให้เกิดการขาดรายได้ในครอบครัว สถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ในพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีจ านวนมาก ถึงแม้ในพื้นที่ท าการศึกษาอาจยังไม่มีการเก็บรวบรวม
สถิติการเกิดอุบัติเหตุแต่ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถมีโอกาสได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างานท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมได้  

จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาในกลุ่มสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาความชุก และลักษณะการบาดเจ็บของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุและด้านสุขศาสตร์ยังคงมีน้อย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และปัจจัยด้านพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางการจั ดท านโยบายทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดท าคู่มือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอู่ซ่อมและการจัดบริการด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถและสถานประกอบการอู่ซ่อมรถ อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
สง่เสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ลดภาวะเสี่ยง และเสริมสร้างสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน (11) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 
95%  

n =      N 
           1+Ne2 

  เมื่อ n = จ านวนตัวอย่างท่ีต้องการ 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
  n =              90 

 1 + (90×(0.052)  
      = 73.47 ≈ 73 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 73 คน 
เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูล จึงได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก ร้อยละ 10 ดังนั้น
ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต ่า เท่ากับ 80 คน 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการท างาน 
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนคติด้านความปลอดภัย พฤติกรรมด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างานและการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ดัดแปลงมาจากธวัช เหลืองวสุธา (12) วิทชย เพชรเลียบ(13) โดยมีการน าข้อค าถาม
บางส่วนมาใช้ เพิ่มค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการท างาน ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและลักษณะการ
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บาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ มีลักษณะของค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) ที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ ผู้เลือกตอบ และ
ค าถามปลายเปิด (Open Ended Questions) ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน รายละเอียด
มีดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบตังิานซ่อมรถ มีจ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส การ
ดื่มแอลกอฮอล์ ปรมิาณการดืม่แอลกอฮอล์ การสูบบหุรี่ ปรมิาณการสูบบุหรี่ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ แผนกซ่อมรถที่ปฏบิัติงาน รายได้เฉลีย่ 
ประสบการณ์การท างานในฐานะผูป้ฏิบัติงานซ่อมรถ ระยะเวลาในการท างานต่อวัน ช่วงเวลาหยดุพักในการท างานต่อวัน จ านวนวัน
ท างานต่อสัปดาห ์
 ส่วนที่ 3 ความรูด้้านการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ มีจ านวน 9 ข้อ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
ข้อมูล แบ่งคะแนนเป็น 2 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยค านวณช่วงพิสัย (โชติพิสิฐ ทรัพย์
ประเสริฐ, 2559) ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน การแปลผล 4.5 – 9 คะแนน มีความรู้เกี่ยวกับความรูด้้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุอยู่ในระดับดมีาก 0 – 4.5 คะแนน มีความรู้เกีย่วกบัความรู้ดา้นการป้องกันอุบัติเหตอุยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที่ 4 ทัศนคติด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์การแปลผลข้อมูล แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ส่วน
เท่า ๆ กัน โดยค านวณช่วงพิสัย (โชติพิสิฐ ทรัพย์ประเสริฐ, 2559) ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน การแปลผล 29 
คะแนนข้ึนไป มีทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก 21 – 28 คะแนน มีทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
12 – 20 คะแนน มีทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อย  
 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกจ านวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์การแปลผลข้อมูล แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ 
กัน โดยค านวณช่วงพิสัย (โชติพิสิฐ ทรัพย์ประเสริฐ , 2559) ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น  การแปลผล 36 
คะแนนข้ึนไป พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก 26 – 35 คะแนน พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู ่ในระดับปาน
กลาง 15 – 25 คะแนน พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที่ 6 การเกิดอุบัตเิหตจุากการท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบแตล่ะข้อมี 2 ตัวเลือก จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
การไดร้ับบาดเจ็บจากการท างานหรืออุบัติเหตุ ลักษณะอันตรายที่ได้รับ และระดับความรุนแรง  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบของ
ฟิชเชอร์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ (n=80) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     0.041* 
     ชาย 46 57.50 28 35.00  
     หญิง 1 1.25 5 6.25  
อาย ุ     0.398 
     ≤ 30 ปี 23 28.75 13 16.25  
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     มากกว่า 30 ปี 24 30.00 20 25.00  
ระดับการศึกษา     0.336 
     ประถมศึกษา 13 16.25 11 13.75  
     มัธยมศึกษาตอนต้น 16 20.00 11 13.75  
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 13.75 3 3.75  
     อนุปริญญา/ปวส./ปรญิญาตรขีึ้นไป 7 8.75 8 10.00  
สถานภาพสมรส     0.051 
      โสด 24 30.00 8 10.00  
      สมรส 21 26.25 22 27.50  
      หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 2 2.50 3 3.75  
การด่ืมแอลกอฮอล ์     0.364 
      ดื่ม 29 36.25 17 21.25  
      ไม่ดื่ม 18 22.50 16 20.00  
การสูบบุหร่ี     0.308 
      สูบ 21 26.25 11 13.75  
      ไม่สูบ 26 32.50 22 27.50  

* p-value < 0.05 
  
 ตารางที่ 1 จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 74 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 92.50 มีอายุเฉลี่ย 34.32 ± 10.54 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.75 
มีสถานภาพสมรส จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.75 ดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 2.66  2.82 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวัน 4.15  
6.11 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ พบว่า เพศ 
(p-value = 0.041) มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซ่อมรถ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากเพศชายมีความแข็งแรง และมีความกล้าท้าทายในการซ่อมและมีความช านาญในการซ่อมท่ีดีกว่า
ท าให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า ส่วนเพศหญิงจะมีความอ่อนไหว มีความนุ่มนวลกว่าและอ่อนโยนในการท างาน
มากกว่าเพศชาย  
   
ตารางที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการท างานกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ (n=80) 

ข้อมูลการท างาน 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แผนกซ่อมรถที่ปฏิบัติงาน     0.052 
     รถยนต์      23 28.75 9 11.25  
     รถจักรยานยนต์      24 30.00 24 30.00  
รายได้เฉลี่ย     0.185 
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ข้อมูลการท างาน 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 7 8.75 6 7.50  
     10,001 – 15,000 บาท 28 35.00 13 16.25  
     15,001 บาทขึ้นไป 12 15.00 14 17.50  
ประสบการณ์การท างาน     0.689 
     1 - 5 ปี 19 23.75 11 13.75  
     6 - 10 ปี 15 18.75 10 12.50  
     11 ปีขึ้นไป 13 16.25 12 15.00  
ระยะเวลาการท างานต่อวัน     0.778 
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมง 20 25.00 13 16.25  
     มากกว่า 8 ช่ัวโมงขึ้นไป 27 33.75 20 25.00  
ช่วงเวลาหยุดพักการท างานต่อวัน     0.446 
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 31 38.75 19 23.75  
     มากกว่า 1 ช่ัวโมงขึ้นไป 16 20.00 14 17.50  

จ านวนวันท างานต่อสัปดาห ์     0.968 

     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 วัน 24 30.00 17 21.25  

     7 วัน 23 28.75 16 20.00  

* p-value < 0.05 
 
 ตารางที่ 2 จากการศึกษาปัจจัยด้านการท างาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถส่วนใหญ่มีแผนกซ่อมรถที่ปฏิบัติงานเป็น
รถจักรยานยนต์ จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 41 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 51.25 มีประสบการณ์ท างานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ 1 – 5 ปี จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีระยะเวลาใน
การท างานต่อวัน มากกว่า 8 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีช่วงเวลาหยุดพักในการท างานต่อวัน ≤ 1 ช่ัวโมง 
จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีจ านวนวันท างานต่อสัปดาห์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 วัน จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.25 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลด้านการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซ่อมรถ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ (n=80) 

ข้อมูลความรู้ด้านการปอ้งกนั
อุบัติเหตุ 

เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้เกี่ยวกับความรูด้้านการป้องกัน
อุบัติเหตุอยู่ในระดับน้อย 

4 5.00 4 5.00 0.433 

ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุอยู่ในระดับดีมาก 

43 53.75 29 36.25  

* p-value < 0.05 
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 ตารางที่ 3 จากการศึกษาปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถมีความรู้
เกี่ยวกับด้านการป้องกันอุบัติเหตุระดับดีมาก จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้าน
ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุกับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ พบว่า ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  
(p-value = 0.433) ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซ่อมรถ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุดีมาก  
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัศนคตดิ้านความปลอดภยักับการเกิดอุบตัิเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ (n=80) 

ข้อมูลทัศนคติด้านความปลอดภยั 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     ทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับน้อย 

0 0.00 0 0.00 0.097 

     ทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

11 13.75 3 3.75  

     ทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับดีมาก 

36 45.00 30 37.50  

* p-value < 0.05 
 
 ตารางที่ 4 จากการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติความปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถมีทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยในระดับดีมาก จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.50 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ พบว่า ทัศนคติด้านความปลอดภัย (p-value = 0.097) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซ่อมรถ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก
ทัศนคติความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ดีมาก แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงอาจไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ซ่อมรถ อาจจะคิดว่ามีความช านาญ ประสบการณ์ในการซ่อมรถหรืออาจจะปฏิบัติทุกวันจนมีความเคยชินในการซ่อมและการใช้
อุปกรณ์มาเป็นเวลานานหลายปี หรือปฏิบัติในทุก ๆ วัน  
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพฤติกรรมด้านความปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ (n=80) 

ข้อมูลพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 
เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่
ในระดับน้อย 

0 0.00 0 0.00 0.137 

     พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่
ในระดับปานกลาง 

25 31.25 12 15.00 
 

     พฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่
ในระดับดีมาก 

22 27.50 21 26.25 
 

* p-value < 0.05 
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 ตารางที่ 5 จากการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถมีพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในระดับดีมาก จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.75 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ พบว่า พฤติกรรมด้านความปลอดภัย (p-value = 0.137) ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานซ่อมรถ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยดีมาก แต่มีความคิดที่ว่าตัวเองมีประสบการณ์ในการท างานมานาน มีความ
ช านาญ ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน และทดลองวิธีการท างานในแบบใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกวิธี รวมถึง
มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงท่ีสามารถเกิดอันตรายได้ หรืออาจเกิดอุบัติเหตุขณะท าการซ่อมเครื่อง  
 จากการศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถส่วนใหญ่เคยได้รับบาดเจ็บจากการ
ท างานหรืออุบัติเหตุ ในรอบ 1 ปี จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.75 ลักษณะอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถส่วนใหญ่ได้รับคือ
สิ่งของตัด บาด ท่ิมแทง จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.96 ได้รับบาดเจ็บจากการท างานหรืออุบัติเหตุที่ระดับความรุนแรงไม่ถึง
ขั้นหยุดงาน จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.09 
  
สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นท่ีต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท างานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน ในผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value = 0.041)  
 ข้อเสนอแนะ สถานประกอบกิจการอู่ซ่อมรถควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลในการท างาน ควรมีการจัดท าคู่มือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ เช่น เสียงและสารเคมีในบรรยากาศการท างาน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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WISUDA AUTHA 1 WALAIPOHN DOUNGPROM2  NUTTHAWUT SILARAK3 and ORAWAN CHAMNANPHUDSA4 

หลักสูตร/ภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อีเมล: Orawan.cham@vru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Studies) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินและศึกษาสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตใน
โรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ่านวน 60 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เครื่องตรวจวัดเสียงแบบพื้นที่ (Sound Level Meter) และ
เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometer) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Science for Window) ในการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติไคสแควร์ 
(Chi–square Test) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ (60.00) มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 ปี ร้อยละ 
(65.00) มีอายุการท่างานภายในโรงงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี ร้อยละ (78.33) การตรวจวัดระดับเสียงในสภาพแวดล้อมการ
ท่างานพบว่ามีเสียงดังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ และพนักงานส่วนใหญ่มีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้ง
สองข้าง ที่ความถี่ 3,000 - 8,000 เฮิรตซ์ (ร้อยละ 86.67)   และผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง (P-value = 0.04)    มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหน่ึงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05 

 

ค ำส ำคัญ:    พนักงานฝ่ายผลิต, โรงงานปั่นด้าย , สมรรถภาพการได้ยิน 
 

Abstract 
This research was a cross-sectional descriptive study. Purposed to study the factors related to hearing 

ability and to study the hearing ability of production workers at a spinning factory in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province. The population was 6 0  production workers at a spinning factory. The research instrument used 
questionnaires, Sound Level Meter and Audiometer. Data were analyzed by using Descriptive statistics and SPSS 
(Statistic Package for Science for Window) program and statistical correlation of Chi-Square test. The study 
results showed that most of the workers were female (6 0 . 00 %). Aged younger was less than or equal to 3 2 
years (65 . 0 0  %). Work experienced in this factory was less than or equal to 8  years (78 . 3 3  %). The noise 
measurement in workplace was less than or equal to 8 5  decibels A. And most of workers had the ability at 
high frequencies of both ears in range of 3,000 – 8,000 Hz (86 . 6 7  %) and the factor of safe work behavior in 
preventing the noise had related to hearing ability at high frequencies of both ears ( P-value = 0 . 0 4 )  was 
statistically significant at the level P < 0.05 
 

Keywords: Production worker, Spinning factory, Hearing ability 
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บทน า 
 ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยินประมาณ 360 ล้านคน ในประเทศไทยพบผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน
มากกว่า 2.7 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินทีม่ีสาเหตุจากกรรมพันธ์ุ  อุบัติเหตุกระทบกระแทกทางศีรษะ 
ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันจากการท่างาน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในกิจวัตรประจ่าวัน เช่น การใส่หูฟังเป็นเวลานาน การคุย
โทรศัพท์เสียงดังเกินไป โดยกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มคนที่ท่างานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ติดต่อกันเกิน 8 ช่ัวโมง ในแต่ละปีมี
ผู้ป่วยโรคการสูญเสียการได้ยินเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลราชวิถี มากกว่า 3,000 คนต่อปี เพื่อผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม 
 จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี 2559 ระบุว่า มีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคสูญเสีย
การได้ยินจากผลของเสียงต่อหูช้ันใน และสูญเสียการได้ยินจากประสาทหูเสื่อม (ไม่รวมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) จ่านวน 
60,946 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนคนเท่ากับ 101.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่พบผู้ป่วยโรคการสูญเสียการได้ยิน จ่านวน 
48,435 คน (อัตราป่วย ร้อยละ 81.48) และข้อมูลจากส่านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบว่าแรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรม มีผู้
ที่มีงานท่าจ่านวน 37.65 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 20.78 ล้านคน (ร้อยละ 55.2) และเป็นแรงงานในระบบ 16.87 ล้านคน 
(ร้อยละ 44.8) ซึ่งแรงงานในระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเครื่องจักร ร้อยละ 16.8 เมื่อพิจารณาปัญหาด้านสุขภาพ
ของวัยแรงงาน จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี 2560 พบว่าโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
ดัง มีอัตราการป่วยต่อแสนคนเท่ากับ 79.91 และโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตประเภทหนึ่งที่ต้องมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชน ท่าให้ต้องน่าเข้าเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังจ่านวนมากมาใช้ในกระบวนการผลิตควบคู่กับแรงงานคน จึงท่าให้ผู้ทีท่่างานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้ามีโอกาสสัมผัสกับเสียง
ดัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อหูช้ันในและอาจท่าให้เกิดภาวะการณ์สูญเสียการได้ยินได้  
 จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้
ยินของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการวางแผนการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะน่าไปสู่พฤติกรรมการท่างานที่ปลอดภัย ตลอดจนลด
อันตรายที่เสี่ยงต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยด่าเนิน
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ่านวนท้ังสิ้น 60 คน เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการรวบรวมเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม เครื่องวัด
ระดับเสียง (Sound Level Meter) และเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer)   

แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านบุคคล เป็นค่าถามปลายปิดและ
ปลายเปิดให้เลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง จ่านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
โรคประจ่าตัว ประวัติการสูบบุหรี่ อายุการท่างาน และประสบการณ์ท่างานจากโรงงานอื่น   ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการท่างาน เป็น
ค่าถามปลายปิดและปลายเปิดให้เลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง  จ่านวน 3 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูล
แผนกงาน ระยะเวลาที่ได้รับสัมผัสเสียงช่วงการท่างานปกติในหนึ่งวัน ระยะเวลาที่ได้รับสัมผัสเสียงช่วงการท่างานล่วงเวลาในหนึ่ง
วัน และระยะเวลาในการพักเบรกส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง จ่านวน 9 ข้อ เป็น
การวัดทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง ลักษณะค่าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) เพียงข้อเดียว  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง จ่านวน 10 ข้อ เป็นการวัดระดับความรู้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเสียงลักษณะค่าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) เพียงข้อเดียว  ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง จ่านวน 7 ข้อ เป็นการวัดทัศคติความปลอดภัยในการท่างาน ลักษณะค่าถามเป็นแบบ
ให้เลือกตอบ (Check List) เพียงข้อเดียว  และส่วนท่ี 6 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่างานกับเสียง
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ดัง เป็นค่าถามปลายปิดให้เลือกตอบ จ่านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลการบริหารการจัดการในโรงงาน ได้แก่ โรงงานจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงให้แก่พนักงานหรือไม่ โรงงานจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดั งชนิดใด โรงงานมีการ
ตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานหรือไม่ โรงงานมีการแจ้งผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินให้พนักงานรับทราบหรือไม่ 
โรงงานมีการจัดอบรมเรื่องการท่างานในพื้นที่ท่ีมีเสียงดังหรือไม่ และท่านเคยอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น การใช้ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหูหรือไม่  

เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ยี่ห้อ 3M รุ่น Sound Pro SE/DL Serial Number BHM040002 มาตรฐาน 
IEC61672-1-2002 Class2 จ่านวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่อง Sound 
Calibrator ยี่ห้อ 3M รุ่น QC-10/QC-20 Serial Number QIM050220 มาตรฐาน IEC942 จ่านวน 1 เครื่อง โดยท่าการสอบ
เทียบเครื่องวัดระดับเสียงก่อนใช้งานทุกครั้ง และตั้งค่าเครื่องวัดระดับเสียงท่ีสเกลเอ (A Weighting) การตอบสนองแบบช้า (Slow) 
และติดตั้งไมโครโฟนบนขาตั้ง (Tripod) สูงจากพ้ืนให้อยู่ในระดับหู (Hearing zone) ของผู้ปฏิบัติงานในรัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
 เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer) ยี่ห้อ Welch Allyn รุ่น AM282   ใช้ในการตรวจวัดความสามารถใน
การได้ยินของหูทั้ง 2 ข้างของพนักงาน โดยการปล่อยเสียงบริสุทธ์ (Pure tone) ให้ผู้รับการตรวจฟังเสียงผ่านหูฟัง เพื่อหาระดับ
เสียงต่่าสุดที่เริ่มได้ยิน (Hearing threshold level) ในแต่ละความถี่ ตั้งแต่แต่ 125 ถึง 8,000 เฮิรตซ์ ของหูแต่ละข้าง โดยเป็นการ
วัดเฉพาะการน่าเสียงทางอากาศ (Air conduction) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและปรับมาตรฐานแล้ว 
(Calibration) และจัดให้มีห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 1 ห้อง 

เกณฑ์ในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูท้ังสองข้าง 
ความถี่ (Hertz) 500 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 

ระดับเสียง (dB SPL) 21 26 34 - 37 - 37 
 

ระดับเสียงในห้องท่ีท าการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน ตามเกณฑ์ ANSI 

ที่มา: American National Standards Institute (ANSI). 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน  3  ท่าน พิจารณาตรวจความตรงตามเนื้อหา 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความชัดเจนของข้อค่าถามรวมทั้งข้อเสนอแนะ จากนั้นน่าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน่ามาค่านวณหาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) 
 ความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วน่าไปท่าการทดสอบ (Try-out) 
จ่านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากร และน่ามาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS 
Windows ในการหาความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นที่ได้ 
0.78 สามารถใช้ในการเก็บตัวอย่างได้ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย จ่านวน 60 คน พบว่าพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ่านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุเฉลี่ย 32.35 ± 
11.166 ระดับการศึกษาสูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่สูบบุหรี่  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ไม่ได้รับสัมผัสเสียงดังในกิจวัตรประจ่าวัน  คิดเป็นร้อยละ 88.33 อายุการท่างานภายในโรงงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
8 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.33 ไม่เคยท่างานท่ีมีเสียงดังมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
 ปัจจัยด้านการท่างานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย จ่านวน  60 คน พบว่าแผนก Ring Flame, แผนก Simplex 
และแผนก Drawing  ท่างานล่วงเวลา คิดเป็นร้อยละ 66.67  และพักเบรกตั้งแต่ 60 นาทีต่อวนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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 ปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย จ านวน 60 คน ได้รับเสียงดังน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับเสยีงดังของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นดา้ย จ านวน 60 คน 
พบว่าทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.7 
 ปัจจัยด้านด้านความรู้ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียงดังของพนักงานฝ่ายผลติโรงงานปั่นด้าย จ านวน 60 คน 
มีด้านความรู้ความปลอดภัย ฯ คิดเป็นร้อยละ 61.67 
 ปัจจัยด้านด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสยีงดังของพนักงานฝ่ายผลติโรงงานปัน่ด้าย จ านวน 60 
คน อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.33  
 ปัจจัยด้านการบริหารจดัการเกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานกบัเสียงดังของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายจ านวน 

60 คน มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงให้กับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00   

การตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลติโรงงานปั่นด้าย จ านวน 60 คน     พบว่าส่วนใหญ่มีความผิดปกติที่

ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67  

การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการน่าตัวแปรที่ก่าหนดไว้น่าไปทดสอบสมมติฐานกับตัวแปรตาม คือ สมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงาน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อค่าระดับนัยส่าคัญทางสถิติ ค่า P-value น้อยกว่า 
0.05 
 1. การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับสมรรถภาพการได้ยิน 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานโรงงานปั่นดา้ย (N=60) 

ปัจจัยด้านบุคคล 
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

P-value ปกต ิ ผิดปกต ิ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     0.60 
ชาย 3 5.00 21 35.00  
หญิง 5 8.33 31 51.67  

อาย ุ     0.42 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 ปี 6 10.00 33 55.00  
มากกว่า 32 ปีขึ้นไป 2 3.33 19 31.67  

ระดับการศึกษา     0.35 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับชั้นม.3 1 1.67 14 23.33  
สูงกว่าชั้นม.3 7 11.67 38 63.33  

การสูบบุหร่ี     0.49 
ไม่สูบบุหร่ี 7 11.67 41 68.33  
สูบบุหร่ี 1 1.67 11 18.33  

การสัมผัสเสียงดังในกิจวัตรประจ าวัน     0.65 
ไม่ได้รับสัมผัสเสียงดัง 7 11.67 46 76.67  
ได้รับสัมผัสเสียงดัง 1 1.67 6 10.00  

อายุการท างาน     0.44 
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ปัจจัยด้านบุคคล 
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

P-value ปกต ิ ผิดปกต ิ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี 7 11.67 40 66.67  
มากกว่า 8 ปีขึ้นไป 1 1.67 12 20.00  

ประสบการณ์ท างานจากโรงงานอื่น     0.87 
ไม่เคยท างานที่มีเสียงดังมาก่อน 8 13.33 51 85.00  
เคยท างานที่มีเสียงดังมาก่อน 0 0.00 1 1.67  

*P-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับสมรรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง พบว่า 
 เพศ 
 เพศไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้ง
สองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value =0.60) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า พนักงานชาย
และพนักงานหญิงมีลักษณะการท่างานที่คล้ายกันสารถท่างานได้เหมือนกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมือนกัน เพศจึงไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานปั่นด้าย 
 อาย ุ
 อายุไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้ง
สองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.42)ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า   อายุของ
พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 32.55 ปี จึงท่าให้อายุไม่สัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยิน 
 ระดับการศึกษา 
 ระดับการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่
ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.35) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบาย
ได้ว่า ระดับการศึกษาพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 75 ซึ่ง
พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่มีทัศนคติและความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดังที่ระดับมากท่าให้
ระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยิน 
 การสูบบุหร่ี 
 การสูบบุหรี่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่
ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.49) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบาย
ได้ว่า การสูบบุหรี่ของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 80 ท่าให้การสูบบุหรี่ไม่สัมพันธ์กับสมรรถภาพ
การได้ยิน 
 การสัมผัสเสียงในกิจวัตรประจ าวัน 
 การสัมผัสเสียงในกิจวัตรประจ่าวันพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย
ที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.65) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย อธิบายได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ไม่ได้รับสัมผัสเสี ยงดังในกิจวัตรประจ่าวันร้อยละ 88.33 ดังนั้น   
การสัมผัสเสียงดังในกิจวัตรประจ่าวัน จึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน 
 อายุการท างาน 
 อายุการท่างานพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่
ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.44) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบาย
ได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่มีอายุการท่างานภายในโรงงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี ร้อยละ 78.33 และระดับ
เสียงเฉลี่ย 83.83 เดซิเบลเอ ท่าให้อายุการท่างานไม่สัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยิน 
 ประสบการณ์ท างานจากโรงงานอื่น 
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 ประสบการณ์ท่างานจากโรงงานอ่ืนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย
ที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.87) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย อธิบายได้ว่า ประสบการณ์ท่างานจากโรงงานอ่ืนของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ไม่เคยท่างานอ่ืนท่ีมีเสียงดัง
มาก่อน ร้อยละ 98.33 จากประสบการณ์ท่างานจากโรงงานอ่ืน 
 2. การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยด้านการท่างานกับสมรรถภาพการได้ยิน 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท่างานกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของ
หูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย (N=60) 
 

ปัจจัยด้านการท างาน 
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

P-value ปกต ิ ผิดปกต ิ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แผนกงาน     0.46 
Two for One & Auto Winding 2 3.33 18 30.00  
Ring Flame, Simplex & Drawing 6 10.00 34 56.67  

การท างานล่วงเวลา     0.54 

ไม่ท า 3 5.00 17 28.33  

ท า 5 8.33 35 58.33  
*P-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท่างานกับสมรรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง พบว่า 
 แผนกงาน 
 แผนกงานพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่
สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.46) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า 
พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่คือแผนก Ring Flame,แผนก Simplex และแผนก Drawing ร้อยละ 66.67 ซึ่งแต่ละ
แผนกมีเสียงดังตลอดระยะเวลาการท่างาน 8 ช่ัวโมงไม่เกิน 84 เดซิเบลเอ ซึ่งแต่ละแผนกมีเสียงดังตลอดระยะเวลาการท่างาน 8 
ช่ัวโมงไม่เกิน 84 เดซิเบลเอ โดยผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ กนกวรรณ อาจแก้ว (1) ที่ได้ศึกษาเรื่องความชุกของการสูญเสียการ
ได้ยินและการสัมผัสเสียงของพนักงานผลิตช้ินส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท่าความเย็น ทีพ่บว่าพ้ืนท่ีการท่างานท่ีมีเสียงดังมี
ความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
 การท างานล่วงเวลา 
 การท่างานล่วงเวลาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความ
ผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 (P-value 0.54) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้
ว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ท่างานล่วงเวลา ร้อยละ 66.67 และมีการก่าหนดช่ัวโมงในการท่างานล่วงเวลา 12 
ช่ัวโมงต่อวันโดยผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ Hafiz Danish Ashraf (2) ที่ได้ศึกษาเรื่อง Frequency of hearing loss among 
textile industry workers of weaving unit in Karachi, Pakistan ; ความถี่ของการสูญเสียการได้ยินของคนงานในอุตสาหกรรม
สิ่งทอของแผนกทอผ้า ประเทศปากีสถาน ที่พบว่าการท่างานล่วงเวลามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 3.การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างานกับสมรรถภาพการได้ยิน 
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ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างานกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่มีความ
ผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย (N=60) 

ปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท างาน 
 

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
P-value ปกต ิ ผิดปกต ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับความดังเสียง     0.60 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ 7 11.67 43 71.67  
มากกว่า 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 1 1.67 9 15.00  

*P-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างานกับสมรรรถภาพการได้
ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง พบว่า 
 ระดับความดังเสียงในสภาพแวดล้อมการท างาน 

ระดับความดังเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างานไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงาน
ปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.60) ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ท่างานอยู่ในพ้ืนท่ีการท่างานท่ีมีระดับความดังเสียงเฉลี่ย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบลเอร้อยละ 83.33 
 4.การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดังกับสมรรถภาพการ
ได้ยิน 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดังกับผลการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้าย (N=60) 

ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการ
ท างานเกี่ยวกับเสียงดัง 

 

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
P-value ปกต ิ ผิดปกต ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับทัศนคติด้านความปลอดภัย     0.08 

มีทัศนคติด้านความปลอดภัยท่ีระดับ
มาก 

4 6.67 42 70.00  

มีทัศนคติด้านความปลอดภัยท่ีระดับ
น้อยถึงปานกลาง 

4 6.67 10 16.67  

*P-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง
กับสมรรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้าง พบว่า 
 ระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียงดัง  
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดังกับสมรรถภาพการได้
ยิน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายที่มีความผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสอง
ข้าง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.08) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า พนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ระดับมาก ร้อยละ 76.67 ท่าให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก่าหนดต่าง ๆ ที่ปลอดภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงเป็นสิ่งจ่าเป็นต่อพนักงานในการท่างานในพื้นที่ท่ีมีเสียง
ดัง และแนะน่าเพื่อนร่วมงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงทุกครั้งท่ีมีการท่างานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดัง 
สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
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 การทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต  ในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการน่าตัวแปรที่ก่าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการท่างาน
ปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างาน ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง ปัจจัยด้านความรู้
ด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง ปัจจัยด้านพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง และปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่างานกับเสียงดัง น่าไปทดสอบสมมติฐานกับตัวแปรตาม คือ สมรรถภาพการ
ได้ยินของพนักงาน โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อค่าระดับนัยส่าคัญทางสถิติ ค่า P-value 
น้อยกว่า 0.05   
 1. จากการศึกษาปัจจัยด้านบุคคล พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 32 ปี ร้อยละ 65.00 ระดับการศึกษาสูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 75.00 ไม่มีโรคประจ่าตัวเกี่ยวกับหู 
ร้อยละ 100.00 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 80.00 ไม่ได้รับสัมผัสเสียงดังในกิจวัตรประจ่าวัน ร้อยละ 88.33 อายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 
ปี ร้อยละ 78.33 ไม่เคยท่างานท่ีมีเสียงดังมาก่อน ร้อยละ 98.33 
 2. จากการศึกษาปัจจัยด้านการท่างาน พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่คือแผนก Ring Flame, แผนก 
Simplex และแผนก Drawing ร้อยละ 66.67 ท่างานล่วงเวลา ร้อยละ 66.67 พักเบรกตั้งแต่ 60 นาทีต่อวันขึ้นไป ร้อยละ 100.00 
 3. จากการศึกษาปัจจัยด้านเสียงในสภาพแวดล้อมการท่างาน พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วนใหญ่ท่างานอยู่
ในพื้นที่การท่างานท่ีมีระดับความดังเสียงดังเฉลี่ยมากกว่า 83 เดซิเบลเอ ร้อยละ 66.67 
 4. จากการศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วน
ใหญ่มีทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 76.67 
 5. จากการศึกษาความรู้ด้านความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วน
ใหญ่มีความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.67 
 6. จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานปั่นด้ายส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 68.33 
 7. จากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่างานกับเสียงดัง พบว่า  ส่วนใหญ่โรงงานมี
การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังให้กับพนักงาน ร้อยละ 100.00 พนักงานมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงชนิด
ปลั๊กอุดหู ร้อยละ 100.00 พนักงานได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ร้อยละ 100.00 มีการแจ้งผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ให้พนักงานรับทราบ ร้อยละ 98.33 มีการจัดอบรมเรื่องการท่างานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ร้อยละ 91.67 เคยเข้าอบรมเรื่องการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น การใช้ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหู ร้อยละ 76.67 
 8. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตใน
โรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง ( P-value = 0.04) มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Descriptive Study) เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม เครื่องวัดระดับเสียง 
(Sound Level Meter) และเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer) กับกลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการท่างานเกี่ยวกับเสียงดัง (P-value = 0.04) มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยิน
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ผิดปกติที่ความถี่สูงของหูทั้งสองข้างของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่นด้ายแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ทางโรงงานควรมีการจัดท่ามาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ประกอบด้วย จัดให้มีนโยบายการเฝ้าระวังเสียงดัง ( Noise 
Monitoring) และการเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) และก่าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

2) การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยการ
ประเมินค่าความสามารถในการลดเสียงดังของอุปกรณ์แต่ละชนิด (Noise Reduction Rating, NRR) 

3) จัดท่าแบบตรวจวัดการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรท่าการศึกษากับโรงงานที่มีเสียงดังประเภทอื่น ๆ เพื่อจะได้ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ให้ครอบคลุมกับปัจจัยที่มีผลต่อ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน 

2)  ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเฝ้าระวัง
การได้ยินและสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้
ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น ในโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรคือพนักงาน
แผนกผลิตเหล็กแผ่นจ านวน 81 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 1.แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้าน
การท างาน ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างาน และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2. เครื่องตรวจวัดเสียง 3. เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ได้แก่ สถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 19 – 57 ปี การตรวจวัดระดับเสียงใน
สภาพแวดล้อมการท างานได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด พนักงานส่วนใหญ่มีสมรรถภาพ
การได้ยินที่ผิดปกติ ร้อยละ 66.70 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บสมรรถภาพการได้ยิน 
ได้แก่ อายุ (p-value = 0.016) ระดับการศึกษา (p-value = 0.009) และอายุงาน (p-value =0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ (p< 0.05) 
 

ค ำส ำคัญ : ปัจจัย สมรรถภาพการไดย้ิน พนักงาน เหล็กแผ่น 

 

Abstract 
 This cross-sectional study aimed to study the factors related to hearing capacity among 81 of workers 
in steel plate manufacturing. Research instruments were used including 1) questionnaires to collect personal 
factor, working factor, safety knowledge factor, safety administrative factor, safety attitude and safety behavioral 
factor 2) audiometer and 3) sound level meter. Chi-square test used for investigating relationship. The result 
showed that all workers were men, and aged in rang of 19 -57 years old. Noise measurement in working 
environment was ≥ 85 dB (A) which above Thai standard value. Most workers showed abnormal hearing 
(66.70%). Age (p-value =0.016) education level (p-value = 0.009) and work experience (p-value =0.000) were 
significant relationship with hearing capacity. 
 

Keywords: factor, hearing capacity, worker, steel plate 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเหลก็มี
ความจ าเป็นต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ประเทศ
ไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูง จากการศึกษาข้อมูลสถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีกระบวนการผลิตเหล็ก กระบวนการถลุง หล่อ หลอม รีด ดึง ตัด และ
พับหรือม้วนโลหะ ในปี พ.ศ. 2560  มีจ านวนทั้งหมด 2,448 โรงงาน ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนทั้งหมด 2,488 โรงงาน และในปี 
พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งหมด 2,480 โรงงาน ในปี พ.ศ. 2562 แบ่งประเภทโรงงานได้ดังนี้ โรงงานประเภทที่ 59 การเกี่ยวกับการ
ถลุง หล่อ หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก มีจ านวน 478 โรงงาน โรงงานประเภทท่ี 61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือเครื่องใช้ที่
ท าด้วยเหล็กมีจ านวน 355 โรงงาน โรงงานประเภทที่64(6) การท าขดสปริงเหล็ก มีจ านวน 411 โรงงาน โรงงานประเภทที่64(8) 
การท าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบ มีจ านวน 130 โรงงาน และโรงงานประเภทที่64(12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ มี
จ านวน 1106 โรงงาน(1)  
 เสียงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญในการท าให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ และเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการ
สัมผัสเสียงดังจากการท างานจึงนับเป็นปัญหาส าคัญด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานที่สัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งาน
อุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถรับจ้าง เป็นต้น การท างาน
หรือการประกอบอาชีพอาจมีผลท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินได้ โดยมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้าง มากกว่าข้างเดียว ในประเทศ
ไทยอัตราการป่วยของโรคประสาทหูเสื่อมจากการท างานท่ีรับสัมผัสเสียงดังในปี พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง
ดัง จ านวน 1,076 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย เท่ากับ 1.78 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ที่พบผู้ป่วยโรคการได้ยิน
เสื่อมเหตุเสียงดัง จ านวน 42,946 ราย อัตราป่วย71.29 ต่อประชากรแสนราย(2) จากผลการตรวจวัดสุขภาพตามความเสี่ยงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2561 ของพนักงานในโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งใน อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าสถิติก ารตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินในปี 2559 มีจ านวนพนักงานที่ตรวจ จ านวน 486 ราย พบว่า ปกติ จ านวน 447 ราย ผิดปกติ จ านวน 39 
ราย ในปี 2560 มีจ านวนพนักงานท่ีตรวจ จ านวน 333 ราย พบว่า ปกติ จ านวน 263 ราย ผิดปกติ จ านวน 70 รายและในปี 2561 
มีจ านวนพนักงานท่ีตรวจ จ านวน 386 ราย พบว่า ปกติ จ านวน 320 ราย ผิดปกติ จ านวน 66 ราย โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง
เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้  
 กระบวนการผลิตเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรม มีขั้นตอนในการแปรรูปเหล็กแผ่นทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ ข้ันตอนแรกคือ 
การน าเหล็กม้วนเข้าเครื่องตัดม้วน ขั้นตอนที่ 2 น าเหล็กแผ่นที่ได้จากเครื่องตัดม้วนมาซอยโดยเครื่องตัดซอย แบ่งเป็นตัดซอยสั้น
และตัดซอยยาว ขั้นตอนที่ 3 น าเหล็กท่ีตัดซอยมาพับจะได้เหล็กฉาก และเหล็กรูปตัวซี และขั้นตอนท่ี 4 น าเหล็กท่ีมีความหนาและ
ต้องการตัด โดยใช้วิธีการตัดแก๊ส ความเสี่ยงของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กมีค่อนข้างสูง เช่น ขั้นตอนแรกของ
การผลิตเหล็กคือ การน าเหล็กม้วนเข้าเครื่องตัดม้วน ลักษณะการท างานโดย ให้พนักงานกดเครนเพื่อน าเหล็กเข้าเครื ่องจักร  
ซึ่งในกระบวนการนี้พนักงานจะมีความเสี่ยง จากการรับสัมผัสเสียงดังจากเครื่องตัดม้วน ขั้นตอนที่ 2 น าเหล็กแผ่นที่ได้จากเครื่อง
ตัดม้วนมาซอยโดยเครื่องตัดซอย แบ่งเป็นตัดซอยสั้นและตัดซอยยาวซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่พนักงานจะการได้รับสัมผัสเสียงดัง
จากเครื่องจักร ขั้นตอนท่ี 3 น าเหล็กท่ีตัดซอยมาพับจะได้เหล็กฉากและเหล็กรูปตัวซี มีลักษณะการท างาน โดยใหพ้นักงานดันเหล็ก
เข้าเครื่องพับจึงท าให้พนักงานได้รับสัมผัสเสียงดังจากเครื่องจักร และพนักงานน าเหล็กท่ีได้จากพับเหล็กฉากและเหล็กรูปตัวซีออก
จากเครื่องจักรและวางเหล็กลงกับพื้นจะท าให้เกิดเสียงดังในขณะปฏิบัติงานและเป็นอีกขั้นหนึ่งที่พนักงานได้รับสัมผัสเสียงดัง 
ปัญหาที่พบในการท างานคือการได้รับสัมผัสเสียงดังจากสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่อมีการรับสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานส่งผล
กระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินจึงเป็นปัญหาสุขภาพจากการท างานที่ส าคัญของพนักงานที่ท างานอยู่แผนกผลิตเหล็กแผ่น  
ในโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งใน อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 จากทบทวนการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในกลุ่มโรงงานผลิตเหล็กแผ่น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความชุกและปัจจัยเสีย่ง
ต่อการสูญเสียการได้ยิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนก
ผลิตเหล็กแผ่นที่สัมผัสเสียงในโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งใน อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
พนักงานที่ท างานในแผนกผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 81 คน ที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้า – เกณฑ์คัดออก ดังนี้ เกณฑ์การคัดเข้า เป็นผู้ที่
สามารถสื่อสารพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ และยินดีและยินยอมรับการเข้าร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เกณฑ์การคัดออก มีประวัติที่
ได้รับการรักษา เช่น หูหนวกที่เป็นกรรมพันธ์ุ หูตึง และพนักงานท่ีมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางหูหรือศีรษะ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยมีทั้งหมด 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม เครื่องวัดระดับเสียง และ
เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ อาย ุระดับการศึกษา การสูบบุหรี่ และโรคประจ าตัว 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการท างาน จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ อายุงาน ช่ัวโมงท างานต่อวัน ลักษณะการท างาน และประสบการณ์
ท างานสัมผัสเสียงดัง 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านความรู้ความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 10 ข้อ ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน(3) 
ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน การแปลผล 6 คะแนนข้ึนไป มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับ
ด ี0 - 5 คะแนน มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 12 ข้อ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน(3) ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน การแปลผล 29 คะแนน ขึ้นไป มีทัศนคติความปลอดภัยใน
การท างานอยู่ในระดับดีมาก 21-28 คะแนน มีทัศนคติความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 12-20 คะแนน มีทัศนคติ
ความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับน้อย  
2. เครื่องวัดระดับเสยีง ใช้ในการวัดเสียงในสิ่งแวดล้อมการท างาน 
3. เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ใช้ประเมินสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ความถี่  500, 1000, 2000, 3000, 4000, 
6000 และ 8000 Hz การแปลผล ระดับการได้ยินปกติ หมายถึง ระดับการได้ยินในทุกความถี่ (500 - 8000 Hz) ของหูทั้งสองข้าง 
ไม่เกิน 25 dB(A) ระดับการได้ยินผิดปกติ คือ ระดับการได้ยินในบางความถี่ (500 - 8000 Hz) ของหูข้างใดข้างหนึ่งหรือท้ังสองข้าง
มีค่ามากกว่า 25 dB(A) (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2560) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ส าหรับตัวแปรต้น อธิบายและสรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด และร้อยละ  
 สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักง านในอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กแผ่น โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานแผนกผลติเหล็กแผ่น (N=81) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน 
p-value 

ผิดปกต ิ ปกต ิ

จ านวน )ร้อยละ(  จ านวน )ร้อยละ(   

อายุ )ปี(      0.016* 

  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 37 45.70 25 30.80 
 

  41 ปีขึ้นไป 17 21.00 2 2.50 

ระดับการศึกษา     0.009* 

  ต ่ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 4 46 56.80 16 19.80  

  ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้นไป  8 9.90 11 13.60 

การสูบบุหร่ี     0.432 

  สูบบุหรี่ 29 35.80 12 14.80  

  ไม่สูบบุหรี่ 25 30.90 15 18.50 

โรคประจ าตัว     0.095 

  มีโรค 9 11.10 1 1.20  

  ไม่มีโรค 45 47.30 26 32.10 

* p-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 81 คน พบว่าพนักงานท้ังหมดเป็นเพศ
ชาย ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี ร้อยละ 76.50 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 76.50 
ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 50.60 และไม่มีโรค ร้อยละ 87.70 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถภาพการได้
ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา อายุมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.016) เนื่องจากพนักงานที่มีอายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองที่แตกต่างกัน จึงท าให้อายุมีผลต่อสมรรถภาพการได้ยิน หรืออาจเกิดจากความเชื่อที่ผิดในการป้องกันตนเอง ผลการศึกษา
อายุมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินนี้สอดคล้องกับวิจัยที่ผ่านมา (4) ในส่วนของระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
สมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.009) เนื่องจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าอาจมีความรู้ 
ความเข้าใจที่มากกว่า จึงท าให้มีพื้นฐานความรู้ที่มากพอและมีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างานที่สัมผัสเสียงดังที่ดีและ
ถูกต้อง 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น (N=81) 

ปัจจัยด้านการท างาน 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน 

p-value ผิดปกต ิ ปกต ิ

จ านวน )ร้อยละ(  จ านวน )ร้อยละ(  

อายุงาน     0.000* 

  ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 21 25.90 23 28.50  

  มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 33 40.70 4 4.90  

ชั่วโมงท างานต่อวัน     0.748 

  8 ช่ัวโมง/วัน  32 39.50 17 21.00  

  มากกว่า 8 ช่ัวโมง /วัน  22 27.20 10 12.30 

ประสบการณ์ท างาน     0.522 

  เคย 7 8.60 5 6.20  

  ไม่เคย 47 58.00 22 27.20 

* p-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการท างานของพนักงานผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 81 คน พบว่าพนักงานแผนกผลิต
เหล็กแผ่นส่วนใหญ่มีอายุงานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 54.30 ส่วนใหญ่ท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจากการตรวจวัดระดับ
เสียงดังในภาพแวดล้อมการท างาน พบว่าพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่นส่วนใหญ่ท างานกับเครื่องตัดซอยยาว ร้อยละ 61.70 สัมผัส
เสียงดัง 88 dB(A) พนักงานท่ีท างานในเครื่องซอยสั้น ร้อยละ 18.50 สัมผัสเสียงดัง 87 dB(A) พนักงานที่ท างานในเครื่องพับเหล็ก
ตัวซี ร้อยละ 19.80 สัมผัสเสียงดัง 85 dB(A) ตามล าดับ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับสมรรถภาพ
การได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น พบว่า อายุงานมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value = 0.000) เนื่องจากการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังระยะเวลานานหลายปีต่อเนื่อง การได้รับสัมผัสเสียงที่ดัง
มากเกินไปในระยะเวลาการสัมผัสที่นานเพียง กลไกการเกิดความผิดปกติในการได้ยินเป็นผลจากการถูกท าลายของเยื่อบุรับ
ความรู ้ส ึกของอวัยวะของคอร ์ต ิ  (Organ of corti) ในหูชั ้นในซึ ่งประกอบด้วยเซลล์ขนด้านนอก และเซลล์ขนด้านใน (6)  
ผลการศึกษาอายุงานมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้นี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา(7,8)  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียงกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนก
ผลิตเหล็กแผ่น (N=81) 

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับเสียง 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน 

p-value ผิดปกต ิ ปกต ิ

จ านวน )ร้อยละ(  จ านวน )ร้อยละ(  

ความรู้ด้านความปลอดภัย     1.000 

  ความรู้ระดับน้อย 10 12.30 5 6.20 
 

  ความรู้ระดับดี 44 54.30 22 27.20 
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 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียงของพนักงานผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 
81 คน พบว่าพนักงานผลิตเหล็กแผ่นส่วนใหญ่ มีความรู้ระดับดี จ านวน 66 ราย ร้อยละ 81.50 รองลงมาเป็นพนักงานที่มีความรู้
ระดับน้อย จ านวน 15 ราย ร้อยละ 18.50 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
เสียงกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 1) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า พนักแผนกผลิตเหล็กแผ่นมีความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเสียงอยู่ในระดับดี เนื่องจากโรงงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงให้กับ
พนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น และพนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงท่ีดี  
  

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างานกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็ก
แผ่น (N=81)  

ด้านทศันคติความปลอดภัยในการท างาน 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน 

p-value ผิดปกต ิ ปกต ิ

จ านวน )ร้อยละ(  จ านวน )ร้อยละ(  

ด้านทัศนคต ิ     .0 333 

ระดับปานกลาง 0 0 1 1.20  

ระดับดีมาก 54 66.70 26 32.10  

  
 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาด้านทัศนคติความปลอดภัยในการท างานของพนักงานผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 81 คน พบว่า
พนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่นส่วนใหญ่ มีทัศนคติระดับดีมาก จ านวน 80 ราย ร้อยละ 98.80 รองลงมามีทัศนคติระดับน้อยและ
ปานกลาง จ านวน 1 ราย ร้อยละ 1.20 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความปลอดภัยในการท างานกับสมรรถภาพ
การได้ยิน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value 0.333) อธิบายได้ว่า 
พนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่นมีทัศนคติความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก โรงงานมีการบริหารจัดการที่ดี มี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงในกับพนักงานผลิตเหล็กแผ่น พนักงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเสียงที่
โรงงานจัดขึ้น 

 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกับเสียงกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน
แผนกผลิตเหล็กแผ่น (N=81)  

พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล ด้านความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับเสียง 

ผลการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน 

p-value ผิดปกต ิ ปกต ิ

จ านวน )ร้อยละ(  จ านวน )ร้อยละ(  

ด้านพฤติกรรม     0.547 

  ระดับปานกลาง 3 3.70 0 0.00  

  ระดับดมีาก 51 63.00 27 33.30  

 
 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานผลิตเหล็กแผ่น จ านวน 81 
คน พบว่าพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมระดับดีมาก จ านวน 78 ราย ร้อยละ 96.30 รองลงมามี พฤติกรรม
ระดับน้อยและปานกลาง จ านวน 3 ราย ร้อยละ 3.70 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพบว่า ด้านพฤติกรรมไม่มีความสัมพันธ์
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กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value 0.547) ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายได้ว่า พนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตร ายส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับดีมาก เนื่องจาก โรงงานมีกฎระเบียบบังคับให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ที่อุดหูและที่ครอบหู มีป้าย
เตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงในพ้ืนท่ีการท างาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าคน พบว่าพนักงานทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 
ร้อยละ 76.50 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 76.50 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 50.60 และไม่มีโรค ร้อยละ 
87.70 มีประสบการณ์ท างานเฉลี ่ย 5.81 ปี และมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติร้อยละ 66.70 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภาพการได้ยินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่อายุ (p-value = 0.016) ระดับการศึกษา (p-value = 0.009) และอายุงาน 
(p-value = 0.000) และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ได้แก่ เพศ การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว ชั่วโมงท างานต่อวัน ลักษณะการท างาน 
ประสบการณ์ท างานสัมผัสเสียงดัง ความรู้ ทัศนคติความปลอดภัยในการท างาน และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ผู้บริหารควรมีนโยบายให้พนักงานที่มีอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เสียงดังที่นานเกินไป  
 2) มีการจัดอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีสื่อวีดีโอที่น่าสนใจเพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับผู้ที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้  
 3) การศึกษาสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกผลิตเหล็กแผ่น พบว่า ร้อยละ 66.7 และระดับเสียงในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานทุกลักษณะงานมีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวันมากกว่าหรือเท่ากับ 85 dB(A) จึงควร
ด าเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายที่ก าหนดให้ สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียง
ดังมากกว่าหรือเท่ากับ 85 dB(A) ต้องด าเนินการรวมทั้งมีการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยินและระดับเสียงในสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ  
 4) เนื่องจากแผนกผลิตเหล็กแผ่น มีสภาพแวดล้อมการท างานที่มีเสียงดังในทุกลักษณะงาน จึงควรเพิ่มมาตรการในการ
ควบคุมทางด้านวศิวกรรม เนื่องจากเป็นมาตรการในการควบคุมเสียงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และพิจารณาเลือกวิธีการควบคุม 
เสียงท่ีเหมาะสมกับ สถานประกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามและผู้ร่วมโครงการที่กรุณาสละเวลา
ตอบแบบสอบถามจนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

Factors Associated with Work-Related Musculoskeletal Disorders Among Solid Waste 
Collectors in Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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* ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: Chinchuta.kh@gmail.com  

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการท างาน แบบสอบถามความเครียดจากการ
ท างาน (Thai-JCQ) แบบประเมินด้านการยศาสตร์ (REBA) และแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อาการผิดปกติของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อจากพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 66 คน ผลการศึกษา พบว่า พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 90.9 อายุเฉลี่ยของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย คือ 42.45 (± 11.98) ปี ความชุกของอาการผิดปกติของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ร้อยละ 81.82 ในรอบ 7 วันที่ผ่านมาส่วนของร่างกายที่มีอาการ
ผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อมากที่สุดปวด ส่วนใหญ่คือ ไหล่ ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ แขนท่อนบน  ร้อยละ 78.8 และ
เอว/หลังส่วนล่าง ร้อยละ 77.3 ตามล าดับ ความเครียดจากการท างานในแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง ผลจากการศึกษา 
พบว่าความเครียดจากการท างานด้านข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติ ของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา (p-value = 0.049) ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย  
 
ค ำส ำคัญ: อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย การยศาสตร ์
 
 

Abstract 
 This study was a cross-sectional descriptive study. The purpose of this research was to determine 
factors associated with work-related musculoskeletal disorders among solid waste collectors. The data was 
collected by using an interview form consisted of personal characteristics, working information, Thai job content 
questionnaires (Thai – JCQ), Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Nordic Musculoskeletal Questionnaire 
among 66 solid waste collectors. The results of this study were found that most of the solid waste collectors 
were male (90.9%). The average age of solid waste collectors was 42.45 (±11.98) years. The prevalence of the 
musculoskeletal disorders of the solid waste collectors over the past 7 days was (81.82 %). ln the past 7 days, 
the most common part of the body with musculoskeletal disorders was the shoulder (81.8 %) followed by the 
upper arm (78.8 %) and waist/lower back (77.3 %) respectively. Work-related stress was moderate. The results 
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of this study were revealed that there were statistically significant between Psychological job demand in the 
past 7 days (p-value = 0.049) and work-related musculoskeletal disorders among solid waste collectors. 
 
Keywords:  Musculoskeletal disorders, Solid waste collectors, Ergonomics 
 
บทน า 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ สาเหตุ
หลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร ชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
การมีอ านวยความสะดวกอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น จนท าให้ศักยภาพในการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้ง
ประเทศกว่า 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน คิดเฉลี่ยเป็นปริมาณ
ขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต ่ากว่าปีละ 10 ล้านตัน จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้

ว่าปริมาณขยะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(1)

  
ส าหรับประเทศไทยในส่วนของการจัดการขยะนั้นมีการก าหนดกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะ ตามพระราช

บัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการ สวนทองถิ่นใดใหเป็นอ านาจ หน

าที่ของราชการสวนทองถิ่นนั้นเป็นผู้ด าเนินการจัดการ(2)  พนักงานเก็บขยะเป็นหนึ่งในกลุมที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพเป็นอย่าง
มากนั้น เนื่องจากตองมีการสัมผัสกับขยะในทุกวัน จึงจ าเป็นจะต้องมีการปกปองอันตรายต่อสุขภาพโดยวิธีการสวมใสอุปกรณ์ปอง

กัน อาทิ ถุงมือยาง หมวก ชุดท างานแขนขายาวที่รัดกุม รองเท้าบู๊ท และผาหรือหนากากปองกันฝุ่น(3)  ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถปกปองสุขภาพพนักงานเก็บขยะได้ สิ่งคุกคามสุขภาพท่ีมาจากการเก็บขยะ ได้แก สารพิษและสารเคมีในขยะอันตราย เช้ือ
โรคและขยะติดเช้ือ กลิ่นเนาเหม็น ก๊าซพิษ สารกอภูมิแพเสียง แสงแดด ฝุ่นละออง และไอเสียยานยนต์กลุมคนอาชีพนี้อาจได้รับ
ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างรวมถึงอาการไม่สุขสบายหรืออาการไม่พึงประสงคด้วย หากไม่มีการปกปองสุขภาพอาจเป็นเหตุให้เกิด
อาการผิดปกติกับร่างกาย อาทิ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระบบโครงร่าง อาการปวดศีรษะ ระคายเคืองตา ไอ น ้ามูกไหล 

เครียด ผื่นผิวหนัง ทองเสีย อ่อนเพลียผิดปกติ และอุบัติเหตุจากขยะบาดหรือท่ิมแทง(4)   
นอกจากนี้จากการศึกษาในประเทศเดนมารกพบว่า พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บจนกระดูกหักเป็น 

3.1 เทา ปวดกล้ามเนื้อ 8.1 เทา เกิดบาดแผลฉีกขาด 3.8 เทา และการบาดเจ็บเนื้อเยื่อต่าง ๆ 7.6 เทา เมื่อเทียบกับประชากร

อาชีพอื่น ๆ(5)  และการศึกษาในประเทศอินเดียพบว่าพนักงานเก็บขยะ มีอาการปวดเข่า ร้อยละ 39.3 มีอาการปวดบริเวณหลัง

ร้อยละ 32.9 และปวดที่ไหล่ ร้อยละ 29.7(6)  แม้ว่าอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก
คน แต่ความรุนแรงของอาการมากหรือน้อยนั้นมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติของ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ เกิดขึ้นได้จากการท างานทั้งท่าทางและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น การออกแบบ
สถานท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างและข้อจ ากัดของบุคคล จึงส่งผลให้เกิดการท างาน ในท่าทางที่ไม่
เป็นธรรมชาติหรือลักษณะของงานที่ต้องท าซ ้า ๆ และมีความถี่บ่อยในการท างานต่อวัน การท างานจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความ

เสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
(7)

 
ในประเทศไทยจากข้อมูลในปี 2554 พบการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 18 

ของการเจ็บป่วยจากการท างาน และจัดว่าเป็นการเจ็บป่วยจากการท างานท่ีพบมากเป็นอันดับสองของการเจ็บป่วยจากการท างาน

ทั้งหมด(8)  การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานท าให้แรงงานมีอาการเจ็บปวด ความสามารถในการท างาน
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ลดลงและต้องหยุดงานในท่ีสุด ส่งผลกระทบต่อองค์กรท าให้สูญเสียก าลังการผลิต สูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงาน
ทดแทน  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีเขต
รอยต่อติดกับหลายจังหวัด มีผู้คนจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวและสัญจรผ่านไปมา จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จังหวัดมีการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัด โดยแต่ละเขตเทศบาลจะมีผู้รับผิดชอบตามหลักในการจัดการขยะมูลฝอย คือด าเนินการตั้งแต่การ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งไปยังที่ฝังกบ บุคลากรในการจัดการขยะประกอบไปด้วยพนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงาน
ประจ ารถพนักงานกวาดถนน และพนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะ  งานเก็บขยะจะเป็นการท างานในลักษณะการก ม ลุก เดิน 
การยกถังขยะที่มีน ้าหนักมากซ ้า ๆ เป็นเวลานาน  ซึ่งอาจท าใหเกิดอาการปวดเมื่อยสาเหตุของอาการเจ็บป่วยมาจากการปฏิบัติงาน

กับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย(9)  พื้นที่อ าเภอบางปะอินเป็นอ าเภอที่อยู่ติดกับถนนเส้นหลักที่ใช้เป็นทางผ่านเข้า -ออกจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีผู้สัญจรและประชาชนอาศัยเป็นจ านวนมาก และยังมีเขตติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยประชากรในอ าเภอบางปะอินมีจ านวน 111,079 คนและความหนาแน่นของประชากรในเขตอ าเภอเท่ากับ 
484.85 ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรและความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่สองของจังหวั ดรองจาก

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา(10)  จึงเป็นผลให้พื้นที่อ าเภอบางปะอินมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก เพิ่มภาระหน้าที่ให้กับผู้ที่
ปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะมูลฝอย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอันเนื่องจากการท างานที่เพราะมีการท างานซ ้าซาก ท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดความเมื่อยล้า เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถน าไปใชเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดหาแนวทางหรือกิจกรรมสงเสริมการ
ปกปองสุขภาพจากการท างานท่ีเหมาะสมต่อพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) ด าเนินการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 0.05 ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วนท่ีเท่ากัน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดสัดส่วนที่เท่ากัน
จากประชากรทั้งหมดคือพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 70 คนขนาดตัวอย่าง 
66 คน พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ในอ าเภอบางปะอินแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 ต าบล มีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด 8 แห่ง  อย่างไรก็ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานเก็บขนขยะ
มูลฝอย ในอ าเภอบางปะอิน ที่คัดเลือกมาจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เกณฑ์การการคัดเข้า คือยินยอม
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตออาการผิดปกติ
ของโครงร่างและกล้ามเนื้อ, แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความเครียดจากการท างาน, แบบประเมินด้านการยศาสตร์ (Rapid Entire Body 
Assessment, REBA), แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ (Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire) 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ตรวจสอบข้อค าถามในแต่ละข้อ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า 
แบบสัมภาษณ์แต่ละข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ได้ และน า
แบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราค (Cronbach Alpha Coefficient) 
การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเครื่องมือท่ีมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) สรุปผลค่าความ
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เชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.889  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเพื ่อวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี ่ และสถิต ิเชิงอนุมาน (Inferential Statistice) ได้แก่                      
Chi-Square เป็นสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ < 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ พบอัตราความชุกของอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา ร้อยละ 81.82 ในรอบ 7 วันท่ีผ่านมาส่วนของร่างกายที่มีอาการผิดปกติของ
โครงร่างและกล้ามเนื้อมากท่ีสุดปวด ส่วนใหญ่คือ ไหล่ ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ แขนท่อนบน  ร้อยละ 78.8  จากการศึกษาระดับ
ความเสี่ยงท่าทางการท างาน พบว่า มีพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติงานโดยมีท่าทางการก้มยก จ านวนทั้งสิ้น 61 คน เมื่อ
พิจารณาจากประเมินความเสี่ยงในท่าทางการก้มยก พบว่า ร้อยละ 95.1 ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีปฏิบัติงานโดยมีท่าทาง
การก้มยกมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ส าหรับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติงานโดยมีท่าทางการประคองยื่นเท จ านวน
ทั้งสิ้น 64 คน เมื่อพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงในท่าทางการประคองยื่นเท พบว่า ร้อยละ 65.6 ของพนักงานเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่ปฏิบัติงานโดยมีท่าทางการประคองยื่นเทมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติงานโดยมี
ท่าทางการรับเท จ านวนทั้งสิ้น 2 คน เมื่อพิจารณาจากประเมินความเสี่ยงในท่าทางการรับเท พบว่า ทั้ง 2 คนมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงมาก และส าหรับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติโดยมีท่าทางการเท จ านวนทั้งสิ้น 66 คนเมื่อพิจารณาจากประเมิน
ความเสี่ยงในท่าทางการเท พบว่า ร้อยละ 50.0 ของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีปฏิบัติงาน โดยมีท่าทางการเท มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่าพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 90.9   มี
อายุเฉลี่ย 43 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.6 พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยออกก าลังกาย คิด
เป็นร้อยละ  66.7 ส่วนใหญ่ไม่มี โรคประจ าตัวคิดเป็นร้อยละ 75.8 ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายที่สูงกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 57.6 
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 56.1 และคนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันมากกว่า
หรือเท่ากับ 10 มวนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 56.8  ส่วนใหญ่มีการดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 47.0 และดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง คิด
เป็นร้อยละ 69.7  การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และการนอนหลับพักผ่อน 8 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
จากการศึกษาข้อมูลด้านการท างาน พบว่าพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ยกถังในแต่ละวันมีการย่อเข่าทุกครั้ง มีการประคอง
ถังขยะชิดล าตัว พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีการห้อยโหนบนรถบรรทุกขยะเป็นประจ าทุกวัน มีช่องทิ้งขยะบนรถบรรทุก
ขยะอยู่ระดับข้อศอก ลักษณะการท างานต้องมีการบิดตัว เอี้ยวตัวเสมอๆ มีการใช้มือหรือแขนอยู่ในท่าทางการท างานหรือมี
ลักษณะเคลื่อนไหวซ ้าๆ  พนักงานต้องยกของที่มีน ้าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัมบ่อยๆ  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 
6 ปี น ้าหนักเฉลี่ยที่ยกถัง 51 กิโลกรัม พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีอาชีพที่เคยท าในอดีต  ส่วนใหญ่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการท างานดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยจ าแนกตามข้อมูลด้านการท างาน (n = 66) 

ข้อมูลด้านการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลักษณะการท างาน    

การยกถังในแต่ละวัน ไม่มีการย่อเข่า 8 12.2 
 มีการย่อเข่าเป็นบางครั้ง 23 34.8 
 มีการย่อเข่าทุกครั้ง 35 53.0 
การประคองถังขยะขณะทีย่ก ชิดล าตัว 45 68.2 
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ข้อมูลด้านการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ห่างล าตัว 21 31.8 
 ท่านมีการห้อยโหนบนรถบรรทุกขยะหรือไม ่   
การห้อยโหนบนรถ ไม่มีการห้อยโหนเลย 1 1.5 

 ห้อยโหนบางครั้ง 1-2 วันต่อสัปดาห์ 2 3.0 

 ห้อยโหนบ่อยครั้ง 3-6 วันต่อสัปดาห์ 1 1.5 

 ห้อยโหนเป็นประจ าทุกวัน 62 94 
ความสูงของช่องทิ้งขยะ สูงกว่าระดับไหล ่ 6 9.1 
 สูงกว่าระดับข้อศอกแต่ไมเ่กินระดบัไหล ่ 21 31.8 
 ระดับข้อศอก 32 48.5 

 ต ่ากว่าระดับข้อศอก 7 10.6 
การบิดตัว เอี้ยวตัวเสมอๆ ใช่  64 97.0 
 ไม่ใช่ 2 3.0 
มีการใช้มือหรือแขนลักษณะเคลื่อนไหวซ ้าๆ ใช่ 65 98.5 

 ไม่ใช่ 1 1.5 
ยกของที่น ้าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม บ่อยๆ ใช่ 61 92.4 

 ไม่ใช่ 5 7.6 
ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 6 ป ี 41 62.1 
x ̅=6.33 , SD = 5.97 มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี 25 37.9 
น ้าหนักเฉลี่ยที่ยกถังขยะ น้อยกว่า 51 กิโลกรัม 43 65.2 
x ̅=50.64, SD = 19.39 มากกว่าหรือเท่ากับ 51 กิโลกรัม 23 34.8 
อาชีพที่เคยท าในอดีต มี 49 74.2 
 ไม่ม ี 17 25.8 
การตรวจสุขภาพ ไม่ได้รับการตรวจ         17 25.8 
 ได้รับการตรวจ 49 74.2 
การได้รับการอบรมให้ความรู้ ได้รับการอบรม 52 78.8 
 ไม่ได้รับการอบรม 14 21.2 

 
 การศึกษาข้อมูลความเครียดจากการท างานศึกษาความเครียดในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยการควบคุม
หรืออ านาจการตัดสินใจในงานอยู่ที่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.6  ข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจส่วนใหญ่ไม่มี
ความเครียดอยู่ที่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.7  ข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 72.7  ความมั่นคงในหน้าท่ีการงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.6  แรงสนับสนุนทางสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากคิดเป็น ร้อยละ 72.7  และอันตรายในท่ีท างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 51.5  
 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการน าตัวแปรที่ก าหนดไว้ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล  
ข้อมูลด้านการท างาน และข้อมูลด้านความเครียดจากการท างาน น าไปทดสอบสมมติฐานกับตัวแปรตามคือ อาการผิดปกติของ
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โครงร่างและกล้ามเนื้อ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อาการผิดปกติช่วง 7 วันที่ผ่านมา 

p-
value มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
ไม่มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ ชาย 48 (72.7) 12 (18.2) 0.582 
 หญิง 6 (9.1) 0 (0.00)  
อาย ุ น้อยกว่า 42 28 (42.4) 4 (6.1) 0.342 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 42 26 (39.4) 8 (12.1)  

ดัชนีมวลกาย ไม่ปกติ 39 (59.1) 7 (10.6) 0.488 

 ปกติ 15 (22.7) 5 (7.6)  

สถานภาพ ไม่มีคู่สมรส 29 (43.9) 8 (12.1) 0.413 
 สมรส 25 (37.9) 4 (6.1)  

ระดับการศึกษา ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 34 (51.5) 9 (13.6) 0.519 

 มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 20 (30.4) 3 (4.5)  

การออกก าลังกาย ออกก าลังกาย 36 (54.5) 8 (12.1) 1.000 

 ไม่เคยออกก าลังกาย 18 (27.3) 4 (6.1)  

โรคประจ าตัว ไม่มี 41 (62.2) 9 (13.6) 1.000 

 มี 13 (19.7) 3 (4.5)  

การสูบบุหร่ี สูบบุหรี่ 29 (43.9) 8 (12.1) 0.413 

 ไม่สูบบุหรี่ 25 (37.9) 4 (6.1)  

การด่ืมแอลกอฮอล์ ดื่ม 23 (34.8) 8 (12.1) 0.131 

 ไม่ดื่ม 31 (47.0) 4 (6.1)  

การด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลัง ดื่ม 38 (57.6) 8 (12.1) 1.000 

 ไม่ดื่ม 16 (24.2) 4 (6.1)  

ชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อน น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน 19 (28.8) 2 (3.0) 0.311 

 มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อวัน 35 (53.0) 10 (15.2)  

 
 จากตารางที่ 2 ศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 
7 วันที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่  เพศ, อายุ, ดัชนีมวลกาย, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,  การออกก าลังกาย, โรคประจ าตัว, การสูบบุหรี่, การดื่ม
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แอลกอฮอล์, การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากข้อจ ากัดส่วนบุคคล รวมไปถึงพฤติกรรม ความชอบ สรีระร่างกายที่
แตกต่างกัน อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับอาการผิดปกติของโครงรา่งและกล้ามเนื้อจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยด้านการท างาน 
อาการผิดปกติช่วง 7 วันที่ผ่านมา 

p-
value มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
ไม่มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
ลักษณะงาน     
การยกถัง ไม่มีการย่อเข่า 7 (10.6) 1 (1.5) 1.000 
 มีการย่อ 47 (71.2) 11 (16.7)  

การประคองถังขยะ ชิดล่าตัว 37 (56.1) 8 (12.1) 1.000 

 ห่างล่าตัว 17 (25.7) 4 (6.1)  

การห้อยโหนบนรถ ไม่มีการห้อยโหน 1 (1.5) 0 (0.0) 1.000 

 มีการห้อยโหน 53 (80.3) 12 (18.2)  

ความสูงของช่องท้ิงขยะ สูงกว่าระดับข้อศอก 23 (34.8) 4 (6.1) 0.748 

 ระดับข้อศอกหรือต่่ ากว่ าระดับ
ข้อศอก 

31 (47.0) 8 (12.1)  

การบิดตัวเอีย้วตัวเสมอๆ ใช่ 53 (80.3) 11 (16.7) 0.333 

 ไม่ใช่ 1 (1.5) 1 (1.5)  

การใช้มือหรือแขนลักษณะ
เคลื่อนไหวซ้ าๆ 

ใช่ 53 (80.3) 12 (18.2) 1.000 

 ไม่ใช่ 1 (1.5) 0 (0.0)  

ยกของที่น้ าหนักมากกว่า 30 
กิโลกรัม บ่อยๆ 

ใช่ 49 (74.2) 12 (18.2) 0.575 

 ไม่ใช่ 5 (7.6) 0 (0.0)  
ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 6 ปี 34 (51.5) 7 (10.6) 0.754 

 มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ปี 20 (30.3) 5 (7.6)  

น้ าหนักเฉลี่ยที่ยกถังขยะ น้อยกว่า 51 กิโลกรัม 34 (51.5) 9 (13.7) 0.519 

 มากกว่าหรือเท่ากับ 51 กิโลกรัม 20 (30.3) 3 (4.5)  

อาชีพที่เคยท าในอดีต ไม่มี 15 (22.7) 2 (3.0) 0.716 

 มี 39 (59.1) 10 (15.2)  

ประสบการณ์การท างาน
อาชีพที่เคยท าในอดีต 

น้อยกว่า 10 25 (51.0) 5 (10.2) 0.480 

 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 14 (28.6) 5 (10.2)  
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การตรวจสุขภาพ ไม่ได้รับการตรวจ         12 (18.2) 5 (7.6) 0.271 

 ได้รับการตรวจ 42 (63.6) 7 (10.6)  

การได้รับการอบรมให้ความรู ้ ได้รับความรู้ 42 (63.6) 10 (15.2) 1.000 

 ไม่ได้รับความรู้ 12 (18.2) 2 (3.0)  

*P-value < 0.05 
 จากตารางที่ 1 ศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านการท างานท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 
7 วันที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยด้าน
การท างาน ได้แก่  ลักษณะการท างาน, ประสบการณ์การท างาน, น ้าหนักเฉลี่ยที่ยกถังขยะ, อาชีพที่เคยท าในอดีต, ประสบการณ์
การท างานในอดีต, การตรวจสุขภาพ และ การได้รับการอบรมให้ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการท างานของแต่ละบุคคลอาจมีขั้นตอนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาเป็นพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ทัศนคติและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน จึงท าให้ลักษณะท่าทางการท างานอาจส่งผลมากหรือน้อยต่อการเกิดอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อขึ้นอยู่
กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปัจจัยด้านการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเครียดจากการท างานกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเครียดจากการท างานกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
จากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจัยด้านความเครียดจากการท างาน 
อาการผิดปกติช่วง 7 วันที่ผ่านมา 

p-
value มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
ไม่มี 

จ านวน (ร้อยละ) 
การควบคุมหรืออ านาจการตัดสินใจในงาน ต ่า 19 (28.8) 6 (9.1) 0.348 
 สงู 35 (53.0) 6 (9.1)  

ข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจ ต ่า 8 (12.1) 5 (7.6) 0.049* 
 สูง 46 (69.7) 7 (10.6)  

ข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ ต ่า 11 (16.7) 5 (7.6) 0.145 
 สูง 43 (65.2) 7 (10.5)  

ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน ต ่า 2 (3.0) 0 (0.0) 1.000 
 สูง 52 (78.8) 12 (18.2)  

แรงสนับสนุนทางสังคม ต ่า 1 (1.5) 0 (0.0) 1.000 
 สูง 53 (80.3) 12 (18.2)  

อันตรายในที่ท างาน ต ่า 25 (37.9) 9 (13.6) 0.072 
 สูง 29 (43.9) 3 (4.6)  

*P-value < 0.05 
 จากตารางที่ 5 ศึกษาปัจจัยด้านความเครียดจากการท างานท่ีมีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ความเครียดจากการท างานด้านข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจ  มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา (p-value = 0.049) และความมั่นคงในหน้าท่ีการงานมีความสัมพันธ์ 
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ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบความเครียดจากการท างานด้านการ
ควบคุมหรืออ านาจการตัดสินใจในงาน, ข้อเรียกร้องจากงานด้านกายภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม และอันตรายในที่ท างานไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ข้อเรียกร้องจาก
การท างานด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในช่วง 7 วันท่ี
ผ่านมา (p-value = 0.049) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริยุพา สุทธิพันธ์, ฉันทนา จันทวงศ์
และยุวดี ลีลัคนาวีระ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ช่วยพยาบาล ใน
โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่าข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติ
ของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีข้อเรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจ
ในระดับสูง(11) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากลักษณะการท างานเช่น ต้องท างานอย่างรวดเร็ว ให้ทันตามก าหนด จึงมีความกดดันในด้าน

จิตใจสูงซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและไปท าให้ร่างกายเพิ่มการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
(12)

  น าไปสู่การเกิดอาการผิดปกติของโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ เนื่องจากว่าความเครียดที่เกิดขึ้นมีผลท าให้เกิดอาการผิดปกติในช่วง 7 วัน ดังนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ข้อ
เรียกร้องจากการท างานด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในหน้าที่การงานกับอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ความมั่นคงในหน้าท่ีการ
งานไม่มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งในช่วง 7 วันที่ผ่านมา               
(p-value = 1.000) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา ดาวเรือง , ฉันทนา จันทวงศ์และ         
นิสากร กรุงไกรเพชร (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานสูง(13) จึงมีความ
มั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการตกงานและไม่เกิดความเครียดจึงไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ  ดังนั้น
อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 7 วันที่
ผ่านมา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขน
ขยะมูลฝอยในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าความชุกของอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อพบอัตรา
ความชุกของอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา ร้อยละ 81.82 ระดับ
ความเสี่ยงท่าทางการท างาน พบว่า มีพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีปฏิบัติงานโดยมีท่าทางการก้มยก ประคองยื่นเทและรับเท ส่วน
ใหญ่ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติโดยมีท่าทางการเท มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จาก
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของ โครงร่างและกล้ามเนื้อ พบว่าความเครียดจากการท างานด้านข้อเรียกร้อง
จากการท างานด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์ต่อการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในช่วง 7 
วันท่ีผ่านมา (p-value = 0.049)  
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 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ และพนักงานเก็บขนขยะทุกเทศบาลในอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้วิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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การส ารวจความชุกของเชื้อ Bartonella spp. โดยเทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรสในแมวที่อาศัยใน
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา  

The prevalence survey of Bartonella spp. infected cat roamed in Satun and Songkla 
province. by using Polymerase Chain Reaction (PCR) technique 
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บทคัดย่อ 
 โรคบาร์โทเนลโลซิสเป็นโรคทีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียชนิดริกเก็ตเซียสายพันธ์ Bartonella spp.  และมีการกระจายตัวอยู่
ทั่วโลก อาการส าคัญของโรคนี้ได้แก่สภาวะโลหิตจางในแมวและมีบางสายพันธ์เป็นโรคสัตว์สู่คน (zoonosis)  การศึกษาครั้งนี้มี
จดุประสงค์เพื่อตรวจหาค่าความชุกของโรคบาร์โทเนลโลซิสในแมวที่เลี้ยงใน 8 อ าเภอจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลโดยอาศัย
เทคนิค PCR ท าการตรวจหายีน rpo B ที่จ าเพาะต่อเชื้อ Bartonella spp. และท าการเก็บข้อมูลอันได้แก่ พื้นที่ที่ท าการเก็บ
ตัวอย่าง อายุและเพศของสัตว์ รูปแบบการเลี้ยงและการพบปรสิตภายนอกตัวสัตว์มาค านวนความสัมพันธ์ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือ ผลการทดลองพบว่าจากตัวอย่างเลือดทั้งหมด 204 ตัวอย่างพบว่ามีจ านวนตัวอย่างที่พบว่า
ยีนจ าเพาะของเชื้อเชื้อทั้งหมด 8 ตัวอย่าง (3.9%)โดยพบว่าจังหวัดที่มีความชุกของโรคสูงสุดได้แก่จ.สตูลโดยพบความชุกอยู่ที่ 
4.54% (4/88) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์นั้นไม่พบความสัมพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ต่อ
การแพร่ระบาดของโรค ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคจากสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่
มนุษย์ในพ้ืนท่ีท าการศึกษาต่อไป 
 

ค ำส ำคัญ: บาร์โทเนลโลซิส, แมว, เทคนิคพีซอีาร์, จ.สตูล, จ. สงขลา 
 

Abstract 
Bartonellosis is the important rickettsia disease which caused by Bartonella spp. and widely distributed 

around the world. The important clinical sign in cat is anemia and some Bartonella spp can caused of zoonotic 
disease. The objective of this study is to evaluate the prevalence of barotnellosis infection in cats roamed in 8 
districts of Songkla and Satun province by using PCR technique to detect Bartonella rpo B gene. In addition, the 
animal data have been recorded; location, age, sex, living pattern and the ectoparasite detection, and used to 
analyzed the statistical correlation as the risk factor for disease distribution. The result showed 8 samples (3.9%) 
from total 204 cat’s blood samples were detected the specific gene of the pathogen while the highest 
prevalence was found in Satun province at 4.54% (4/88). However, the statistical analysis indicated the no 
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significant (p>0.05) correlation of each factor as the risk factor for disease distribution. These informations will 
be benefit for the zoonotic disease preventing and controlling program in the population in study areas.  

 

Keywords:  Bartonellosis, cat, PCR technique, Satun, Songkla 
 
บทน า 
 Bartonella spp.เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะโลหิตจางจากการท าลายเม็ดเลือดในแมว (hemolytic 
anemia)ชนิดหนึ่งและเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนท าให้เกิดโรคแมวข่วนหรือcat scratch diseases (CSD) หรือโรคบาร์โทเนลโล
ซิส (Bartonellosis) ทั้งนี้โรคบาร์โทเนลโลซิสเป็นโรคติดต่อส าคัญทีแ่ละในเช้ือ Bartonella บางสายพันธุ์สามารถติดต่อจากสัตว์สู่
คน (Zoonoses)และมีพาหะคือหมัดซึ่งสามารถน าเชื้อสามารถพบแพร่กระจายอยู่ในท่ัวโลก อาการที่พบในผู้ที่ติดเชื้อได้แก่อาการมี
ไข้ และต่อมน ้าเหลืองบวม ภายใน 1-3 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายได้เอง (self-limiting illness) แต่อาการ
ต่อมน ้าเหลืองบวมอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนจึงทุเลาลง  สายพันธุ์ที่พบได้ในสัตว์เลี้ยง เช่น Bartonella henselae 
พบในแมวและสัตว์ป่าตระกูลแมว Bartonella vinsoni subsp. berkhoffii พบในสุนัขและสัตว์ป่าตระกูลสุนัข ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อ 
Bartonella spp.ได้มีการแพร่กระจายเป็นอย่างมากในท่ัวโลกและสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้จึงท าให้มีการเริ่มศึกษาสายพันธ์
ของเชื้อ  Bartonella spp.ในแมวเพิ่มขึ้นมากข้ึน(1-2) 
 ส าหรับข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าการติดเชื้อBartonella spp. ในแมวสามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกทั้งใน
ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย โดยพบว่าค่าความชุกของการติดเชื้อ Bartonella spp. ในกระแสเลือด
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ประชากรแมวที่ส ารวจความชุกอยู่ระหว่าง 0% ถึง 62.3% และความชุกทางซีรั่ม (seroprevalence) 
พบได้ตั ้งแต่ 1% ถึง 93% (3)   การติดเชื ้อร่วมกันของ B. henselae และ B. clarridgeiaeพบได้ทั ่วไปโดยความชุกของ B. 
henselae จะเพิ่มขึ้นในเขตร้อนและช้ืนซึ่งสภาพอากาศเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มจ านวนหมัดที่เป็นพาหะในพื้นที่นั้นๆและแมว
จรจัดมีความชุกของการติดเช้ือสูงกว่าแมวเลี้ยง (4-6)  
 ส าหรับประเทศไทยมีรายงานพบความชุกของ B. henselae ในแมวในกรุงเทพฯถึง 32.3% (7)  การศึกษาต่อมาพบว่า
สามารถเพาะเชื ้อ B. henselaeและ B. clarridgeiaeได้จากเลือดของแมวถึง 27.6% ของแมวที่อาศัยอยู่ในหลายจังหวัดของ
ประเทศทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยในปึค.ศ. 2001 มีการรายงานที่จังหวัดขอนแก่นท าการตรวจขและ
เพาะเช้ือ Bartonella spp. ได้จากแมวถึง 50% ของแมวในพื้นที่ในขณะที่กรุงเทพฯท าการตรวจเพาะเช้ือได้จากแมวเลี้ยงคิดเป็น 
16.7% (8)  ทั้งนี้ส าหรับการตรวจความชุกของการติดเช้ือ Bartonella spp.ในแมวจรจัดในกรุงเทพฯได้มีการรายงานเพิ่มเติมในปี
ค.ศ. 2009 และพบว่าความชุกของเชื้อ Bartonella spp. คิดเป็น 16.3% โดยประมาณโดยพบว่า98% ของ Bartonella spp. ที่
เพาะเชื้อได้คือ B. henselae (9)   และในปีค.ศ. 2011 ได้มีการศึกษาส ารวจตัวอย่างหมัด C. felisและ C. canisที่เก็บจากแมว
พบว่ามีการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ B. henselaeและ B. clarridgeiaeถึง 18.5% (10) นอกจากนี้ล่าสุดจากการศึกษาในปี
ค.ศ.2012ซึ่งท าการส ารวจความชุกของ Bartonella spp.ในแมวที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาตร์ จุลาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการเก็บตัวอย่างเลือดและหมัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์ุ C. felis เพื่อน าไปตรวจหา DNA ของ Bartonella spp. 
และเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแมวไปตรวจหา IgG antibody ต่อ Bartonella spp. พบความชุกของ Bartonella spp. DNA ในแมว
และหมัด 17% และ 32% ตามล าดับ  โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการติดเช้ือ B. henselae มีความสัมพันธ์กับอายุ การมีหมัด 
และการควบคุมหมัดอย่างมีนัยส าคัญ โดยแมวอายุน้อยกว่าหนึ่งปีมีโอกาสติดเชื้อ  B. henselaeมากกว่า 4.3 เท่า แมวมีหมัดมี
โอกาสติดเช้ือมากกว่า 7 เท่า และแมวที่ได้รับการควบคุมหมัดจะลดโอกาสติดเชื้อลง 4 เท่า(11)  
 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเชื้อนี้ในทางใต้ของประเทศไทยด้วยภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวเป็น
ป่าและมีความช้ืนมากเป็นพิเศษเหมาะแก่แพร่หมัดซึ่งพาหะของเช้ือรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่กสิกรรมท าให้ง่ายต่อ
การติดแมลงพาหะจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาความชุกของเชื้อ 
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Bartonella spp. และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคบาร์โทเนลโลซิสอันได้แก่ พื้นที่อาศัย เพศ อายุ รูปแบบการเลี้ยงและการพบ
ปรสิตภายนอกจากตัวอย่างแมวใน 4 อ าเภอของจังหวัดสตูลและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งค่าความชุกและปัจจัยที่น ามา
วิเคราะห์นั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างสัตว์สู่สัตว์หรือสายพันธุ์ท่ีอาจติดต่อจาก
สัตว์สู่ในพื้นที่ศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. พื้นที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่างเลือดแมว 
 ก าหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดจากแมวของจังหวัดสตูลทั้งสิ้น 88 ตัวอย่าง ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองสตูล 25 
ตัวอย่าง 2) อ าเภอควนโดน 14 ตัวอย่าง 3) อ าเภอควนกาหลง 27 ตัวอย่าง 4) อ าเภอท่าแพ 22 ตัวอย่าง  และเก็บตัวอย่างเลือด
จากแมวของจังหวัดสงขลาจ านวนทั้งสิ้น 116 ตัวอย่างจาก4 อ าเภอ ได้แก่1) อ าเภอรัตภูมิ 30 ตัวอย่าง 2) อ าเภอหาดใหญ่ 45 
ตัวอย่าง 3) อ าเภอคลองหอยโข่ง 33 ตัวอย่าง 4) อ าเภอสะเดา 8 ตัวอย่าง 
 การเก็บตัวอย่างเลือดแมวโดยการเจาะเลือดบริเวณเส้นเลือดด า Jugular โดยท าการเก็บในปริมาณ 3-5 ml. และน า
เลือดมาสกัด DNA โดยท าการแบ่งเลือดสัตว์ออกมาเพื่อการสกัดเป็นปริมาณ100 µl. เพื่อใช้ในการสกัด สารพันธุกรรม (DNA) โดย
ใช้เทคนิค Phenol – chloroform extraction(12)  
2. การตรวจหาเช้ือ Bartonella spp.โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 
 การตรวจเชื้อ Bartpnella spp. ตามวิธีการจากการศึกษาก่อนหน้านี้(13) โดยใช้ไพร์เมอร์ 1400F 3’ – CGC – ATT – 
GGC – TTA – CTT – CGT – ATG 5’  และ 2300R 3’ – GTA – GAC – TGA – TTA – GAA – CGC – TG – 5’ ในขบวนการ
เพิ่มช้ินส่วน Bartonella rpo B gene    ความเข้มข้นของสารในการท า PCR จะใช้ปริมาณสารต่างๆตามที่ก าหนด ส่วนสภาวะใน
การท าต่างๆได้แก่ เริ่มปฏิกิริยาที่ 95°C เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นท าปฏิกิริยาลูกโซ่วน 35 รอบโดย Denaturation ที่ 95°C, 20 
วินาที Annealingที่ 42°C, 30 วินาที และ Extension ที่ 60°C, 1 นาที จากนั้นให้เข้าสู่ Extension ครั้งสุดท้ายที่ 72°C เป็นเวลา 
5 นาที 
 หลังจากปฏิกิริยาลูกโซ่เพอรีเมอเรส เสร็จสิ้นให้น าเอาสารที่ได้จากการท าปฏิกิริยามาตรวจด้วยวิธีGel Electrophoresis 
โดยใช้ Agarose gel 1% ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 volt โดยใช้ระยะเวลา 40 นาที ซึ่งก่อนท าการใส่ตัวอย่างลงในหลุมเจลให้ผสม
กับสีผสมสารพันธุกรรมที่มีส่วนผสมของ GelStar® Nucleic Acid Gel Stain แล้วท าการส่องตรวจดูเส้นแถบ DNA ภายใต้แสง 
ultraviolet ซึ่งหากมีการติดเชื้อให้สัตว์ป่วยดังกล่าวจะสามารถเห็นการเรืองแสงของ DNA ที่มีขนาด 825 bpส าหรับ Bartonella 
spp. rpo B gene 
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคบาร์โทเนลโลซิส 
 ปัจจัยที่อาจจะมีส่วนต่อการแพร่กระจายและติดเชื้อได้แก่ พื้นที่ที่ศึกษา เพศ อายุ รูปแบบการเลี้ยงดูและการพบปรสิต
ภายนอกจะถูกน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบสถิติเชิงพรรนณาโดยใช้โปรแกรม Number Cruncher Statistical System (NCSS) ver. 
2000 (Kaysville, UT) เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติของแต่ละปัจจัยต่อการระบาดของโรคในแต่ละกลุ่มประชากรสัตว์ที่น ามา
ศึกษาครั้ง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองตรวจหาเชื้อ Bartonella spp.ในแมวเลี้ยงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูลและสงขลา ด้วยเทคนิคการตรวจ 
PCR จากตัวอย่างเลือดทั้งหมดจ านวน 204 ตัวอย่างโดยเป็นตัวอย่างในจังหวัดสตูล 88 ตัวอย่าง และจังหวัดสงขลา 116 ตัวอย่าง 
พบผลบวกต่อการติดเชื้อBartonella spp. เป็นจ านวน 8 ตัวคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  โดยจากการตรวจ
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ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ rpoB gene พบว่าจะสามารถตรวจพบ DNA ของเชื้อได้ที่ขนาด 825 bp (ดังแสดงในภาพที่ 1) โดยพบ
ความชุกของเชื้อสูงสุดที่ อ.ควนโดน จ.สตูล (21.4%; 3/14) (แสดงในตารางที1่) 
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงลักษณะ DNA target ของ rpo B gene ของเชื้อ Bartonella spp.  จากตัวอย่างแมวท่ีท าการศึกษา โดย (Mk) 
DNA marker, N-: negative control, S1 – S5:ตัวอย่างที่ท าการศึกษา, P+: positive control 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านอายุเพศสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการติดปรสิตภายนอกแมวที่น าตัวอย่างมาตรวจจะ
ได้รับการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้จากจ านวนแมวที่ท าการศึกษาท้ังหมด 204 ตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มจะแบ่งตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์อันได้แก่ กลุ่มอายุ  เพศ  วิธีการเลี้ยง การพบปรสิตภายนอก และพื้นท่ีศึกษา กลุ่มอายุของแมวได้แก่แมวกลุ่มอายุต ่า
กว่า 1 ปีตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 44 ตัวอย่างและพบจ านวนตัวอย่างติดเช้ือคิดเป็นร้อยละ 2.3 กลุ่มอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 
7 ปีมีจ านวน 157 ตัวอย่างและพบจ านวนตัวอย่างติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 3.3 และกลุ่มแมวที่อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปมีจ านวน 9 
ตัวอย่างและพบจ านวนตัวอย่างติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 11.1 โดยเป็นแมวเพศผู้น้อยกว่าเพศเมียมีจ านวน 80 และ 124 ตัวคิดเป็น
ร้อยละ 5.0 และ 2.4 ตามล าดับพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มแมว ตัวอย่างถูกปล่อยอิสระเป็นสัดส่วนมากที่สุดพบติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 
40.1 รองลงมาเป็นแมวที่เลี้ยงอยู่ภายในบริเวณบ้านอย่างเดียวพบติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 32.1 เป็นแมวที่เลี้ยงทั้งภายนอกและ
ภายในบริเวณพบติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 6.5  และเป็นกลุ่มแมวทุกตัวที่ถูกเก็บตัวอย่างจะถูกประเมินการติดปรสิตภายนอกด้วยตา
เปล่าพบว่าเป็นแมวที่ตรวจไม่พบปรสิตภายนอกจ านวน 188 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.7 และแมวจ านวน 16 ตัวอย่างพบการติด
ปรสิตภายนอกแบ่งออกเป็นกลุ่มแมวท่ีพบเห็บเพียงอย่างเดียวจ านวน 16 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 12.5 (ดังแสดงในตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 1  แสดงความชุกในแต่ละอ าเภอของเชื้อ Bartonella spp. ในแมวท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาและสตูล 

พ้ืนที่ Total (ตัว) Positive (%) 

จังหวัดสงขลา 116 4 (3.45) 
 อ าเภอหอยโข่ง 33 - 
 อ าเภอสะเดา 8 - 
 อ าเภอหาดใหญ ่ 45 4 (8.9) 
 อ าเภอรัตนภูม ิ 30 - 
จังหวัดสตูล 88 4 (4.54) 
 อ าเภอควนกาหลง 27 - 
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พ้ืนที่ Total (ตัว) Positive (%) 

 อ าเภอเมืองสตูล 25 - 
 อ าเภอท่าแพร 22 1 (4.5) 
 อ าเภอควนโดน 14 3 (21.4) 

จ านวนตัวอย่างท้ังหมด 204 8 (3.9) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจเช้ือ Bartonella spp. ด้วยวิธี PCR จากกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลทางด้านปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ

อันได้แก่ จังหวัดที่ท าการศึกษา อายุ เพศ รูปแบบการเลี้ยงและการติดปรสิตภายนอก 

ปัยจัยวิเคราะห ์
จ านวน
ทั้งหมด 

ผลบวก (%) 
ค่าวิเคราะห์ทางสถิติ 

X2 df P value 

จังหวัด 
-สงขลา 
-สตูล 

 
116 
88 

 
4 (3.4) 
4 (4.5) 

0.579 1 0.68 

อาย ุ
-ลูกแมว (0-1 ปี) 
-แมวโตเตม็วัย (1-7ปี) 
-แมวแก่(มากกว่า 7ปี) 

 
48 
157 
9 

 
1 (2.3) 
6 (4.0) 
1 (11.1) 

1.553 2 0.45 

เพศ 
-ผู้ 
-เมีย 

 
80 
124 

 
5 (6.3) 
3 (2.4) 

1.893 1 0.16 

รูปแบบการเลี้ยง 
- นอกบ้าน 
- ในบ้าน 
- ทั้งสองแบบ 

 
98 
60 
46 

 
4 (4.1) 
1 (1.7) 
3 (6.5) 

1.641 2 0.44 

การติดปรสิตภายนอก 
-พบ 
-ไม่พบ 

 
16 
188 

 
2 (12.5) 
6 (3.2) 

3.390 1 0.06 

จ านวนทั้งหมด 204 8 (3.9)  
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ภาพที่ 2  แสดงความชุกของเชื้อ Bartonella spp. ในประชากรแมวที่ท่าการศึกษาในแต่ละพื้นท่ี 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาตัวอยางเลือดแมวที่น ามาศึกษาจากจังหวัดสตูลและสงขลา ทั้งหมด 204 ตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็นจังหวัดสตูล88 ตัวอย่าง จาก 4 อ าเภอไดแก อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน อ าเภอเมืองและอ าเภอทาแพ พบแมวท่ีให
ผลบวกตอการติดเช้ือ Bartonella spp.ดวยวิธี PCR เปนจ านวน 4 ตัว คิดเปนรอยละ 4.5 และจังหวัดสงขลา 116 ตัวอย่าง จาก 
4 อ าเภอไดแก่ อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่งและอ าเภอสะเดา พบแมวท่ีใหผลบวกตอการติดเชื้อ Bartonella 
spp.ดวยวิธี PCR เปนจ านวน 4 ตัว คิดเปนรอยละ 3.4จากจ านวนตัวอยางที่น ามาศึกษาทั้งหมด เมื่อน าผลการศึกษาที่ไดนี้มา
เปรียบเทียบกับผลการรายงานที่ศึกษาในแมวที่อาศัยอยู ในจังหวัดกรุงเทพฯพบผลการติดเชื้อ Bartonella spp. คิดเปนรอยละ 
18.5(11)   จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมวที่อาศัยอยูในจังหวัดสตูลและสงขลานั้นมีจ านวนร้อยละของการติดเชื้อต ่ากวาใน
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 การศึกษาปจจัยทางดานอายุ ครั้งนี้จะแบ่งแมวออกเป็น 3 กลุ่ม (ดังตารางที่ 2) แมวกลุ่มที่ 1 จัดอยู่ในช่วงอายุนอยกวา 1 
ป จาก 48 ตัวอย่าง พบแมวที่ใหผลบวกตอการติดเชื้อ Bartonella spp.คิดเปนรอยละ2.3 แมวกลุ่มที่ 2 จัดอยู่ในช่วงอายุ1-7 ปี 
จาก 157 ตัวอย่าง พบแมวที่ใหผลบวกตอการติดเชื ้อ Bartonella spp.คิดเปนรอยละ4 และแมวกลุ่มที่ 3 จัดอยู่ในช่วงอายุ
มากกว่า7 ปี จาก 9 ตัวอย่าง พบแมวท่ีใหผลบวกตอการติดเชื้อ Bartonella spp.คิดเปนรอยละ11.1 ปัจจัยนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การติดเช้ือผลดังกลาวแสดงใหเห็นวานัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 การศึกษาปจจัยทางดานเพศของแมวตอการติดเชื้อ Bartonella spp.จากผลการทดลองในครั้งนี้พบวาแมวท้ังเพศผูและ
เพศเมียมีการตรวจพบการติดเช้ือทั้ง 2 เพศ จึงอาจเปนไปไดวาแมวเพศผู้จาก 80 ตัวอย่าง พบผลบวกตอการติดเช้ือ Bartonella 
spp.คิดเปนรอยละ6.3 และแมวเพศเมียจาก 124 ตัวอย่างพบผลบวกตอการติดเช้ือ Bartonella spp.คิดเปนรอยละ2.4 เพศของ
แมวไม่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อ และจากการค านวณทางสถิติก็พบวาผลการติดเชื้อระหวางเพศผูและเพศเมียไมมีความ
แตกต่างอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ดานปจจัยที่อยูอาศัย ในการศึกษาครั้งนี้แมวที่ติดเชื้อแบ่งออกเป็นแมวที่อยู่ในบ้าน อยู่นอกบ้านและอยู่ทั้งในบ้านและ
นอกบ้าน (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาการติดเช้ือ Bartonella spp.ดวยวิธี PCR จากแมวที่อยู่ในบ้าน 98 ตัวอย่าง พบแมวที่ให
ผลบวกตอการติดเชื้อคิดเปนรอยละ4.1 แมวที่อยู่นอกบ้าน 60 ตัวอย่าง พบแมวที่ใหผลบวกตอการติดเช้ือคิดเปนรอยละ1.7 และ
แมวที่อยู่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน46 ตัวอย่าง พบแมวที่ใหผลบวกตอการติดเชื้อคิดเปนรอยละ6.5 ยังไม่พบการรายงานทางดาน     
ปจจัยที่อยูอาศัยกับการติดเช้ือ Bartonella spp.ในแมวเมื่อวิเคราะหทางสถิติยังไมพบความแตกตางระหวางบริเวณที่อยูอาศัยกับ
การติดเช้ืออยางมีนัยส าคัญ (p>0.05)จึงเปนไปไดวาแมวกลุมนี้ไม่มีความสัมพันธ์ในการติดเช้ือ 
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 ปจจัยทางดานปรสิตภายนอก จากการศึกษาในครั้งนี้ไดตรวจการติดปรสิตภายนอกโดยพบวาแมวที่ติดปรสิตภายนอก16 
ตัวอย่างตรวจพบการติดเชื้อคิดเปนร้อยละ 12.5 และแมวที่ตรวจไมพบปรสิตภายนอก 188 ตัวอย่างตรวจพบการติดเชื้อคิด 
เปนร้อยละ 3.2 (ดังแสดงในตารางที่2) ซึ่งเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยส าคัญระหวางการติดเชื้อ 
Bartonella spp.กับการพบปรสิตภายนอก (p>0.05)  
 โดยสรุบได้ว่าปัจจัยต่างๆที่น ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อได้แก่ จังหวัดที่ท าการศึกษา อายุ
ของสัตว์ เพศ รูปแบบการเลี ้ยง(ในบ้านหรือนอกบ้าน) และการพบปรสิตภายนอกไม่ส่งผลต่อการติดเชื ้ออย่างมีนัยส าคัญ           
อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณการติดเช้ือจะในกลุ่มที่มีปรสติภายนอกมากกว่ากลุ่มที่ไม่พบปรสิตและพบว่าค่าความชุกของสัตว์ในกลุ่ม
ที่เลี้ยงนอกบ้าน(outdoor)มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงในบ้านแม้ว่าทั้งปัจจัยทั้งสองกลุ่มจะไม่แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติก็ตาม จากผลการทดลองครั้งนี้ท าให้ทราบว่ายังมีการระบาดของเช้ือ Bartonella spp. ในประชากรแมวภาคใต้ของประเทศ
ไทยแม้จะมีค่าความชุกเพียง 3.9% แต่อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ที่ท าการศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
ป้องกันการระบาดของเชื้อเข้าสู่สัตว์เลี้ยงรายอื่นๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงิน

ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 65 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลักษณะการท างาน ข้อมูลความเครียด ข้อมูลท่าทางการท างาน และข้อมูลอาการความเมื่อยล้า สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Chi-square โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเก็บเพศหญิง ร้อยละ 81.54 เป็นพนักงานเพศชาย ร้อยละ 18.46 น ้าหนักอยู่ในช่วง 42 – 55 
กิโลกรัม ร้อยละ 60.00 ไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ 81.54  การประเมินความเสี่ยงในท่าทางการท างาน โดยใช้แบบประเมิน Rapid 
Entire Body Assessment, REBA พบว่าส่วนใหญ่ความเสี ่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ ่มเติมและควรรีบปรับปรุงสถานีงาน 8-10 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.23 พนักงานเก็บเงินมีอาการเมื่อยล้าบริเวณเท้า ร้อยละ 72.31 รองลงมามีอาการเมื่อยล้าที่น่อง ร้อยละ 
67.69 และมีอาการเมื่อยล้าหลังส่วนล่าง ร้อยละ 63.08 ตามล าดับ พบว่าปัจจัยด้านการท างาน สถานภาพพนักงานประจ าหรือ
สถานภาพพนักงานช่ัวคราว มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้า ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาบริเวณหลังส่วนล่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value = 0.031) 
 

ค ำส ำคัญ:  ความเมื่อยล้า, พนักงานเก็บเงิน, ร้านค้าปลีก 
 

Abstract 
This cross-sectional descriptive study was conducted with the purpose to investigate the factors related 

to fatigue among cashiers in supermarkets in Pathum Thani Province. There was 65 cashier involved in this 
study. Data were collected by using a structured interview form consisted of personal information, work 
information, stress information, work posture, and body discomfort. The statistics used were descriptive statistics 
and correlation between variables using Chi-square statistics with a statistical significance level of 0 . 0 5 .  The 
results of the study showed that 81.54% of the female, 18.46% of males, weight in the range of 42 - 55 kg, 
60.00%, do not exercise 81.54 age between 17-24 years old 50.77%. Work posture risks by Rapid Entire Body 
Assessment, REBA score 8-10 work station should be improved 89.23%. The cashiers had 72.31% of the foot 
fatigue symptoms, 67.69% of the calf fatigue and 63.08% of the lower back fatigue, respectively. Work factor 
Employee status factors which significantly related to pain or fatigue in the past 12 months in the lower back. 
Statistically significant at the level (p-value = 0.031). 

 

Keywords: fatigue, cashier, Supermarket 
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บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่มีการรวบรวมเอาทุกอย่างไว้ในร้านแบบ
บริการครบวงจร ตั้งแต่ของใช้ อาหาร การจัดส่งพัสดุ ไปจนถึงการฝาก-ถอนเงิน ซึ่งการปรับตัวที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่
เศรษฐกิจขยายตัว และการท่องเที่ยวในประเทศท าให้ธุรกิจนี้แข่งขันสูงขึ้น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ 1) ห้างสรรพสินค้า หรือ ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เน้นขายสินค้าทันสมัย 2) ดิสเคาน์สโตร์, ไฮเปอร์
มาร์เก็ต หรือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าปลีกท่ีเน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาต ่ากว่าตลาด 
3) ร้านสะดวกซื ้อ, คอนวีเนี ่ยนสโตร์ , เอ็กซ์เพรส หรือ มินิมาร์ท ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน เน้นความสะดวกลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงร้านโชว์ห่วยของคนในชุมชน 4) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ทั้งนี ้มี
ห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมามากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะมีการด าเนินงานครบวงจร เช่น 
การจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป สินค้าส าหรับการอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ผู้ที่ไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจึงได้สินค้าต่าง ๆ ตาม
เป้าหมายในช่วงระยะเวลาไม่นาน ประชาชนจึงนิยมไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้ามากยิ่งขึ้น ท าให้พนักงานของห้างสรรพสินค้า
ต้องปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การยืนปฏิบัติงานเป็นเวาลานานของพนักงานแคชเชียร์ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 
พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์)หรือคนเก็บเงินลูกค้าในห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านค้าปลีก
สาขาต่าง ๆ หน้าที่ คือ การคิดค านวณราคาของสินค้าและบริการ ท่ีลูกค้าจะต้องจ่ายเงิน ออกบิล รับเงิน ทอนเงิน ท ารายการผ่าน
บัตรเครดิต หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ คอยดูเรื่องโปรโมชั่น และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการลดราคาสินค้าบางอย่างเป็นต้น และใน
บางร้านอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอาหารที่เปิด 24 ชั่วโมงก็จะมีพนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) ที่ต้องท างานกันเป็นกะโดย
หนึ่งกะเท่ากับ 8 ช่ัวโมงแต่ตามกฎหมายแรงงานคือห้ามท างานล่วงเวลาหรือท างานต่อเนื่องให้ท างานได้วันละไม่เกิน 8 ช่ัวโมง แต่
โดยภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) อาจจะต้องท างานล่วงเวลา (OT) เพื่อที่จะได้ค่าแรงเพิ่มมาก
ขึ้นหรือท างานสองกะ ในหนึ่งวัน ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบทั้งในด้านการ
นึกคิดและประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย “ILO ระบุว่า การท างานในช่วงเวลาที่ยาวนานอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหนื่อยล้า
และง่วงนอน ความผิดปกติทางด้านจิตใจ เกิดความเครียด และขาดสมาธิ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการประสบ
อันตราย” อาการเมื่อยล้าเป็นอาการที่สามารถเกิดได้หลังจากการท างาน โดยเฉพาะงานท่ีต้องออกแรง เช่น การแบกหาม ยกของ
หนัก การนั่งท างานเป็นเวลานาน งานดึงและดัน และงานเบาที่ต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ หรือต้องท างานเบานั้นซ ้า ๆ การ
ท างานต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อจึงจะเกิดแรงตามที่ต้องการได้   โครงร่างของมนุษย์ประกอบด้วย กระดูก ข้อต่อ ที่มี
กล้ามเนื้อเกาะอยู่เมื่อกล้ามเนื้อหดตัว ข้อต่อจะเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อต่อนั้น ท า ให้เกิดการงอ การ
เหยียด การหมุนรอบข้อต่อ ท าให้มนุษย์หายใจได้ กินอาหารได้ เดินได้ นั่งได้ ยืนได้ รวมทั้งท ากิจกรรมต่าง ๆ   ในชีวิตประจ าวัน
และการท างานเพื่อหาเลี้ยงชีพ (ประโยชน์ บุญสินสุข, 2537)(2) 

ดังนั้น คณะผู้จัดท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเมื่อยล้ าของพนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและลดความเมื่อยล้า
ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) และน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนท่ีจะช่วยลดความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความเมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงินในห้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงินในห้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัด

ปทุมธาน ี
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) ในห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 65 คน ในการก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างค านวณได้จากสูตรของ ทาโร ยามาเน่  
(TaroYamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการ
สุ่ม 5% ดังนี้สูตร n = N/1+Ne2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N = ขนาดประชากร 
       e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.05 
แทนค่า n = 78/1 + 78 (0.0025) 
          n = 65.27 
เกณฑ์การคัดเข้า 
1) ผู้ที่เข้าใจในภาษาไทย 
2) ผู้ที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ 
เกณฑ์การคัดออก 
1) ประชากรในกลุ่มพนักงานเก็บเงิน ในซูเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับ

ระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
รูปแบบการศึกษา การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) 
เคร่ืองมือในการวิจัย  
1. แบบสอบถาม เป็นแบบ Check list และเติมค าในช่องว่างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  

  ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การออกก าลังกาย รายได้ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และโรคประจ าตัว  
  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่ อายุงานในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการพักเบรก ช่ัวโมงในการท างาน
ต่อวัน สถานภาพพนักงาน และการท างานพิเศษหรืองานเสริมอื่น ๆ 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม 1) ความเครียดทั่วไป จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบประเมิน
ค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเครียดเล็กน้อย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก รู้สึกเครียด
มากที่สุด 
2) ความเครียดจากการท างาน จ านวน 16 ข้อ มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบประเมินค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย3) มนุษย์สัมพันธ์ทางสังคมกับหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน จ านวน 14 ข้อ ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบประเมินค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือไม่สามารถไว้วางใจได้
เลย วางใจได้เล็กน้อย วางใจได้ในระดับปานกลาง วางใจได้ค่อนข้างมาก วางใจได้มากที่สุด  
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าในส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย โดยใช้แบบประเมินความเมื่อยล้า (Body discomfort) ระยะเวลาในการท างาน 7 วันและ 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นการ
ประเมินทั้งหมด 12 ส่วน ได้แก่ 1.คอ 2. ไหล 3. หลังส่วนบน 4. หลังส่วนล่าง 5. แขนส่วนบน 6. ข้อศอก 7. แขนส่วนล่าง 8. มือ/
ข้อมือ 9. สะโพก/ต้นขา 10. หัวเข่า 11. น่อง 12. เท้า 

2. ภาพถ่ายและวิดีโอบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บเงินเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ผล 
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3. แบบประเมิน การประเมินด้วยแบบประเมิน (Rapid Entire Body Assessment, REBA) เป็นการประเมินท่าทางการ
ท างานที่เป็นการประเมิน ตั้งแต่ส่วนของ คอ ล าตัว ขา แขน และข้อมือ การประเมินด้วย REBA ได้มีการจัดท าเป็นรูปแบบ แบบ
ประเมินเพื่อให้ง่ายต่อผู้ประเมินในการประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการประเมินเป็น  2 กลุ่มหลักคือ กลุ่ม A ประกอบด้วยการ
ประเมินคอ ล าตัว และขา และกลุ่ม B ประกอบด้วยการประเมินส่วนแขน และข้อมือ โดยการประเมินแบ่งเป็น 15 ขั้นตอน 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

1. ขอเข้าเก็บข้อมูล แจ้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้อาสาสมัครทราบ 
2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
3. ภาพถ่ายและวิดีโอบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บเงินเพื่อน ามาเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์ผลความ

เสี่ยงของท่าทางการท างาน โดยใช้แบบประเมิน Rapid Entire Body Assessment, REBA 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ส าหรับอธิบาย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไค – สแควร์ (Chi - square) เพื่อวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ปัจจัยด้านบุคคล พบว่าพนักงานเก็บเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.54 มีอายุ อยู่ท่ีช่วง 17 – 24 ปี ร้อยละ 50.77 
น ้าหนักอยู่ในช่วง 42 – 55 กิโลกรัม ร้อยละ 60.00 ส่วนสูงอยู่ ในช่วง 155 – 166 เซนติเมตร ร้อยละ 69.23 ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) 
อยู่ในช่วง 18.50-24.99 กิโลกรัมเมตร/2 น ้าหนักปกติร้อยละ 83.08 ส่วนใหญ่ไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ 81.54 รายได้อยู่ ในช่วง 
มากกว่า 9,000 บาท /เดือน ร้อยละ 75.38 ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช  .ร้อยละ 46.15 สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 84.62 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 96.92 5.1.2  

ปัจจัยด้านการท างาน พบว่าอายุในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 12 – 80 เดือน (1 - 6 ปี  (ร้อยละ 89.23 ระยะเวลา
ในการพักเบรกอยู่ในช่วง 0.86 – 1.45 ช่ัวโมง )52 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 27 นาที  (ร้อยละ 84.62 ช่ัวโมงในการท างานต่อวันอยู่ในช่วง 
7 – 9 ช่ัวโมง ร้อยละ 81.54 สถานภาพพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า ร้อยละ 76.92 การท าพิเศษหรืองานเสริมอื่น ๆ ส่วน 
ใหญ่ไม่มีงานเสริมอื่น ๆ ร้อยละ 98.46 5.1.3  

ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม พบว่า ความเครียดทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่รู้สึกเครียดร้อยละ 49.23 ระดับความเครียด
รู้สึกเครียดเล็กน้อย ร้อยละ 33.85 ระดับความเครียดรู้สึกเครียดปานกลาง ร้อยละ 30.77 ระดับความเครียดรู้สึกเครียดมาก ร้อย
ละ 21.54 และระดับความเครียดรู้สึกเครียดมากที่สุด ร้อยละ 10.77 ความเครียดจากการท างาน ส่วนใหญ่ระดับของอาการและ
ความรู้สึกเห็นด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 53.85  
 ปัจจัยด้านการประเมินความเสี่ยงในท่าทางการท างาน โดยใช้แบบประเมิน (Rapid Entire Body Assessment, REBA) 
พบว่าส่วนใหญ่ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง 8-10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.23  

ผลการศึกษาระดับความรุนแรงของความปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้แบบประเมิน
ความเมื่อยล้า (Body discomfort) ระยะเวลาในการท างาน 7 วันและ 12 เดือนท่ีผ่านมา เป็นการประเมินท้ังหมด 12 ส่วน ได้แก่ 
1.คอ 2. ไหล 3. หลังส่วนบน 4. หลังส่วนล่าง 5. แขนส่วนบน 6. ข้อศอก 7. แขนส่วนล่าง 8. มือ/ข้อมือ 9. สะโพก/ต้นขา 10. หัว
เข่า 11. น่อง 12. เท้า ระดับความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีอาการ
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ผิดปกติที่เท้า ร้อยละ 72.31 รองลงมามีอาการผิดปกติที่น่อง ละ 67.69 มี อาการผิดปกติที่หลังส่วนล่าง ร้อยละ 63.08 (ดังแสดง
ในตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของพนักงานเก็บเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดปทุมธานีจ าแนกตามระดับความรุนแรงของ
อาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (N=65) 

ส่วนของร่างกายท่ีมีอาการผิดปกติ 
อาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าในช่วง 12 เดือน ท่ีผ่านมา 

จ านวน (ร้อยละ) 
มีอาการ ไม่มีอาการ 

    คอ 34 (52.31) 31 (47.69) 
    ไหล ่ 40 (61.54) 25 (38.46) 
    หลังส่วนบน 33 (50.77) 32 (49.23) 
    หลังส่วนล่าง 41 (63.08) 24 (36.92) 
    แขนส่วนบน 32 (49.23) 33 (50.77) 
    ข้อศอก 26 (40.00) 39 (60.00) 
    แขนส่วนล่าง 31 (47.69) 34 (52.31) 
    มือ/ข้อมือ 33 (50.77) 32 (49.23) 
    สะโพก/ต้นขา 36 (55.38) 29 (44.62) 
    หัวเข่า 37 (56.92) 28 (43.08) 
    น่อง 44 (67.69) 21(32.31) 
    เท้า 47 (72.31) 18 (27.69) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงินใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยด้านการท างาน สถานภาพพนักงานประจ าหรือสถานภาพพนักงานชั่วคราว มี
ความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้า ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาบริเวณหลังส่วนล่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.031) (ดังแสดงในตารางที่2) สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานประจ าและพนักงานช่ัวคราวมีช่ัวโมงในการ
ท างานไม่เท่ากัน เลยอาจจะส่งผลให้พนักงานประจ ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้าได้มากกว่าพนักงาน
ชั่วคราว โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ งามเมือง, วีระพร สุธากร (2562). เรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านการย
ศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของนักกายภาพบ าบัดที่โรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพท่ี 1 กล่าว
ว่า การศึกษาพบว่า ผู้มีประสบการณ์การท างานมานานมีอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากกว่าเลยมีความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บขณะท างานได้(3) 

 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ปัจจัยด้านการท างาน 

อาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้า หลังส่วนล่างในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

จ านวน (ร้อยละ) p-value 
ไม่มีอาการ มีอาการ 

สถานภาพพนักงาน    
   พนักงานประจ า 22(44.00) 28(56.00) 

0.031* 
   พนักงานช่ัวคราว 2(13.33) 13(86.67) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การผลการศึกษาพบว่า พนักงานเก็บเงินของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี มีอาการเมื่อยล้าบริเวณเท้า ร้อย
ละ 72.31 รองลงมามีอาการเมื่อยล้าที่น่อง ร้อยละ 67.69 และมีอาการเมื่อยล้าหลังส่วนล่าง ร้อยละ 63.08 ตามล าดับ เนื่องจาก
ลักษณะงานเป็นงานท่ีต้องยืนประจ าที่เป็นระยะเวลานาน สอดคล้องกับ วทัญญู จูเกษม. (2559). ที่ศึกษาผลกระทบของสภาพการ
ท างานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีที่ยืน ท างานแบบไม่สมดุลเป็นเวลานาน การสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าในการยืน
ท างานพบว่าการยืนเป็น ระยะเวลา 2 ชั่วโมงแบบไม่มีการพัก ผู้ถูกทดสอบให้คะแนนความเมื่อยล้ามากกว่าการยืน ระยะเวลา 2 
ช่ัวโมงแบบมีการนั่ง พัก 5 นาทีเมื่อยืนผ่านไป 1 ชั่วโมง และในส่วนของลักษณะการยืน พบว่าการยืนในลักษณะเท้าเสมอกันผู้ถูก
ทดสอบให้คะแนนความเมื่อยล้าบริเวณน่องมากกว่าบริเวณอื่น การประเมินความเสี ่ยงในท่าทางการท างาน โดยใช้แบบ
ประเมิน Rapid Entire Body Assessment, REBA พบว่าส่วนใหญ่ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุงสถานี
งาน 8-10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.23(4) งานวิจัยของ นพรัตน์ ชูพีรัชน์ (2559). เรื่องการศึกษาความชุกและปัจจัยจากการ
ท างานที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
กล่าวว่า การศึกษาพบว่าโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีท่าทางในการท างานท่ีไม่เหมาะสมในระดับเสี่ยงมีความเสี่ยงในการเกิดอาการผดิปกติ
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ ข้อมือ/มือ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา เข่า และเท้า และพบว่าปัจจัย
ด้านการท างาน สถานภาพพนักงานประจ าหรือสถานภาพพนักงานช่ัวคราว มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยหรืออาการเมื่อยล้า 
ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาบริเวณหลังส่วนล่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value = 0.031)(1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โสภาพรรณ จิรนิรัติศัย (2560). เรื่องภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและศิลป
ประดิษฐ์เขต4 กล่าวว่า การศึกษาพบว่า อายุงานมีความสัมพันธ์กับอาการ/ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของคน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการให้ความสนใจและเฝ้าระวังในการเกิดการบาดเจ็บ
ระบบกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าในพนักงานเก็บเงิน โดยอาจมีหน่วยงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดการบาดเจ็บระบบกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ และหาทางเฝ้าระวัง
ต่อไป ควรมีการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์แก่พนักงานเก็บเงินโดยเฉพาะพนักงานเข้าใหม่ที่อาจจะยังมีการปรับตัวไม่ทัน เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอาการผิดปกติ เช่น ให้ความรู้ด้านปัจจัยต่างๆ ท่าทางในการท างานที่เหมาะสมและปรับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานบางอย่างให้เหมาะสม ขั้นตอนการท างาน อาจมีการแนะน าให้ลดวงจรการท างานซ ้า ๆ ในการเอื้อมแขนและมือ และการยืน
เป็นระยะเวลานานๆ(5) 
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   4. ศรีนครินทร์เวชศาสตร์ 2562; 34(5) 
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บทคัดย่อ 
Xenorhabdus และ Photorhabdus เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน อาศัยอยู่แบบพ่ึงพากับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 

ในสกุล Heterorhabditis และ Steinernema ตามล าดับ แบคทีเรียทั้ง 2 สกุลนี้สามารถผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้หลายชนิด
รวมถึงสารต้านจุลชีพ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแยกและจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย   Xenorhabdus  และ 
Photorhabdus จากตัวอย่างดินในอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแยกจากดินโดยใช้หนอนกินรัง
ผึ้งเป็นตัวล่อด้วยวิธี  baiting แบคทีเรียถูกแยกและเพาะเลี้ยงบนอาหาร nutrient bromothymol blue agar และจ าแนกชนิด
ของแบคทีเรียด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ recA และศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโรค 16 สายพันธุ์ จากการเก็บตัวอย่างดิน 210 ตัวอย่าง จากดิน 42 จุด แยกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงได้
จ านวน 9 ไอโซเลต พบเป็นแบคทีเรีย Xenorhabdus 5 ไอโซเลต และแบคทีเรีย   Photorhabdus 4 ไอโซเลต แบคทีเรีย 
Xenorhabdus ทั ้ง 5 ไอโซเลต ถูกจ าแนกเป็น  X. stockiae และ Photorhabdus จ านวน 3 ไอโซเลต ถูกจ าแนกเป็น P. 
luminescens subsp. hainaensis และอีก 1 ไอโซเลต ถูกจ าแนกเป็น P. luminescens subsp. akhurstii และสารสกัดหยาบ
ของ X. stockiae (bPL28.4_TH และ bPL12.5_TH) สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Acinetorbacter baumannii, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis และ Pseudomonas aeruginosa ได้ดีที่สุด 

 
ค ำส ำคัญ: Xenorhabdus, Photorhabdus, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
 
Abstract 

Xenorhabdus and Photorhabdus are gram-negative rods and symbiotic with entomopathogenic 
nematodes (EPNs) of the genera Heterorhabditis and Steinernema, respectively. These bacteria produce several 
secondary metabolites including antimicrobial compounds. The objectives of this study were to isolate and 
identify Xenorhabdus and Photorhabdus from Noen Maprang District, Phitsanulok Province.  EPNs were isolated 
from soil samples using a wax worm in baiting technique. Bacteria were cultured on nutrient bromothymol blue 
agar (NBTA) and identified based on recA sequence. To evaluate the antibacterial activities of crude extract of 
Xenorhabdus และ Photorhabdus against 16 strains of bacterial pathogen. 
  A total of 21 0  soil samples were collected from 42  sites. Nine EPNs isolated from soil samples were 
positive for Xenorhabdus (n=5) or Photorhabdus (n=4). All of 5 Xenorhabdus species were identified as X. 
stockiae and identified 3 Photorhabdus were identified as P. luminescens subsp. hainaensis and 1 
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Photorhabdus was identified as P. luminescens subsp. akhurstii. X. stockiae ( bPL28.4_TH แ ล ะ  bPL12.5_TH) 
extracts showed good antibacterial against Acinetorbacter baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis and Pseudomonas aeruginosa 
 
Keywords: Xenorhabdus, Photorhabdus, Antibacterial activity 
 
บทน า 
 Xenorhabdus และ Photorhabdus เป ็นแบคท ี เร ี ยแกรมลบ (Gram negative) จ ัดอย ู ่ ในตระก ูล (Family) 
Enterobacteriaceae มีรูปร่างเป็นแท่ง (Rod-shaped) สามารถเคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจลลารอบตัว (Peritrichous flagella) 
อาศัยอยู่ภายในล าไส้ (foregut) ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenic nematode หรือ EPN) ซึ่งเป็นการด ารงชีวิต
แบบพึ ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) โดยแบคทีเร ีย Xenorhabdus อาศัยอยู ่แบบพึ ่งพากับไส้เด ือนฝอยศัตรูแมลงในสกุล 
Steinernema ส่วนแบคทีเรีย Photorhabdus อาศัยอยู่แบบพึ ่งพากับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในสกุล Heterorhabditis (1) 
แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด อาศัยอยู่ในล าไส้ของตัวอ่อนระยะที่ 3 (Infective stage) ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง เมื่อไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงไชเข้าตัวอ่อนของแมลง Galleria mellonella โดยผ่านปาก ผิวหนังและรูเปิดทางธรรมชาติ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะ
เคลื่อนที่ยัง haemolymph ของหนอนแมลง จากนั้นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในล าไส้ของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจะถูกปล่อยออกมา 
แบคทีเรียจะมีการเพิ่มจ านวน และผลิต toxin หรือสารเคมีต่างๆ ที่ท าให้ตัวอ่อนแมลงตายด้วยภาวะโลหิตเป็นพิษภายใน 48 
ชั่วโมง นอกจากนี้ยังผลิตสาร secondary metabolite ที่ยับยั้งจุลชีพชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในหนอนแมลง ปัจจุบันมีการศึกษาล าดับนิ
วคลีโอไทด์ของ complete genome ของแบคทีเรีย 2 ชนิดของ Xenorhabdus (X. bovienii SS-2004 และ X. nematophila 
ATCC1906) และ 2 ชนิดของ Photorhabdus (P. luminescens subsp. laumondii strain TT01 และ P. asymbiotica) 
แบคทีเรียทั้งสองเหล่านี้มียีนจ านวนมากที่ผลิต secondary metabolite ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ก่อโรค 
และฆ่าแมลงศัตรูพืช (2) มีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีที่ผลิตโดยแบคทีเรียจาก 2 จีนัส เช่น แบคทีเรีย Xenorhabdus 
ผลิตสาร nematophin, xenocoumacins, xenematide, xenortidas และ indole derivatives และแบคทีเรีย Photorhabdus 
ผลิตสาร isopropylstilbenes, ethylstilbenes, anthraquinones (AQs), และ siderophore photobactin (2) 
 ปัจจุบันมีรายงานพบแบคทีเรีย Xenorhabdus จ านวน 26 ชนิด และ Photorhabdus จ านวน 19 ชนิด (3) ในโลก
ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานพบแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในหลายจังหวัด
โดยพบแบคทีเรีย Xenorhabdus จ านวน 6 ชนิด ได้แก่  X. stockiae, X. miraniensis, X. ehlersii, X. vietnamensis, X. 
indica, และ  X. japonica (4-6) แบคทีเรีย Photorhabdus จ านวน 3 ชนิด ได้แก่  P. luminescens, P. asymbiotica subsp. 
australis, and P. temperata subsp. temperata (6-7) 
 จากรายงานในปี ค.ศ.1982 ของ Akhurst พบว่าสารปฏิชีวนะจากเช้ือแบคทีเรีย X. luminescens, X. nematophilus 
A24 และ Xenorhabdus sp. Q1 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เช่น Bacillus subtilis, B. cereus และ 
Staphylococcus aureus และแกรมลบ เช่น Escherichia coli, Shigella sonei ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 Furgani และคณะ 
พบว่าสารปฏิชีวนะที่สร้างจาก X. nematophila, X. budapestensis และ X. szentirmaii สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย S. aureus, E. coli, และ Klebsiella pneumoniae และจากรายงานของ Inman และ Holmes เมื่อปี ค.ศ. 2012 
พบว่าเชื้อแบคทีเรีย X. nematophila สามารถผลิตสารต้านจุลชีพทั้งในลักษณะที่ทนต่อความร้อนและไม่ทนต่อความร้อน และ
สารดังกล่าวยังมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกและแกรมลบ ล่าสุดในปี ค.ศ. 2014 Grundmann และ
คณะ ได้แยกสารใหม่ท่ีเรียกว่า Chaiyaphumines จากแบคทีเรีย Xenorhabdus sp. PB61.4 ที่แยกได้จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
จากจังหวัดชัยภูมิ และมีฤทธ์ิในการต้านเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum 
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 จากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบ Xenorhabdus และ Photorhabdus  ที่แยกได้จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่เก็บ
จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และในพื้นที่สระบุรี  พบว่าแบคทีเรีย P. temperata subsp. temperata สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียดื้อยาถึงได้ 10 สายพันธ์ุ (7) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการแยกและจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในอ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย และศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
ในการต้านแบคทีเรียก่อโรค ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจจะเป็นความรู้พื้นฐานในการน าไปศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของสารที่ออกฤทธิ์
ทางชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างดิน 
 การเก็บตัวอย่างดิน 42 จุด จ านวนตัวอย่างดิน 210 ตัวอย่าง จากอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แต่ละจุดเก็บดิน
จ านวน 5 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างดินแต่ละตัวอย่างประมาณ 500 กรัม ท่ีความลึกจากผิวหน้าดินประมาณ 10 เซนติเมตร ใส่ตัวอย่าง
ดินในถุงพลาสติก จากนั ้นน าตัวอย่างดินมาด าเนินการทดลองที ่ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาค ณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. แยกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงออกจากตัวอย่างดิน 
 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงถูกแยกออกจากตัวอย่างดินโดยใช้ หนอนกินรังผึ้ง (Galleria mellonella) เป็นเหยื่อล่อด้วยวิธี 
Baiting technique (Bedding and Akhurst; 1975) โดยน าตัวอย่างดินมาเทใส่ในกล่องพลาสติก จากนั้นน าหนอนกินรังผึ ้ง 
จ านวน 5 ตัว มาวางลงบนผิวดิน ปิดฝาแล้วคว ่ากล่อง บ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วันท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นเก็บซาก หนอนกิน
รังผึ้งที่มีลักษณะการตายเฉพาะคือ ตัวหนอนจะมีสีแดง หรือสีน ้าตาลด าและไม่เน่า (มณจันทร์ เมฆธน และคณะ, 2544) น าไปแยก
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยวิธี White trap (White, 1927) โดยน าซากหนอนกินรังผึ้งวางไว้บนกระดาษกรองที่แช่ใน น ้ากลั่นบน
จานเพาะเลี ้ยงเชื้อเก็บไว้ในที่มืด ที ่อุณหภูมิห้องเป็น  เวลา 7-10 วัน ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในระยะเข้าท าลาย  (Infective-
juvenile) จะออกจากซากหนอนกินรังผึ้งลงมาอยู่ใน น ้ากลั่น จากนั้นน าน ้ากลั่นไปท าการตรวจสอบดูไส้เดือนฝอยศัตรู แมลงภายใต้
กล้องสเตอริโอ จากนั้นเก็บไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงล้างให้สะอาดด้วยน ้ากลั่นที่ปราศจากเชื้อและเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 13 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ในการ Re-infected ตัวอ่อนหนอนกินรังผึ้งอีกครั้งส าหรับน าไปแยกแบคทีเรีย 
3. แยกแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
 แบคทีเรียจะถูกแยกออกจากน ้าเลือดของซากหนอนกินรังผึ้ง ที่ตายด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง โดยล้างซากหนอนกินรัง
ผึ้งด้วย 75% เอทานอล รอให้แห้ง จากนั้นฉีกบริเวณข้อปล้องที่ 3 ของ ซากหนอนกินรังผึ้ง น าน ้าเลือดเพาะเลี้ยงบนอาหาร 
nutrient bromothymol blue agar (NBTA) (8) พันขอบจานอาหารเพาะเช้ือด้วยพาราฟิล์มบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 4 
วัน แบคทีเรีย Xenorhabdus ให้โคโลนีสีน ้าเงิน ส่วนแบคทีเรีย Photorhabdus ให้โคโลนีสีเขียว หลังจาก นั้นน าโคโลนีเดี่ยวมา
เลี้ยงในอาหาร Luria Bertani (LB) broth ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าที่ 200 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง
ในที่มืด น าไปปั่นเหวี่ยงที่ ความเร็ว 12,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง จากนั้นเก็บตะกอนแบคทีเรียไว้ที่อุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียสเป็น เวลา 1 คืน สกัดดีเอ็นเอด้วยชุด Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured cell) (Geneaid Biotech 
Ltd., Taiwan) 
4. เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR 
            เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Photorhabdus และ Xenorhabdus บริเวณ recA gene โดยใช้ไพร์เมอร์ recA_F 
(5’-GCTATTGATGAAAATAAACA-3’) และ  recA_R (5’-RATTTTRTCWCCRTTRTAGCT-3’) (Tailliez et al., 2009) เ ต ร ี ย ม 
PCR reaction ประกอบด้วย Buffer (10X) 1 ไมโครลิตร MgCl2 (25 mM) 1.4 ไมโครลิตร dNTPs (200 mM) 0.2 ไมโครลิตร 
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ไพร์เมอร์แต่ละเส้น (5 pmol/ul ) 0.4 ไมโครลิตร และ Taq 0.5 ไมโครลิตร ดีเอ็นเอ 2.5 ไมโครลิตร และเติมน ้ากลั่นเพื่อปรับ
ปริมาตรให้เป็น 10 ไมโครลิตร ส าหรับการ เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจะใช้ Thermal Cycling ส าหรับแบคทีเรีย Xenorhabdus ดังนี้
Initial denature 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที Denature 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที Annealing 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที Extension 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที 30 รอบ และ Final extension 72 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 นาที ส าหรับ Thermal Cycling ของ แบคทีเรีย Photorhabdus มีดังนี้ Initial denature 94 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 นาที Denature 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที Annealing 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วินาที Extension 72 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 นาที30 รอบ และ Final extension 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ผลผลิตพีซีอาร์มีขนาด
ประมาณ 890 คู่เบส (Thanwisai et al., 2012) ตรวจสอบผลผลิตพีซีอาร์ด้วยการรันเจลอิเล็คโตรโฟเรสิสเทียบกับดีเอ็นเอ
มาตรฐาน 100 คู่เบส 
5. วิเคราะห์ล าดับเบสบริเวณ  
            ตรวจสอบความถูกต้องของ Chromatograms และล าดับเบสด้วยโปรแกรม SeqManII (DNASTAR inc., Wisconsin, 
USA) จ าแนกชนิดด้วยการ BLASTN ล าดับเบสบริเวณ recA กับฐานข้อมูล NCBI  
6. การศึกษาฤทธ์ิของ whole cell culture ของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการต้านแบคทีเรียก่อโรค 16 
สายพันธ์ุ  
            เป็นขั ้นตอนการคัดกรองเพื่อเลือกแบคทีเรีย  Xenorhabdus และ Photorhabdus ไอโซเลตที่มีฤทธิ์ในการต้าน
แบคทีเรียก่อโรคได้ดีไปสกัดสารหยาบและทดสอบฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียต่อไป โดยเตรียมแบคทีเรียก่อโรค 16 สายพันธุ์ได้แก่ 
Acinetorbacter baumannii จ านวน 4 สายพันธุ ์ (Acinetorbacter baumanii AB320 (XDR), Acinetorbacter baumanii 
AB321 (MDR), Acinetorbacter baumanii AB322 (MDR) แ ล ะ  Acinetorbacter baumanii AB324 (XDR) )  Escherichia 

coli จ านวน 3 สายพันธ์ุ (Escherichia coli  ATCC35218 (β-lactam), Escherichia coli PB1 (ESBL+MDR) และ Escherichia 
coli  PB231 (ESBL+CRE) )  Klebsiella pneumoniae จ านวน 3 สายพันธ์ุ  (Klebsiella pneumonia  ATCC700603 (ESBL), 
Klebsiella pneumonia PB5 (ESBL+MDR) และ Klebsiella pneumonia PB21 (ESBL+CRE) )   Enterococcus faecalis  
จ  านวน 1 สายพันธ ุ ์  (Enterococcus fecalis ATCC51299 (MDR))    Pseudomonas aeruginosa จ  านวน 2 สายพันธ ุ ์   
( Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 แ ล ะ  Pseudomonas aeruginosa PB30 (MDR) )    แ ล ะ  Staphylococcus 
aureus  จ  านวน 3 สายพันธุ ์  (Staphylococcus aureus ATCC20475 (MRSA), Staphylococcus aureus PB36 (MRSA) 
และ Staphylococcus aureus PB57 (MRSA))   โดยท าการเพาะเลี้ยงบนอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) บ่มด้วยตู้บ่ม
เชื้อ (Incubator Model 1565,บริษัท Sheldon Manufacturing, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวมาละลายในสารละลาย Phosphate buffer saline (PBS) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปรับความขุ่น
ของเซลล์ให้ได้ 0.08-0.13 MacFarland standard ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (DU®730 Life 
Science UV,บริษัท Beckman coulter,ประเทศสหรัฐอเมริกา)  
7. เตรียม Whole cell culture ของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
 เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus บนอาหาร NBTA เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นเขี่ยโคโลนี
เดียวลงในอาหารเหลว Luria-Bertani (LB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง
เขย่า (Shaker AK85, บริษัท Infors HT, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ความเร็ว 200 รอบต่อนาที จากนั้นศึกษาฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อ
โรคด้วยวิธี Disc diffusion ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้อจุ่มลงในส่วน suspension ของแบคทีเรียก่อโรคที่ได้เตรียมไว้ ในข้างต้นมา
ป้ายให้ทั่วอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) จากนั้นน าส่วน Whole cell culture ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จากแบคทีเรีย 
Xenorhabdus และ Photorhabdus ที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 1 หยดลงแผ่น Disc ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (เตรียมขาก
กระดาษกรอง Whatmann เบอร์ 3) ท้ิงไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้แผ่น Disc แห้งพอหมาด คีบแผ่น Disc ด้วยคีมคีบ (Forcep) 
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ปากแหลมวางบนจานอาหาร MHA ที่ป้ายเช้ือแบคทีเรียก่อโรค บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง สังเกตผล
การยับยั้งการเจริญ (Inhibition zone) และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะมาตรฐาน (Positive control) 
8. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการต้านแบคทีเรียก่อโรค 
            8.1 การสกัดสารหยาบจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus 
            น าแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ไอโซเลตที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้ดีในข้ันตอน
คัดกรองไปสกัดสารสกัดหยาบโดยใช้ ethyl acetate เป็นตัวท าละลาย จากนั้นน าสารสกัดหยาบที่ได้มาศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี Disc diffusion เริ่มจากเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus บนอาหาร 
NBTA ในที่มืดเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าโคโลนีเดี่ยวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเหลว LB ปริมาตร 500 มิลิลิตร น าไปเขย่า ที่ 180 
rpm เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากนั้นเติม ethyl acetate ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการแยกชั้น ดูดสารละลายส่วนใสด้านบน ประมาณ 1,000 มิลลิลิตร น าสารละลายไประเหยด้วยเครื่อง rotary 
evaporator (Buchi, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ละลายสารด้วย ethyl acetate ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร จากนั้นย้ายสารละลายลง
ในถ้วยตวง (beaker) ที ่ปราศจากเชื ้อและทราบน ้าหนัก และละลายใน Dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
จากนั้นเก็บสารสกัดหยาบใส่ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร น าไปเก็บไว้ท่ีตู้ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป 
            8.2 ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ด้วยวิธี 
Disc diffusion 
            ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเช้ือจุ่มลงในส่วน culture ของแบคทีเรียก่อโรคที่ได้เตรียมไว้มาป้ายให้ทั่วอาหาร MHA จากนั้น
น าส่วน crude compound ปริมาตร 10 ไมโครลิตร จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus หยดลงบน Disc ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิลิตร (เตรียมจากกระดาษกรอง Whatmann เบอร์ 3) ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้แผ่น disc แห้งพอ
หมาด คีบแผ่น Disc วางลงบนอาหาร MHA ที่ป้ายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแล้ว บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 
ช่ัวโมง สังเกตผลการยับยั้งการเจริญ (Inhibition zone) และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะมาตรฐาน (Positive 
control) 
9. การหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และการหาค่า
ความเข ้มข ้นต  ่าส ุดที ่สามารถฆ ่าแบคทีเร ียก ่อโรคได ้ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) โดยว ิธ ี  Broth 
microdilution assay 
 ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton broth (MHB) ด้วย automatic Pipette ใส่ลงใน ไมโครไตเตอร์เพลทชนิด 96 
หลุม  (96 well microtiter plate)  จ านวน 11 หลุม หลุมละ 100 ไมโครลิตร จากนั้นดูดสารละลายสารสกัดหยาบจากแบคทีเรีย 
Xenorhabdus และ Photorhabdus ลงในหลุมที่ 1 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมสารละลายให้เข้ากันเจือจางสารละลายเป็น 2 
เท่าจากหลุมที่ 2 ถึงหลุมที่ 8 จากนั้นเติมแบคทีเรียก่อโรคที่เตรียมไว้ใส่ลงในหลุมที่ 1 ถึง หลุมที่ 8 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
ส าหรับหลุมที่ 9  10 และ 11 ใช้เป็นตัวควบคุม (control) โดยหลุมที่ 9 จะไม่ใส่สารละลาย crude compound จากแบคทีเรีย 
Xenorhabdus และPhotorhabdus หลุมที่ 10 ใส่ DMSO ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แทนสารละลาย crude compound และ
หลุมที่ 11 ใส่ Mueller Hinton broth (MHB) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เพียงอย่างเดียว ท าการทดลอง 2 ซ ้า จากนั้นน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง บันทึกหลุมที่ใสและไม่มีตะกอนของเชื้อเป็นความเข้มข้นที่หลุมนั้นเป็นค่า
ความเข้มข้นต ่าสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC ) ดูดสารละลายจากหลุมที่ 1-
11 จากการทดลอง MIC ปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหาร MHA ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา18-24 ชั ่วโมง บันทึกความเข้มข้นต ่าสุดที ่สามารถฆ่าแบคทีเร ียก่อโรคได้ (Minimum Bactericidal 
Concentration, MBC) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการเก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 42 บริเวณ จ านวนดิน 210 ตัวอย่าง จากอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบ

แบคทีเรีย Xenorhabdus จ านวน 5 ไอโซเลต ที่มีล าดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของ  X.  stockiae โดยมีค่า
ความเหมือนเท่ากับ 97-99% นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรีย Photorhabdus จ านวน 4 ไอโซเลต มี 3 ไอโซเลต ที่มีล าดับนิวคลีโอ
ไทด์เหมือนกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของ P. luminescens subsp. hainaensis โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 98% และอีก 1 ไอโซ
เลตที่มีล าดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของ P.  luminescens subsp. akhurstii โดยมีค่าความเหมือนเท่ากับ 
100% จากการศึกษาครั้งนี้พบ X.  stockiae เพียงชนิดเดียวซึ่งสอดคล้องกับการรายงานอื่น ๆ ที่พบแบคทีเรียชนิดนี้เป็นจ านวน
มากที่สุดในพื้นที่อื ่น ๆ ในประเทศไทย (5,9,10) และแบคทีเรีย P. luminescens supsp. hainaensis และ P.  luminescens 
subsp. akhurstii ถูกพบเป็นจ านวนมากที่สุดในพื้นที่อ่ืน ๆ ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน  (4,6)  

จากการศ ึกษาฤทธ ิต ้านแบคท ีเร ียก ่อโรคโดยใช ้  Whole cell culture ของแบคท ีเร ีย Xenorhabdus และ 
Photorhabdus จ านวนทั้งหมด 9 ไอโซเลต  ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่าแบคทีเรีย  X. stockiae จ านวน 4 ไอโซเลต และ P. 
luminescens subsp. hainaensis  จ านวน 1 ไอโซเลต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอย่างน้อย 1 
สายพันธุ์  จากนั้นน าสารสกัดหยาบจากแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลต มาศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่ออีกครั้งพบว่า 
สารสกัดหยาบจาก X. stockiae (bPL28.4_TH) สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้มากที่สุดถึง 9 สายพันธ์ุ ได้แก่  A. baumannii 
AB320, A. baumannii, AB321,  A. baumannii AB322,  A. baumannii AB324, S. aureus  ATCC20475, S. aureus PB36,  
S. aureus PB57, และ P. aeruginosa ATCC27853 และรองลงมาเป็นแบคทีเ ร ีย Xenorhabdus sp. (bPL12.5_TH) ซ ึ ่ ง
สามารถย ับย ั ้ งแบคทีเร ียด ื ้อยาได ้  8 สายพันธ ุ ์  ได ้แก ่   A. baumannii AB320, A. baumannii AB322, P. aeruginosa 
ATCC27853, S. aureus  ATCC20475, S. aureus  PB36, S. aureus PB57, E. faecalis  ATCC51299 จากผลจากการศึกษา
หาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งและฆ่าแบคทีเรีย S. aureus ด้วยสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย และ X. stockiae  
(bPL12.5_TH) และ X. stockiae (bPL28.4_TH) พบว่า X. stockiae  (bPL12.5_TH) มีค่า MIC และ MBC ต่อแบคทีเรีย S. 
aureus จ านวน 3 สายพันธุ ์  เท่ากันคือ 2.18 mg/ml และ 8.75 mg/ml  ตามล าดับ และและ X. stockiae (bPL28.4_TH) 
พบว่าค่า MIC  และ MBC ต่อแบคทีเรีย S. aureus ATCC20475 มีค่าเท่ากับ 57.5 mg/ml และ 28.75 mg/ml ตามล าดับ  ค่า 
MIC และ MBC ต่อแบคทีเรีย A. baumannii  AB321 มีค่าเท่ากันคือ 14.37 mg/ml จากผลการศึกษานี้อาจเกี่ยวกับแบคทีเรียทั้ง 
2 สกุลนี ้ สามารถผลิตสารที ่สามารถยับยั ้งจ ุล ินทร ีย ์ ได ้หลายชนิดเช่น แบคทีเร ีย  Xenorhabdus สามารถผลิตสาร 
xenocoumacin (Reimer et al., 2009) และ amicoumacin derivatives (Park et al., 2016) ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้ง
แบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก  มีรายงานว่าแบคทีเรีย P. luminescens สามารถผลิตสาร isopropylstilbene (11)  ที่มีมีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญแบคทีเรีย E. coli, B. subtilis, S. pyogenes,  S. aureus RN4220 (สายพันธุ์ดื้อยา) ( Derzelle  et al., 
2002; Shi  et al., 2016) และเชื้อรา (Chen, 1996). ดังนั้นการผลิตสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพทีของแบคทีเรีย  Xenorhabdus 
และ Photorhabdus ทีม่ีคุณสมบัติสามารถต้านการเจริญของจุลินทรีย์จึงเป็นท่ีน่าค้นคว้า  เพื่อพัฒนาเป็นยาต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากตัวอย่างดิน 42 จุด รวม 210 ตัวอย่าง ในอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย พบแบคทีเรีย 
Xenorhabdus จ านวน 5 ไอโซเลต และ   Photorhabdus จ านวน 4 ไอโซเลต  จ าแนกชนิดของแบคทีเรีย Xenorhabdus  และ 
Photorhabdus โดยเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ recA ของแต่ละไอโซเลตกับฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม 
BLASTN พบว่าแบคทีเรีย  Xenorhabdus ทั้ง  5 ไอโซเลต เป็น  X. stockiae และแบคทีเรีย Photorhabdus จ านวน 3 ไอโซ
เลต เป็นแบคทีเรีย P. luminescens subsp. hainaensis และอีก 1 ไอโซเลตเป็น P. luminescens subsp. akhurstii  
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          การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อแบคทีเรียก่อโรคจ านวน 16 
สายพันธุ์ ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจาก X. stockiae (bPL28.4_TH) สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ดีที่สุด ได้แก่ 
A. baumannii (4 สายพันธ์ุ), S. aureus (3 สายพันธ์ุ) และ P. aeruginosa (1 สายพันธ์ุ) รองลงมาเป็นแบคทีเรีย Xenorhabdus 
sp. (bPL12.5_TH) ซึ่งสามารถยับยั้งแบคทีเรีย A. baumannii (2 สายพันธุ์), S. aureus (1 สายพันธุ์), P. aeruginosa (3 สาย
พันธุ์) และ E. faecalis (1 สายพันธ์ุ) 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ผู้ให้ทุน)  ส านักงาน
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

FACTORS ASSOCIATED WITH THE RATIONAL ANTIBOTIC USE BEHAVIOR AMONG THE FOURTH 
YEAR STUDENTS OF PUBLIC HEALTH IN THE UNIVERSITY, PATHUM THANI PROVINCE  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 84 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพียร์สัน
ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.5) เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวินะ ได้แก่ คออักเสบ/ทอล
ซิลอักเสบ (ร้อยละ 42.9) ท้องร่วง (ร้อยละ 30.9) มีระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 48.8 และ 65.5 ตามล าดับ และมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
71.4 และพบว่า ความรู้ (p-value = 0.028) และทัศนคติ (p-value <0.001) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นควรส่งเสริมให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความรู้ และทัศนคติที่ดี เพื่อให้นักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ, ทัศนคติเกี่ยวกับใช้ยาปฏิชีวนะ, พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
Abstract 

This study is about the cross-sectional survey research. The objective aims to study the factors 
associated with rational antibiotic use behavior of fourth year students, Faculty of Public Health, a university in 
Pathum Thani province. The result showed that the most sample was female (90.5%). Indications for antibiotic 
use were pharyngitis/tonsilitis (42.9%) and diarrhea (30.9%).  The knowledge and attitudes about using rational 
antibiotic were moderate levels 48.8% and 65.5%, respectively. The behavior in using antibiotic was moderate 
levels (69.8%). The result found that the knowledge (p-value = 0.028) and the attitudes (p-value <0.001) were 
significantly associated with behavior in using rational antibiotic at statistic level 0.05. Therefore, students of the 
Faculty of Public Health should be promoted the good knowledge and attitude. To provide students with 
behavior in using rational antibiotic and able to bring the knowledge that has been distributed to others. 

 
Keywords:  Knowledge about antibiotic, Attitude about antibiotic, Antibiotic use behavior  
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บทน า 
 ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน เป็นปัญหาระดับโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
ก าลังพัฒนามีความเสี ่ยงต่อการกลับไปสู่ยุคที่ไม่มียาปฏิชีวนะใช้ ซึ ่งอาจจะมีคนจ านวนมากเสียชีวิตจากการติดเชื้อ โดยการ
ประมาณการณ์คาดว่าปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000 คน หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
คาดว่าใน พ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านบาท โดยทวีปเอเชียและ
แอฟริกาจะเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ 4.7 และ 4.2 ล้านคน(1)  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากยาปฏิชีวนะท่ีเคยใช้
ได้ผลในอดีตกลับใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบัน เพราะมีการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาเกือบทุกชนิดและเช้ือสามารถขยายวงกว้างได้
ในทุกระดับของสถานพยาบาลและระดับชุมชน เนื่องจากใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร ่าเพรื่อโดยไม่จ าเป็น จึงท าให้มีปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าในปี 2553 ยาปฏิชีวนะมีมูลค่ารวมประมาณ 27,291.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 19.02 ของมูลค่ายาทั้งหมดในประเทศ(2) รายงานการศึกษาในโรงพยาบาล จ านวน 1,023 แห่ง พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะมีระยะการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ 3.24 ล้านวัน มีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเสียชีวิต 38,481 คนต่อปี(3) 
องค์การอนามัยโลก(WHO) มีรายงานการศึกษาพบว่าหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาเช้ือดื้อยา เกิดจากการใช้ยาไม่เหมาะสมหรือ
เกินความจ าเป็น รายงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศบ่งช้ีว่ายิ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากอัตราการดื้อยาของเชื้อยิ่งมากขึ้นด้วย(4,5) 
ผลการส ารวจโดยองค์การอนามัยโลกพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยาเป็นไปอย่างสูญเปล่าและไม่สมเหตุผลโดยเฉพาะใน
ประชาชนท่ีขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เพียงพอ ส่งผลต่อผู้ป่วยท้ังในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรกัษา 
รวมทั้งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น(6)   

ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในร้านยาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ความรู้ของผู้รับบริการในร้านยาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง(7) และการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลาง(8) ซึ่ง
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษายังมีน้อย  และจากปัญหา
การดื้อยาปฏิชีวนะข้างต้น ในฐานะนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสายสุขภาพจึงควรมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพท่ีเป็นก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพ
และให้ค าแนะน าในการรักษาตนเองเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในอนาคต อีกทั้งยังมีความส าคัญมากต่อการควบคุมและป้องกันการดือ้
ยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี อันจะน าไปการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาชั้ นปีที ่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวจิัย 
1. รูปแบบการการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการวิจ ัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey Research) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในจังหวัดปทมุธาน ี

2. กรอบแนวคิดงานวิจัย            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

3. ขอบเขตงานวจิัย 
3.1 ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีก่าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ่านวน 105 คน 
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จ่านวน 84 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.2.1 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากสูตรของ Taro Yamane10 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

   n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
   

   n = 
105

1+105(0.05)2
     = 84 คน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
- โรคประจ่าตัว 
- สาเหตุที่ใช้ยาปฏิชีวนะ 
- การรับประทานยาปฏิชีวนะในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ (Knowledge) 
- สรรพคณุของยา 
- วิธีการใช้และการบริหารยา 
- อาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค ์
- การเก็บรักษาและการเสื่อมสภาพ 
- ประโยชน์และผลกระทบ 

ทัศนคติ (Attitude) 
- ประสิทธิภาพหรือผลของการรักษาเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะ 
- ราคาของยาปฏิชีวนะ 
- อันตรายของยาปฏิชีวนะ 
- การดื้อยาปฏิชีวนะ 
- ความสะดวกในการหาซื้อ 
 

 

 

พฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ 
- การน่ารูปแบบยาปฏิชีวนะไปใช้ 
- วิธีการ/ลักษณะการใช้ยา/ความถี่ 
- แหล่งที่มาของยา 
- การเก็บรักษา 
- การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากใช้ยา 

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได ้
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3.2.2 เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria)  
1) เป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 อายุ 20 ปีข้ึนไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย  
2) ก่าลังศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  

3.2.3 เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion criteria)  

นักศึกษาที่ก่าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ลาป่วย หรือลากิจในระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 
3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) เป็นการเก็บตัวอย่างเท่าที่จะท าได้ตามที่ได้รับความ

ร่วมมือ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นกรณีที่บังเอิญไปพบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้ตามเกณฑ์การคัดเข้า(Inclusion criteria) จ านวน 84 คน    
จะถูกสุ่มแบบบังเอิญไปพบ ซึ่งจะเป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 ที่ให้ความร่วมมือ และยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก ่   

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัย  
ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย  
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย  

 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธาน ี

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item-objective 
Congruence : IOC) รายด้านทุกข้อมีค่า (IOC) ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป    

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) เครื่องมือผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 30 คน โดยข้อค าถามมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค14    

ที่เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ส่วนบุคคล เท่ากับ 0.74 และพฤติกรรมการป้องกันโรค เท่ากับ 0.73   
5. การพิทักษ์สิทธขิองกลุม่ตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีการพิทักสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผู้วิจัยมีการช้ีแจงกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการศึกษา ระหว่างการตอบแบบสอบถามหากท่านรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจท่านสามารถยุติการท่าแบบสอบถาม
ได้ทันที โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้จากการท่าแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งน่ามา ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้นละไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือสิ่งอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท่าการวิจัย 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
 6.1 สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ จ่านวน ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าต่่าสุดและค่าสูงสุด 
 6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และก่าหนดความ
เชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 
84 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.5 เพศชาย ร้อยละ 9.5 มีรายได้เฉลี่ย 5,956 บาทต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 3,764 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 1,001-5,000 ร้อยละ 61.6 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 84.5 มี
เพียงร้อยละ 15.5 ที่มีโรคประจ าตัว กลุ่มที่มีโรคประจ าตัวเป็นโรคกระเพาะและโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 4.8 รองลงมา คือ โรคปวดหัวไม
เกรนและโรคหอบ ร้อยละ 2.4 เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ เกิดจากอาการ คออักเสบ/ทอลซิลอักเสบ ร้อยละ 42.9 
ท้องเสีย/ท้องร่วง ร้อยละ 30.9 เหงือกอักเสบ/ปวดฟัน ร้อยละ 14.3 แผลเลือดออก ร้อยละ 5.9 และอื่นๆ ได้แก่ ตกขาว โรค
กระเพาะ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 67.9 มีเพียง
ร้อยละ 32.1 ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=84) 

ปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย    
     หญิง  
รายได้ (บาท/เดือน) 
     1,001 - 5,000    
     5,001-10,000    
     1,0001 - 15,000                                                                                                                                                                                                    
     > 15,000                                                                             
โรคประจ าตัว 
     ไม่มี                                                                                   
     มี                                                                                      
      -โรคกระเพาะ          
      -โรคภูมิแพ้     
      -โรคปวดหัวไมเกรน     
      -โรคหอบ  
เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     คออักเสบ/ทอลซิลอักเสบ 
     เหงือกอักเสบ/ปวดฟัน                                                              
     ท้องเสีย/ท้องร่วง 
     แผลเลือดออก  
     อื่นๆ                                                             
ในรอบ 3 เดือน ท่ีผ่านมาท่านได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ 
     ไม่มี      
     มี          

 
8 
76     

 
53 
26 
4 
1 
 

71 
13 
2 
2 
1 
1 
 

36 
12 
26 
5 
5 
 

57 
27 

 
9.5 
90.5 

 
61.6 
30.2 
4.7 
1.2 

 
84.5 
15.5 
2.4 
2.4 
1.2 
1.2 

 
42.9 
14.3 
30.9 
5.9 
6 
 

57.9 
32.1 

 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.8 รองลงมาอยู่ในระดับระดับต ่า ร้อยละ 33.3 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 17.9 โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 18.7 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.6 คะแนน คะแนนต ่าสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 29 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 29 คะแนน  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=84) 

ระดับความรู้เกีย่วกับการใช้ยาปฏชีิวนะ  จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง (> 22 คะแนน) 
ปานกลาง (17 – 22 คะแนน) 
ต ่า (<17 คะแนน) 

15                        
41 
28 

17.9 
48.8 
33.3 

คะแนนเฉลีย่ 18.7 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.6, คะแนนต า่สุด 6 คะแนน, คะแนนสูงสุด 29 คะแนน 
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด

ปทุมธานี ในภาพรวม พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 65.5 รองลงมาคือ ระดับต ่า ร้อยละ 23.8 และระดับสูง ร้อยละ 10.7 โดยมีคะแนนเฉลี่ย  21.2 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 4.7 คะแนน คะแนนต ่าสุด 13 คะแนน และคะแนนสูงสุด 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=84) 

ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
สูง (> 23 คะแนน) 
ปานกลาง (18 – 23 คะแนน) 
ต ่า (<18 คะแนน) 

9 
55 
20 

10.7 
65.5 
23.8 

คะแนนเฉลีย่ 21.2 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.8, คะแนนต า่สุด 13 คะแนน, คะแนนสูงสุด 30 คะแนน 
 
พฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
       นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.4 รองลงมาระดับสูง ร้อยละ 19.8 และระดับต ่า ร้อยละ 8.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 68.2 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.19 คะแนนต ่าสุด 48 คะแนน และคะแนนสูงสุด 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 96 คะแนน       

ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในภาพรวม (n=84) 

ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
สูง (>76 คะแนน) 
ปานกลาง (58 – 76 คะแนน) 
ต ่า (< 58 คะแนน) 

17 
60 
7 

20.2 
71.4 
8.3 

คะแนนเฉลีย่ 68.2 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.19 คะแนน, คะแนนต ่าสุด 48 คะแนน, คะแนนสูงสุด 85 คะแนน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้และทัศนคติ ที่มีความสัมพันธก์ับการใช้ยาปฏิชีวนะของนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน ี

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา โรคประจ าตัว 

เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ และในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาท่านได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 

โดยใช้สถิติแบบเพียร์สันไคสแควร์ พบว่า ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 

0.028, <0.001 ตามล าดับ) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและทัศนคติเกี่ ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี (n=84) 

ตัวแปร ระดับพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ   
 ต่่า 

จ่านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ่านวน 
(ร้อยละ) 

สูง 
จ่านวน 
(ร้อยละ) 

𝑥2 p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
รายได ้
     1,001 - 5,000    
     5,001-10,000    
     1,0001 - 15,000                                                                                                                                                                                                    
     > 15,000   
โรคประจ่าตัว 
     ไม่มี 
      มี        
  

 
 

2 (28.6) 
5 (71.4) 

 
5 (71.4) 
2 (28.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
6 (85.7) 
1 (14.3) 

 

 
 

5 (8.3) 
55 (91.7) 

 
36 (60.0) 
20 (33.3) 
3 (5.0) 
1 (1.7) 

 
53 (88.3) 
7 (11.7) 

 

 
 

1 (5.9) 
19 (94.1) 

 
12 (70.6) 
4 (23.5) 
1 (5.9) 
0 (0.0) 

 
12 (70.6) 
5 (29.4) 

 

 
3.308 

 
 

1.530 
 
 
 
 

3.197 
 
 
 

 
0.161 

 
 

0.957 
 
 
 
 

0.202 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและทัศนคติ เกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี (n=84) (ต่อ) 

ตัวแปร 

ระดับพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ต ่า 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

สูง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

𝑥2 p-value 

เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ 
คออักเสบ/ทอลซิลอักเสบ 
เหงือกอักเสบ/ปวดฟัน                                                              
ท้องเสีย/ท้องร่วง 
แผลเลือดออก 
อื่นๆ 

ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาท่านได้มกีารใช้
ยาปฏิชีวนะหรือไม ่

ไม่มี 
มี 

ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ 
สูง (> 22 คะแนน) 
ปานกลาง (17 – 22 คะแนน) 
ต ่า (<17 คะแนน) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 
สูง (> 23 คะแนน) 
ปานกลาง (18 – 23 คะแนน) 
ต ่า (<18 คะแนน) 

 
4 (57.1) 
0 (0.0) 
2 (28.6) 
1 (14.3) 
0 (0.0) 

 
 

3 (42.9) 
4 (57.1) 

 
4 (57.1) 
3 (42.9) 
0 (0.0) 

 
0 (0.2) 
0 (0.0) 

7 (100.0) 

 
24 (40.0) 
10 (16.7) 
17 (28.3) 
4 (6.7) 
5 (8.3) 

 
 

39 (65.0) 
21 (35.0) 

 
10 (16.7) 
30 (50.0) 
20 (33.3) 

 
14 (23.3) 
31 (51.7) 
15 25.0) 

 
8 (47.1) 
2 (11.8) 
7 (41.2) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 

15 (88.2) 
2 (11.8) 

 
1 (5.9) 
8 (47.1) 
8 (47.1) 

 
13 (76.5) 
4 (23.5) 
0 (0.0) 

6.431 
 
 
 
 
 

5.467 
 
 
 

10.836 
 
 
 

38.835 

0.599 
 
 
 
 
 

0.065 
 
 
 

0.028* 
 
 
 

<0.001* 

*p-value < 0.05 

2. อภิปรายผล 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา โรคประจ่าตัว เหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยา

ปฏิชีวนะ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่าน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณรัตน์ พรมมา และคณะ(11) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด และท้องเสีย  พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ 
อายุ โรคประจ่าตัวและการรับประทานยาปฏิชีวนะในปัจจุบันไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 2.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.8) รองลงมาคือ ระดับต่่า (33.3) ซึ่งจะเห็นว่านักศึกษายังขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะ เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนั ยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.028) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราวุธ จวงจันทร์ (12) ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการ
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ปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน , โรคท้องร่วง และแผลเลือดออกของคนวัยท่างาน ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล อ่าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของคนวัยท่างานมีความ
สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ กล่าวคือ ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับพฤติกรรมดีขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเพิ่มระดับความรู้จากระดับปานกลางเป็นระดับสูง น่าไปสู่การมีพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะในระดับสูง  
 2.3  ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65.5) และพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p-value <0.001) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชราพร แซ่ตั้ง และนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ ์ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้านพบว่าทัศนคติ
ในการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถร่วมกันท่านายพฤติกรรมการพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของอาสาสมัครสาธารณสุข(13) ดังนั้นการที่
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องในนักศึกษา จะต้องค่านึงถึงทัศนคติในการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย 

ดังนั้นจากการอภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว (KAP Theory) (9) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ ซึ่งความรู้และทัศนคติต่างท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้และทัศนคติไม่จ าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ดังภาพท่ี 2 ต่อไปนี้  

 
 
 

 

        

ภาพที่ 2 ความรู้และทัศนคติต่างท่าให้เกิดการปฏิบัติได้ 

สรุปผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.8 

และ 65.5 ตามล าดับ และมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.4 ความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งหนึง่ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.028, <0.001 ตามล าดับ)  
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Analysis Rate of Return, Risk and The Performance of Thai Balanced funds 
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บทคัดย่อ 
            การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อวัดผลตอบแทน ความเส ี ่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสม  

ด้วยการใช้มาตรวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน ได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha และ Sortino Ratio 

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนท่ีรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 25 

กองทุน น ามาหาอัตราผลตอบแทน ความเสี ่ยง และ วัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสม ผลการศึกษาพบว่าอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมผสมส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเป็นบวกและให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี 

benchmark อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดของกองทุนรวมผสม คือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) และ

กองทุนรวมผสมทุกกองมีความเสี่ยงต ่ากว่าความเสี่ยงของตลาด โดยกองทุนรวมผสมที่มีค่าความผันผวนต่อเดือนสูงสุด คือ กองทุน

เปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) ในด้านผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของกองทุนรวมผสมโดยมาตรวัด Sharpe, Treynor, 

Jensen’s Alpha และ Sortino กองทุนรวมผสมที่มี Sharpe Ratio และ Treynor ratio สูงที่สุดคือ กองทุนผสมบีซีเนียร์ส าหรับ

วัยเกษียณ (B-SENIOR) กองทุนรวมผสมที่มีค่าแอลฟาสูงที่สุดคือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) ส่วน

กองทุนรวมผสมที่มีค่า Sortino Ratio สูงที่สุดคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4)  

 

ค ำส ำคัญ : กองทุนรวมผสม, การวัดผลการด าเนินงาน, การคัดเลือกกองทุน, ความเสี่ยง 

 

Abstract 
           The objectives of this study were to study the rate of return, risks and performance of twenty five Mixed 
funds, base on monthly secondary data which is gathered from related sources, collecting secondary data from 
1  January 2 0 1 5  to 3 1  December 2 0 1 9  with period 5  years. The comparison and evaluation of funding 
performance are calculated by using the conceptual framework of Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha 
and Sortino Ratio. 
The findings found most of the results had a positive rate of return of Mixed funds given the rate of return 
better than the benchmark index. The highest rate of return of Balanced funds is UOBSMG. Every Balanced 
funds were less risky than the benchmark index for The Balanced Fund with the highest volatility per month is 
T-CSD. The overview ranking based on the comparison of the 4  concepts, dividing into Balanced Fund, it was 
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found the best performance for the conceptual framework of Sharpe Ratio and Treynor Ratio is  
B-SENIOR, The highest alpha for the conceptual framework of Jensen’s Alpha is UOBSMG and The best 
performance for the conceptual framework of Sortino Ratio is SCBSMART4 
 
Keywords: Balanced Fund, Analysis of the Performance, Selecting, Risk 

 
บทน า 
            กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุน ส าหรับผู้ลงทนุรายย่อยที่น าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่มีข้อจ ากัดที่ไม่
สามารถลงทุนด้วยตนเอง เช่น มีทุนทรัพย์จ ากัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายได้มากพอ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการลงทุน หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้
ในการตัดสินใจการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีการจัดการลงทุนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับ ด้วยเหตุผลที่กองทุน
รวมเป้นเครื่องมือหนึ่งในการลงทุน ดังนั้นจึงต้องมีหลากหลายประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของผู้ลงทุน โดย
สามารถแบ่งเป็นประเภทหลัก คือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity fund), กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General fixed 
income fund) และกองทุนรวมผสม (Balanced fund) 
        กองทุนรวมผสม เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนที่หลากหลายสามารถลงทุนได้ในตราสารทุกประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์
,ตราสารทุน,ตราสารหนี้ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น กองทุนรวมผสมเป็นกองทุนรวมที่มีการ
กระจายความเสี่ยงได้ดี จัดเป็นกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับกลาง เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าใน
ความเสี่ยงระดับเดียวกัน ท้ังยังช่วยในการกระจายการลงทุนไม่ให้พลาดโอกาสเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
        หากนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ และคาดคะเนถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีได้รับ จะท าให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้
อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบะเพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่มสินทรัพย์ตนเอง รวมถึงการกระจายความเสี่ยงต่างๆได้ดีกว่า 
ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดรองตราสารหนี้ได้ โดยพิจารณาจากส่วนต่าง
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ การเปรียบเที ยบกับ
พันธบัตรรัฐบาลนั้น เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลมีความเสี่ยงน้อยท่ีสุดในด้านเครดิต กล่าวคือ มีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดช าระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ต ่าที่สุด (1,2) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
           1) เพื่อศึกษาผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสมแต่ละกองทุน 
           2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมผสมกับดัชนี benchmark 
           3) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            งานวิจัยนี ้จะศึกษากองทุนรวมผสมเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมที ่จดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลือกกองทุนรวมผสมที่จดทะเบียนอยู่ในช่วงระยะเวลา  5 ปีเป็นต้นไป มี 25 

กองท ุน โดยกองท ุนท ี ่ ม ีนโยบายการจ ่ าย เ ง ินป ันผล 7 กองท ุน และกองท ุนไม ่ม ีนโยบายการจ ่ าย เง ินป ันผล   

18 กองทุน และดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ค านวณหาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ค่าสถิติเบื้องต้น และวิเคราะห์ผล
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การด าเนินงานรายกองทุนรวมผสม และจัดอันดับ โดยใช้มาตราวัด ได้แก่ Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha และ 

Sortino Ratio 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลของกองทนุรวม  
           ข้อมูลกองทุนรวมผสม จัดเก็บข้อมลูมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) เป็นรายเดือน โดยมีแหล่งข้อมูลได้แก่ สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies: AIMC), WealthMagik ส่วนข้อมูลดัชนีราคาหุ้นของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) โดยท าการเก็บข้อมลูราคาเป็นรายเดือน ซึ่งเป็น Benchmarkหลังจากผู้วิจัยท าการ
เก็บข้อมูลแล้วได้น ามาวิเคราะหค์า่ทางสถิติพื้นฐานต่างๆของแตล่ะกองทุน ได้แก่ ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพื่อเป็นการอธิบายข้อมลูที่ไดเ้ก็บรวบรวมมาใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการจัดเรียงและใช้
ประมาณผล งานวิจัยนีไ้ด้มีการดึงข้อมูลมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ จาก Aspen Graphics RTD  ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณ ดังต่อไปนี ้

1) อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม (3) 
           การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม 
 โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี้ 
 
กรณไีม่มเีงินปันผล 

𝑅𝑝,𝑡 =
𝑁𝐴𝑉𝑡−𝑁𝐴𝑉𝑡−1

𝑁𝐴𝑉𝑡−1
× 100                                                 …(1) 

กรณีมเีงินปันผล  

𝑅𝑝,𝑡 =
(𝑁𝐴𝑉𝑡−𝑁𝐴𝑉𝑡−1)+𝐷𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑡−1
× 100                                      …(2) 

โดยให ้

𝑅𝑝,𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนกองทุนรวม i ณ เวลา t 

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡  คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม i ณ เวลา t 

𝑁𝐴𝑉𝑖,𝑡−1 คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม i ณ เวลา t 

𝐷𝑖,𝑡  คือ เงินปันผลจ่ายต่อหน่วยลงทุนกองทุนรวม i ณ เวลา t 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยค านวณไดจ้ากสูตร 

                                                   𝑅𝑝
̅̅̅̅ = 12 × ∑

𝑅𝑝

𝑛−1

𝑛
𝑡=1                                                        …(3)   

                       
            2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมผสม(3) 
 โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

𝜎𝑖 = √12 × ∑
(𝑅𝑝−𝑅𝑝̅̅ ̅̅ )2

𝑛

𝑛
𝑡=1                                                  …(4)                 

โดยให ้

𝜎𝑝  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความเสี่ยง 

𝑅𝑝,𝑡  คือ อัตราผลตอบแทน ณ เวลา t 

𝑅𝑝
̅̅̅̅   คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

𝑛  คือ จ านวนงวดที่ใช้ในการค านวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
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3) การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

 𝑅𝑚𝑡 =
𝐼𝑁𝐷𝑚𝑡−𝐼𝑁𝐷𝑚𝑡−1

𝐼𝑁𝐷𝑚𝑡−1
× 100                                            …(5) 

 
โดยให ้

𝑅𝑚𝑡  คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ย ณ เดือนท่ี t 

𝐼𝑁𝐷𝑚𝑡  คือ ราคาปิดของดัชนี ณ เดือนที่ t 

𝐼𝑁𝐷𝑚𝑡−1 คือ ราคาปิดของดัชนี ณ เดือนท่ี t-1 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของตลาด �̅�𝑚โดยค านวณได้จากสตูร  

�̅�𝑚 = 12 × ∑
𝑅𝑚𝑡

𝑛−1

𝑛
𝑡=1                                                            …(6) 

4)       การค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด   
 โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

     𝜎𝑚 = √12 × ∑ (
𝑅𝑚,𝑡−�̅�𝑚

𝑛−1
)2𝑛

𝑡=1                                             …(7)             

โดยให ้

𝜎𝑚  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนี Benchmark 

𝑅𝑚,𝑡  คือ  อัตราดอบแทนดัชนี Benchmark ณ เวลา t 

�̅�𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนี Benchmark 

𝑛  คือ จ านวนเวลาทั้งหมดที่ท าการศึกษา 

           5) ค่าเบต้าของกองทุนรวม (𝛽) 
 โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

                                              𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚

𝜎𝑚
2                                                                               …(8)                          

                    𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚 =
1

𝑛−1
∑ (𝑅𝑖,𝑡 − �̅�𝑖)(𝑅𝑚,𝑡 − �̅�𝑚)𝑛

𝑡=1                      …(9)                   

                                            𝜎𝑚
2 = ∑

(𝑅𝑚,𝑡−�̅�𝑚)2

𝑛−1

𝑛
𝑡=1                                                            …(10)                     

โดยให ้

𝛽𝑝  คือ Betaของกองทุนรวม  

𝐶𝑜𝑣𝑝,𝑚  คือ ความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนกับตลาด 

𝜎𝑚
2   คือ ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาด 

𝑅𝑝  คือ อัตราผลตอบแทน ณ เวลา t   

�̅�𝑝  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

𝑅𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนตลาด ณ เวลา t   

�̅�𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลาด 

𝑛  คือ จ านวนที่ใช้ในการค านวณอัตรผลตอบแทนเฉลี่ย 
 

6) การวัดความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนรวม (4) 
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1. Sharpe Ratio 
โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

                                               𝑆𝑝 =
�̅�𝑝−�̅�𝑓

𝜎𝑝
                                                                          …(11) 

โดยให ้

𝑆𝑝  คือ Sharpe Ratio ที่วัดผลการด าเนินงาน  

�̅�𝑝  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกองทุนรวม  

�̅�𝑓  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพยป์ราศจากความเสีย่ง (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี) 

𝜎𝑖   คือ ความเสีย่งกองทุนรวม 
 

2. Treynor Ratio  
โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

                                               𝑇𝑝 =
�̅�𝑝−𝑅𝑓

𝛽𝑝
                                                                          …(12)                                                                    

โดยให ้

𝑇𝑝  คือ Treynor Ratio ที่วัดผลการด าเนนิงาน 

�̅�𝑝  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกองทุนรวม  

𝑅𝑓  คือ อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 

𝛽𝑝  คือ ค่าเบต้าของกองทุนรวม  
 

3. Jensen’s Alpha 
โดยค านวณได้ตามสูตรต่อไปนี ้

         𝛼𝑝 = �̅�𝑝 − [𝑅𝑓 + 𝛽𝑝(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)]                                     …(13)                 
โดยให ้

𝛼𝑝  คือ แอลฟาท่ีใช้วัดผลการด าเนินงาน 

�̅�𝑝  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกองทุนรวม  

𝑅𝑓  คือ  อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง 

𝑅𝑚  คือ อัตราผลตอบแทนของ Benchmark 

𝛽𝑝  คือ ค่าเบต้าของกองทุนรวม  
            
   4. Sortino Ratio 

สามารถค านวณ Sortino Ratio ตามสมการดังนี้ต่อไปนี ้

                                  𝑆𝑅𝑝 =
�̅�𝑝−�̅�𝑓

𝜎𝑑𝑠
                                                                         …(14) 

ก าหนดให ้

 𝑆𝑅𝑝                 คือ        Sortino Ratio ที่วัดผลการด าเนินงาน 

�̅�𝑝                    คือ        อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมผสม 
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�̅�𝑓                    คือ        อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยงเฉลี่ย 

𝜎𝑑𝑠                     คือ        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ความเสี่ยงกองทุนรวมผสมในช่วง downside risk 

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
            จากวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมผสม ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสด์ของการศึกษาเพื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมผสม โดยใช้มาตรวัด Sharpe, Treynor, 

Jensen และ Sortino  

โดยที่มาตรวัดของ Jensen และมาตรวัดของ Treynor ใช้ค่าเบต้าเป็นค่าความเสี่ยงท่ีน ามาปรับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

ผสม ส่วนมาตรวัดของ Shape และมาตรวัดของ Sortino จะใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าความเสี่ยงที่น ามาปรับอัตรา

ผลตอบแทนซึ่งหลังจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

  1.อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเป็นบวก และให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ านวน 21 กองทุน กองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนแย่กว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ านวน 4 กองทุน ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดของ

กองทุนรวมผสม คือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) และกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนต ่าที่สุด คือ 

กองทุนเปิด ไทย 15/85 ปันผล (MIX-D1585) 

  2.ความเสี่ยงของกองทุนรวมผสม จะพบว่ากองทุนรวมผสมที่มีค่าความผันผวนต่อเดือนสูงสุด คือ กองทุนเปิดธนชาต

เจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) มีความเสี่ยง 10.7368% และกองทุนรวมผสม มีค่าความผันผวนต่อเดือนต ่าสุด คือ กองทุนเปิดเค ไลฟ์

สไตล์ 2500 (K-2500) มีความเสี่ยงเท่ากับ 1.2960% 

            3.ผลของการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้วยมาตรวัดประสิทภาพ Sharpe, Treynor, Jensen’s Alpha และ Sortino 

จากการศึกษาพบว่ากองทุนรวมผสมที่มี Sharpe Ratio สูงที่สุดคือ กองทุนผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ(B-SENIOR) และกองทุน

รวมผสมที่มี Sharpe ratio ต ่าที่สุดคือ กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) กองทุนรวมผสมที่มี Treynor ratio สูงที่สุดคือ 

กองทุนผสมบีซีเนียร์ส าหรับวัยเกษียณ(B-SENIOR) กองทุนรวมผสมที่มีค่า Treynor Ratio ต ่าที่สุด คือกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 

2TM (KFMX2TM)  กองทุนรวมผสมที่มีค่าแอลฟาสูงที่สุดคือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) กองทุน

รวมผสมที่มีค่าแอลฟาต ่าที่สุดคือ กองทุนเปิด ไทย 15/85 ปันผล (MIX-D1585) ส่วนเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมผสมที่วัดโดยค่า 

Sortino Ratio สูงที่สุด คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4) และกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพต ่าที่สุดคือ กองทุนเปิด ไทย 15/85 ปันผล (MIX-D1585) 

 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนรวมผสม (Balanced Fund) จ านวน 25 กองทุน (5) 

ช่ือกองทุน 
ผลการด าเนินงาน  

Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen's Alpha Sortino Ratio 
กองทุนรวมผสมที่มนีโยบายการจ่ายปันผล 

SCBSMART4 0.489237 0.065341 0.023206 1.053401 
SCBSMART3 0.306207 0.039691 0.010870 0.505998 
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ช่ือกองทุน 
ผลการด าเนินงาน  

Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen's Alpha Sortino Ratio 
กองทุนรวมผสมที่มนีโยบายการจ่ายปันผล 

SCBSMART2 0.060797 0.008380 0.001887 0.070319 
MIX_D1585 -0.447352 -0.060920 -0.009156 -0.482154 
ABFC -0.104884 -0.012822 -0.004838 -0.250553 
T_CSD 0.074346 0.008960 0.010915 0.223937 
T_TTW1 0.007007 0.000830 0.003610 0.020738 

กองทุนรวมผสมที่ไม่มนีโยบายการจ่ายปันผล 
KKPSG_AA 0.433384 0.054788 0.024640 1.032783 
K_PLAN3 0.299514 0.034761 0.017835 0.705949 
RKBC 0.294749 0.033846 0.020235 0.748989 
K_2520 0.149520 0.019410 0.007154 0.286788 
B_SENIOR 0.659797 0.096895 0.015939 0.843490 
K_PLAN2 0.271986 0.032335 0.009024 0.417460 
TMBAAMF 0.323406 0.037938 0.012930 0.586608 
K_2510 0.037501 0.003007 0.001975 0.048138 
TMBAALF 0.253438 0.056024 0.018601 0.672292 
TMBAASF 0.442046 0.057275 0.009710 0.496215 
K_2500 -0.240946 -0.031614 -0.002797 -0.165173 
ABV -0.034808 -0.004590 -0.000347 -0.058473 
KFMX2TM -0.456236 -0.082949 -0.006875 -0.368973 
KFMXPLS2TM 0.433384 0.054788 0.024640 1.032783 
B_ACTIVE -0.123618 -0.020485 -0.007369 -0.314069 
UOBSMG 0.246102 0.033234 0.028580 0.753907 
TW_E20 0.266781 0.031480 0.006331 0.304193 
K_2530 0.106750 0.013156 0.007147 0.242531 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมผสมด้วยมาตรวัดต่างๆ เปรียบเทียบ
กับดัชนีราคาหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อจ ากัดต่างๆที่งานวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุม จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับ
งานวิจัยต่อๆไป  ดังนี ้
 1. ผู้ที่สนใจลทุน ควรมีการพิจารณาระดับการยอมรับความสี่ยง เพื่อท่ีจะน าระดับการยอมรับความเสี่ยงมาใช้ในการเลือก
กองทุนผสมที่เหมาะสม และควรศึกษาวิธีการการลงทุนร่วมด้วย 
            2. ข้อมูลการศึกษครั้งนี้เป็นพียงแนวทางหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ซึ่งผู้สนใจลงทุนต้องมีการ
ติดตามสถานการณ์การต่างๆ รวมทั้งใช้ปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจร่วมด้วย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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การพัฒนาระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า 
The Development Management System of Agricultural Equipment Sale: 

A Case Study of Ton Wa Ton Waii 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวาย
ต้นหว้า 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า และ 3) ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ ผู้วิจัยได้ส ารวจปัญหาระบบงานเดิม วิเคราะห์ความต้องการ และความเป็นไปได้ของระบบเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม  Microsoft Visual Studio 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา 
และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบได้น าหลักการพัฒนาระบบ
แบบ SDLC มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน) พนักงาน และ
ลูกคา้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลพนักงาน และสามารถท าการขายสินค้า รวมทั้งแสดง
รายงานต่าง ๆ ประสิทธิภาพการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ระดับมาก  ดังนี้ ด้านการ

ท างานได้ตรงตามความต้องการของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.20,S.D= 0.63)  ด้านการท างานของระบบภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x  = 4.30, S.D = 0.50) ด้านการใช้งานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12,S.D= 0.63) และ ด้านความ

ปลอดภัยและการตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าใช้ระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00,S.D= 0.58)  ดังนั ้นระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ค ำส ำคัญ: ระบบบรหิารร้านขาย การพัฒนาระบบ  อุปกรณ์การเกษตร 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) Analysis, Design 2) Development management system of agricultural 
equipment sale : A case study of ton wa won waii and 3) evaluate the efficiency of the agricultural equipment 
sale. The researcher explored system problems, Requirements analysis and feasibility study, As a guideline for 
system design analysis. The research tools for programing development and database management system 
were Microsoft Visual Studio 2010, and used Microsoft SQL Server 2008 R2 to data storage. System development 
life cycle (SDLC) approach was used as a development guideline. it divided the users into 3 groups including 
system administrators (owner), employee and customer. Data were analyzed by the statistical devices including 
mean and standard deviation. 
 The result found that this system can warehouse management, the product data management, the 
receiving product to warehouse and product selling, including to selling report. Efficiency of the system from 
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the expert, the overall efficiency was at good level, Functional requirement test  the overall efficiency was at 

good level ( x = 4.20,S.D= 0.63), Functional test the overall efficiency was at good level ( x  = 4.30,S.D= 0.50),   

Usability test the overall efficiency was at good level ( x = 4.12,S.D= 0.63), and security test the overall efficiency 

was at good ( x = 4.00,S.D= 0.58) Therefore, the developed system can be used effectively. 
 
บทน า 

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี บริบทสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้น คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน 
มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาเชื่อมโยงการท างานและในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้าง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้น าความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมเป็นอย่างมาก ท าให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทุกทิศทาง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การด ารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในสังคม ทั้งด้านความเป็นอยู่ การ
ติดต่อสื่อสาร การท างาน การคมนาคม เศรษฐกิจ การแพทย์ รวมไปถึงการศึกษา(1) ซึ่งสรุปไว้ว่า ในสังคมของข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมี
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้มีการเพิ่มจ านวนของข้อมูล และข่าวสารอย่างมากมายและรวดเร็ว ท าใ ห้
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญ และกลายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคน ในทุกสาขาอาชีพ และ
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นองค์ประกอบที่จะต้องใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป้าหมายและภารกิจโดยทั่วไปของระบบสารสนเทศ คือ เพื่อพัฒนาการท างานของคนในองค์กรและศักยภาพขององค์ก โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กรในทุกระดับและ (2) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มของการใช้งานสูงมากข้ึน เพราะฉะนั้น
การน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ระบบงานเดิมของร้านต้นหวายต้นหว้าในระบบงานปัจจุบันนั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับงานขายโดยในส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการเขียนมือ  ไม่มีระบบฐานข้อมูลท าให้มีขั้นตอนการท างานที่ซ ้าซ้อน ท าให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล
สินค้า ไม่มีการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกเมื่อมีการขายสินค้าออกจากหน้าร้าน ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้อาจเกิดความ
ผิดพลาดในการค านวณราคาที่มีการขายสินค้าท่ีละหลายชิ้น และการท ารายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลานานเนื่องจากข้อมูลมีเป็น
จ านวนมากและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่วนในเรื่องการน าคอมพิวเตอร์มาใช้นั้นจะมีน้อยมากและส่วนใหญ่การ
จัดเก็บข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดเก็บข้อมูล ค านวณ ออกใบเสร็จ 
ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการมากขึ้น โดยมีการศึกษาระบบงานเดิมของร้านต้นหวายต้นหว้า เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านต้นหวายต้นหว้า เพื่อช่วยให้เจ้าของ
กิจการสามารถท างาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั ้นตอนการด าเนินการพัฒนาระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า ผู ้ว ิจัย
ท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการและระบบโดยการน าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบ และ ผู้วิจัยได้น าหลักการแบบ System Development Life Cycles (SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตามขั้นตอน
การท างานดังน้ี(3)  

1. การก าหนดปัญหา (Problem Recognition)  
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การก าหนดปัญหาเป็นข้ันตอนแรกของการวิจัยเป็นการก าหนดขอบเขตของปัญหาพร้อมทั้งท าความเข้าใจกับขั้นตอนการ
ขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร (กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า) เพื่อ น าไปใช้งานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คลังสินค้า ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และพบว่าระบบงานเดิมของร้าน ต้นหวาย ต้นหว้ า ยังเป็นการท างานด้วยมือ เพื่อจด
บันทึก อุปกรณ์เข้า-ออกลงในแบบฟอร์มเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบจ านวนสินค้าและสรุปรายงานต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการท างาน
ดังกล่าว พบปัญหาที่มีการจดบันทึกรายการสินค้าเข้าออกท่ีผิดพลาด ลายมือท่ีจดบันทึกค่อนข้างอ่านยากและใช้เวลาพอสมควรใน
การจดบันทึกแต่ละรายการ นอกจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแล้วยังมีปัญหาออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปผลการ
ขายสินค้า รายงานสรุปการสั่งช้ือสินค้า รานงานสรุปผลการรับสินค้าเข้าเป็นต้น ซึ่งในการจัดท ารายงานต่างๆ ต้องเสียเวลาในการ
รวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่จัดเก็บไว้จ านวนมาก 

2.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis and Design) 
เมื่อศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ระบบ เพื่อให้ได้ระบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการและสามารถแก้ปัญหาของระบบงานเดิมได้ มีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้
งาน โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานจะแสดงแสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ไว้แสดงดังภาพท่ี 1 

0

ระบบบริหารร้านขาย
อุปกรณ์การเกษร

ผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

พนักงาน

ลูกค้า

ผลการข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพนักงานที่ จัดการแล้ว

รายงานสินค้าคงเหลือ

รายงานการรับสินค้าเข้าร้าน
รายงานการส่ังช้ือสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่ีจัดการแล้ว

ข้อมูลบาร์โค้ดท่ีจัดการแล้ว

ข้อมูลส่ังชื้อสินค้าท่ีจัดการแล้ว

รายงานการขายสินค้าประจ่าวัน/เดือน/ปี

ข้อมูลพนักงาน

รายงานสรุปท่ีเรียกดู

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลประเภทสินค้า
ข้อมูลการขายสินค้า
ข้อมูลการส่ังช้ือสินค้า

ใบเสร็จ

ผลการเข้าสู่ระบบ

รายงานการขายรายวัน

ข้อมูลการขาย
ข้อมูลบาร์โค้ดท่ีจัดการแล้ว

ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ข้อมูลการขายสินค้า

รายงานสรุปท่ีเรียกดู
ข้อมูลบาร์โค้ด

ข้อมูลการขาย

ข้อมูลรายการสินค้า
ข้อมูลการช่าระเงิน

ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ข้อมูลการรับสินค้า
ข้อมูลบาร์โค้ด

ข้อมูลประเภทสินค้าท่ีจัดการแล้ว

ข้อมูลการรับสินค้าท่ีจัดการแล้ว

 
 

ภาพที ่1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานจะแสดงภาพรวมของระบบงาน (Data Flow Diagram : DFD) ไว้ดังภาพที่ 2 ซึ่งแบ่งการท างาน
ออกเป็น 5 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 1.0 เข้าสู่ระบบ กระบวนการที่เจ้าของร้านและพนักงานท าการกรอก ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ  
กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลหลัก กระบวนการที่เจ้าของร้าน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลพนักงาน ข้อมู ลสินค้า 

ข้อมูลประเภทสินค้า 
กระบวนการที่ 3.0 สั่งช้ือสินค้า กระบวนการที่เจ้าของร้าน สั่งสินค้าเข้าร้าน และเก็บรายละเอียดการสั่งช้ือสินค้า 
กระบวนการที่ 4.0 รับสินค้า เป็นกระบวนการที่เจ้าของ ท าการรับสินค้าเข้าร้าน และเก็บข้อมูลรายละเอียดการรับสินค้า 
กระบวนการที่ 5.0 ขายสินค้า เป็นกระบวนการที่เจ้าของร้านและพนักงานขายสินค้า 
กระบวนการที่ 6.0 พิมพ์รายงาน เป็นกระบวนการที่เจ้าของร้านพิมพ์รายงาน การขายรายวัน/เดือน/ปี รายงานการสั่ง

สินค้า รายงานรับสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ 
 

1.0

เข้าสู่ระบบ

2.0

จัดการข้อมูลหลัก

5.0

ขายสินค้า

6.0

ออกรายงาน

พนักงาน
ผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

D1

D6

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน
เข้าสู่รบบ เข้าสู่ระบบ

D1

D2

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า

D3

D4

D5

D6

ข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

D2 ข้อมูลสินค้า

D7 ข้อมูลการส่ัง ้ือ

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า/บาร์โค้ด

ข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

ข้อมูลที่จัดการแล้ว

ข้อมูลสินค้า

ขายสินค้า

D1

D2

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า

D4

D5

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้าลูกค้า
รายงานสรุปที่เรียกดู

ข้อมูลสินค้า

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า

ข้อมูลการส่ังช้ือ

ข้อมูลการขายสินค้า

รายละเอียดการขายสินค้า ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
/เจ้าของร้าน

3.0

ส่ังชื้อสินค้า
ผู้ดูแลระบบ/
เจ้าของร้าน

D7 ข้อมูลการส่ังช้ือ

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการส่ังช้ือสินค้า

รายละเอียดการส่ังช้ือสินค้า

ข้อมูลการรับสินค้า

จัดการข้อมูล

4.0

รับสินค้า

ข้อมูลการส่ังช้ือ

D8 ข้อมูลการรับสินค้า

ข้อมูลการรับสินค้า

รายละเอียดการรับสินค้า

D8 ข้อมูลการับสินค้าข้อมูลการรับสินค้า

รายงานสินค้าคงเหลือ

รายงานการรับสินค้าเข ้าร้าน
รายงานการส่ังช้ือสินค้า
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รายงานการขายสินค้าประจ่าวัน/เด ือน/ปี

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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แบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ช่วยในการออกแบบระบบ และการออกแบบส่วน
น าเข้า (Input Design) การออกแบบส่วนแสดงผล (Output Design) และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) 
โดยมผีู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
 
3. การพัฒนาระบบ (Construction)  

ในการพัฒนาระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้าผู ้วิจัยได้น า หลักการ SDLC 
(System Development Life Cycle) มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมในการจัดล าดับการท างานดังนี้ จัดการข้อมูลเจ้าของร้าน/
พนักงาน จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลการการขาย จัดการข้อมูลสั่งช้ือสินค้า และจัดการข้อมูลรายงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ ภาษา VB.NET ในการเขียนโปรแกรมในการพัฒนา และใช้ 
Microsoft SQL Server 2008 R2  ในการเก็บฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) 
โดยหน้าจอระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า แสดงดังภาพท่ี 3-6  
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการจัดการสินค้า 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการขายสินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายงานสินค้าคงเหลือ 
 

4 การทดสอบระบบ (Testing) 
 เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบการเข้าใช้งานของระบบและทดสอบระบบทั้งหมด การแสดงผล
ข้อมูลตามล าดับของผู้ใช้งาน การออกรายงานท่ีถูกต้อง การทดสอบโดยให้ผู้ประกอบการ และพนักงานจริงได้ทดลองใช้ โดยระบบ
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จะต้องสามารถท างานได้สอดคล้องและตรงตามข้อก าหนดความต้องการที่ก าหนดไว้ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งจุดเด่นและจุดด้อยน ามา
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพการท างานของระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการน าระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตรกรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ พบว่า ภาพรวมระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ระดับมาก  แสดงเป็นรายด้านดังน้ีด้านการท างานได้ตรงตาม
ความต้องการของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ด้านการท างานของ
ระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ด้านการใช้งานของระบบ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) และ ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเข้าใช้ระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) การแปล
ความหมายของคะแนนพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ (2) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบแสดงดังตารางที่ 1-4 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการของระบบ  

รายการประเมิน x  
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลพนักงาน 4.20 0.45 มาก 

2.ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลสินค้า 4.00 0.71 มาก 

3.ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลประเภทสินค้า 4.20 0.84 มาก 

4.ความสามารถของระบบในด้านการขายสินคา้ 4.40 0.55 มาก 

5.ความสามารถของระบบในด้านการสั่งช้ือสินค้า 4.00 0.71 มาก 

6.ความสามารถของระบบในด้านการรับสินค้า 4.40 0.55 มาก 

สรุปผลภาพรวมด้านการใช้งานของระบบ 4.20 0.63 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท างานของระบบ 

รายการประเมิน x  
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  4.40 0.55 มาก 

2.ความถูกต้องในการแสดงข้อมลู 4.40 0.55 มาก 

3.ความถูกต้องในการท างานของโปรแกรม 4.00 0.00 มาก 

4.ความถูกต้องในการค้นหาข้อมลู 4.20 0.84 มาก 

5.ความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูล 4.60 0.55 มาก 

สรุปผลภาพรวมด้านการท างานของระบบ 4.32 0.50 มาก 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินระบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของระบบ 

รายการประเมิน x  
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.ความง่ายและสะดวกในการใช้งานระบบ 4.00 0.71 มาก 

2.ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 4.20 0.45 มาก 

3.ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอกัษรที่เลือกใช้ 4.20 0.84 มาก 

4.ความเหมาะสมของการใช้โทนสโีดยภาพรวม 4.20 0.45 มาก 

5.ประสิทธิภาพและความรวดเร็วใจการตอบสนองของระบบ 4.00 0.71 มาก 

สรุปผลภาพรวมด้านการใช้งานของระบบ 4.12 0.63 มาก 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าใช้ระบบ 

รายการประเมิน x  
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภยัเมื่อผู้ใช้งานป้อนข้อมูลผิดพลาดระบบ 4.20 0.45 มาก 

2.การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผา่นในการตรวจสอบผูเ้ข้าใช้ระบบ 4.00 0.71 มาก 

3.การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.00 0.71 มาก 

4.ความปลอดภัยจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจากบคุคลภายนอก 3.80 0.45 มาก 

สรุปผลภาพรวมด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความถกูต้องในการ

เข้าใช้ระบบ 

4.00 0.58 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้าได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยสะดวกใน
การบริหารจัดการร้านค้า เพื่อให้มีการท างานที่รวดเร็ว จากเดิมกระบวนการท างานแบบเดิมเกิดความยุ่งยากในการจัด เก็บข้อมูล
และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ระบบงานเดิมของร้านต้นหวายต้นหว้านั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับงานขายโดยในส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยการเขียนมือ  ไม่มีระบบฐานข้อมูลท าให้มีขั้นตอนการท างานท่ีซ ้าซ้อน ท าให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลสินค้า ไม่
มีการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกเมื่อมีการขายสินค้าออกจากหน้าร้าน และการท ารายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลานานเนื่องจาก
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ข้อมูลมีเป็นจ านวนมากและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาระบบและการประเมินระบบระบบบริหารร้านขาย
อุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้นหว้า  ในครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ศึกษาปัญหา ของระบบงานเดิมจากเจ้าของร้านและ
พนักงานในร้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน ามา วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบได้น าหลักการพัฒนา
ระบบแบบ SDLC มาเป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
มีการแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ ด้านการวางแผน   ด้านการวิเคราะห์ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้างและพัฒนา 
ท าให้ผู้พัฒนาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ท างานเป็นไปตามที่ต้องการ สอดคล้องกับ(4) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้า ชุมชนต าบลท่าเสา ได้น าหลักการ
พัฒนาระบบแบบ SDLC มาเป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งเป็นระบบการจ าหน่วยสินค้า ระบบการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการซื้อ-ขาย ระบบเรียกดูสมาชิก รายงานสถิติการซื้อสินค้าของสมาชิก ผู้วิจัยเลือกใช้ระบบฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บข้อมูลใช้ เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และพัฒนาระบบ โดยค านึงถึงรูปแบบ
การใช้งานท่ีง่าย สามารถลดความซ ้าซ้อนในการท างาน ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านการใช้งานระบบอยู่
ในระดับดีมาก และ(5) ได้พัฒนาระบบเรื่อง ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 
และได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากระบบงานเดิม เพื่อมาพัฒนาระบบงานใหม่  
 ระบบงานที่พัฒนาแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน) พนักงาน และลูกค้า ซึ่งระบบนี้จะ
สามารถช่วยในกระบวนการท างาน ของเจ้าของร้าน รวมถึงจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าได้ อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลให้รวดเร็วถูกต้อง ระบบงานเข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้าท าให้การตรวจสอบข้อมูล
สินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย า ในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพ ใน

ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 

4.30, S.D = 0.50) ด้านการใช้งานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12,S.D= 0.63) และด้านความปลอดภัยและการ

ตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าใช้ระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00,S.D= 0.58)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ(6)  ได้ศึกษา
การพัฒนาระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์พบว่าผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ ( System 
Development Life Cycle: SDLC) เป็นต้นแบบผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญของระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57   ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลให้รวดเร็วถูกต้อง ระบบงานเข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้าท าให้การ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(7) ได้น าเสนอ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน ส.โลหะภัณฑ์ อ าเภอเมือง จั งหวัดนครนายก มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ซึ่งระบบใหม่จะมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ดิจิทัล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยที่ระบบเดิมได้จัดเก็บในแฟ้มเอกสาร ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ จึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านยิ่งขึ้น และ(8) ได้พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ผู้วิจัยท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของการจัดการข้อมูลสินค้า ความต้องการของผู้ประกอบการ 
น าข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยการจัดการ
ข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า รวมทั้งการออกรายงานการขายประจ าวัน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT: Internet of Things) ร่วมกับแนวคิดของฟัซซีลอจิก เป้าหมายของการใช้
งานวิจัยนี้เพื่อลดการใช้แรงงานของเกษตรกรและเพิ่มปริมาณของผลผลิตเห็ด ในปัจจุบันมีผู้คนจ านวนมากให้ค วามสนใจอาชีพ
เกษตรกรเพาะเห็ด เนื่องจากเห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกร แต่ทว่าในขั้นตอนการเพาะเห็ดแต่ละชนิดให้
ได้คุณภาพดีที่สุดนั้นมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นย าสูง เนื่องจากเห็ดแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่
อุณหภูมิและค่าความชื้นแตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจวัดและแจ้งค่าอุณหภูมิและค่า
ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดแบบเรียลไทม์ผ่านเทคโนโลยี IoT รวมถึงการควบคุมการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอกน ้าและพัดลม
ระบายอากาศด้วยเทคนิคฟัซซีลอจิก เพื่อให้อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตาม
เกณฑ์ที่ผู้ใช้ก าหนด การทดสอบระบบด าเนินการโดยเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าระหว่างโรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบฯ กับโรงเพาะ
เห็ดที่ใช้วิธีการรดน ้าเช้า–เย็น โดยใช้ก้อนเห็ดนางฟ้าชนิดเดียวกันจ านวน 20 ก้อน แบ่งเป็นส่วนที่ใช้ระบบฯ จ านวน 10 ก้อน และ
ส่วนท่ีใช้วิธีการรดน ้า เช้า – เย็นจ านวน 10 ก้อนเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ได้ผลสรุปว่าจ านวนผลผลิตเห็ดนางฟ้าจากโรงเพาะเห็ด
ที่ใช้ระบบฯ สามารถเก็บได้ทั้งหมด 18 ดอก น ้าหนักรวม 720 กรัม ส าหรับโรงเพาะเห็ดแบบรดน ้าเช้า-เย็น ได้ผลผลิตทั้งหมด 15 
ดอก มีน ้าหนักรวม 600 กรัม จะเห็นว่าโรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบฯ ลดการใช้แรงงานเกษตรกรและให้ผลผลิตได้ดีกว่าเห็ดภายใน
โรงเรือนที่ไม่ใช้ระบบ  
 

ค ำส ำคัญ: อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ฟัซซีลอจิก โรงเพาะเหด็ ฟาร์มอัจฉรยิะ 
 

Abstract 
This research aims to design and develop an automated operating control system for mushroom 

farming by using the Internet of Things (IoT) and Fuzzy Logic. The goals of the system are to reduce maintenance 
and increase mushroom production. At present, mushroom farming is of great interest because of their 
economic potential. In order to grow large yields of high quality mushrooms, special attention must be given 
to finely tuning the temperature and humidity for optimal growth. To solve this problem this research designed 
a system where users can control temperature and humidity factors, receive a report of those values in real 
time by IoT, and control the environment using mist makers and fans with fuzzy logic. Tests were conducted 
by comparing mushroom cultivation between a farm using the fuzzy logic based system and a farm using a 
typical watering system for 3 weeks. Each farm started with 10 cubes of the same type of mushroom starting 
substrate. The results showed that a farm using a fuzzy logic based system yielded 18 mushrooms with a total 
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weight of 720 grams, while the farm using a typical watering system yielded 15 mushrooms with a total weight 
of 600 grams. In summary, the farm using the fuzzy logic based system reduced maintenance and had better 
outcomes than the farm without the system. 
 
Keywords: Internet of Things, Fuzzy Logic, Mushroom Farm, Smart Farm 
 
บทน า 

“เห็ด” เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณทางยามากมายช่วยเสริมภูมิคุ้น
กันในร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดอัตราความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง 
ๆ อาทิเช่น โรคมะเร็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งยังถูกจัดเป็นวัตถุดิบจ าพวกผักอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้ประกอบ
อาหาร ซึ่งอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลายชนิดตามที่กล่าวมาข้างต้น  ทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้แก่
เกษตรกรเพาะเห็ดเป็นอย่างมาก โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากคุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต (1) นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ
ไทย ให้ข้อมูลว่าผลผลิตของเห็ดในประเทศไทยรวมอยู่ที ่  120,000 ต้นต่อปี และมูลค่าการส่งออกเห็ดของประเทศไทยอยู่ที  
109,178,467 บาทต่อปี ปัจจุบันมีผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจในอาชีพเกษตรกรเพาะเห็ดมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าในขั้นตอนการเพาะ
เห็ดแต่ละชนิดให้ได้คุณภาพดีที่สุดนั้นมีขั้นตอนท่ีต้องใช้ความละเอียดและความแม่นย าสูง เพราะเห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
ที่อุณหภูมิและค่าความชื้นแตกต่างกัน อาทิเช่น เห็ดนางฟ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่ค่าความชื้นในโรงเพาะเห็ดไม่ต ่ากว่า  
80% (2) ในขณะที่เห็ดหูหนูสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่ค่าความช้ืนไม่ต ่ากว่า 80-90% (3)  และเห็ดขอนขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่
ค่าความชื้นไม่ต ่ากว่า 70% (4) เป็นต้น หากผู้เพาะเห็ดไม่มีความช านาญในการควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ด เห็ดอาจเจริญเติบโตได้ช้า 
ไม่ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามที่ต้องการ หรือก้อนเชื้อเห็ดอาจเน่าเสียได้ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้หลักการของฟาร์มอัจฉริยะที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับ
การเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น(5, 6) รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาลที่ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการคิดค้นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มอาหาร  เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (7) งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาระบบฯ โดยใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง(IoT: Internet of 
Things) ในการรับรู้สภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์และถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (8)  โดยใช้ผ่านโมบาย
แอปฟลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการค านวณแบบฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) ในการควบคุม
อุปกรณ์พ่นหมอกน ้าและอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศภายในโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติเพื่อรักษาอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ซึ่งแนวคิดของ Fuzzy Logic มีความเหมาะสมต่องานวิจัยนี้เนื่องจากเป็นเครื ่องมือที่ช่วยในการ
ตัดสินใจสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท างานเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่มนุษย์เคยผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้เห็ดนางฟ้าเป็นกรณีศึกษาในการทดสอบระบบที่คณะผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น เนื่องจากเห็ดนางฟ้าเป็นเกษตรกรนิยมเพาะเพื่อจ าหน่ายและตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก รวมถึงใช้เวลาไม่นานในการ
ออกดอกของเห็ดนางฟ้า  
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดแรงงานเกษตรกรในการ

ควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติและเพิ่มปริมาณของผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเพาะเห็ดที่ใช้วิธีการรดน ้าเช้า – เย็น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยนี้ประกอบด้วย (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจยัที่มีผลต่อการเจรญิเติบโตของเห็ด (2) 
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยฟัซซีลอจิก (3) การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น และ (4) สรุป
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยที่ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 อธิบายในหวัข้อผลการวิจยัและอภิปรายผล 

1. การศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด 
จากงานวิจัยของคุณอารยา มุสิกา(2) ไดร้ะบุถึงปัจจัยหลักท่ีมผีลต่อการเจรญิเติบโตของเหด็นางฟ้า 2 ปัจจัย คือ อุณหภมู ิ

โดยอุณหภูมิทีเ่หมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดนางฟ้าอยู่ที่ประมาณ 25 ๐C ถ้าอุณหภูมติ ่ากว่า 15 ๐C และสูงกว่า 35 ๐C จะท าให้
เห็ดนางฟ้าไม่ออกดอก รวมถึงถ้าก้อนเห็ดได้รับอุณหภมูิต ่ากว่า 20 ๐C ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ช่วงกลางคืนจะช่วยให้เห็ดนางฟ้าออก
ดอกดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่ 2 คือค่าความชื้น โดยค่าความชื้นระหว่าง 80-85% เป็นความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเหด็
นางฟ้า ดังนั้นค่าอุณหภูมิและคา่ความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าน้ีถูกน ามาใช้ในกระบวนการออกแบบระบบด้วย
ฟัซซีลอจิก ต่อไป 

 

2. การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดด้วยฟัซซีลอจิก 
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ โมบายแอปพลิเคชันพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ Blynk 

Framework และระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเพาะเห็ดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและฟัซซีลอจิก แสดงดัง
ภาพที่ 1 

 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการออกแบบระบบควบคมุดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยฟัซซลีอจิก 

  

2.1 โมบายแอปพลเิคชัน  
 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน คณะผู้วิจัยเลือกใช้ Blynk Platform(9) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุม
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Blynk Server และการ
แสดงผลค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้ใช้สามารถก าหนดค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการไปยัง
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งของระบบ ดูค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบเรียลไทม์  และ
ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งแบบอัตโนมัติผ่านหน้าจอโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลระบบฯ 
แสดงดังภาพท่ี 2 
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2.2 การออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเพาะเหด็ด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและฟัซซลีอจิก  

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการสร้างโรงเพาะเห็ดจ าลองเพื่องานวิจัย และการออกแบบระบบควบคุมด้วยฟัซซีลอจิก การสร้าง
โรงเพาะเห็ดจ าลองส าหรับงานวิจยันี้ท าด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ มีขนาดความกว้าง 40 ซม. ความยาว 60 ซม. และความลึก 40 ซม. 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บอร์ดหลัก (ภาพท่ี 3-ก) ถูกออกแบบให้อยู่ภายนอกโรงเพาะเหด็ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบดว้ย 
NodeMCU+Base (บอร์ดหลักท่ีเช่ือมต่อระหว่าง NodeMCU กับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ) , Terminal Block (อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง
สายไฟ), Relay4Channel (อุปกรณ์ควบคุมการเปดิ-ปิดไฟฟ้า), Water Pump (ปั๊มน ้า), และ LCD Screen (หน้าจอแสดงผล) ส่วน
ที่ 2 ประกอบด้วย Sensor DHT22, ชุดพ่นหมอก, และพดัลม (ภาพที่ 3-ข) โดยออกแบบให้อุปกรณส์ว่นท่ี 2 ติดตั้งภายในโรงเพาะ
เห็ดและอยู่ในต าแหน่งท่ีครอบคลมุเห็ดได้ทั้งหมด การท างานภายในโรงเพาะเห็ด บอร์ดหลักท าหน้าที่สั่งการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด 
เริ่มจากการรับค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร ์ DHT22 ทุก 1 วินาที แล้วส่งข้อมูลให้ NodeMCU เบอร์ ESP8266 ท าการ
ประมวลผลค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์และสั่งให้ Relay ท างานตามค าสั่งในการจ่ายไฟส าหรับอุปกรณ์พน่หมอกน ้า 2 หัวท่ีสามารถพ่น
หมอกน ้าไดค้รอบคลุมทั้งโรงเพาะเห็ด และพัดลม 2 ตัว ที่มีเส้นผา่นศูนย์กลางขนาด 8 ซม. ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในโรงเพาะเหด็ให้เหมาะสมตลอดเวลา  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเพาะเห็ด 
 

ข. เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคมุคา่ความช้ืนและก.บอร์ดหลักของโรงเพาะ

ระบบก าหนดค่าอุณหภูมทิี่ 25 C และ

ความชื้นที่ 80% แต่ผู้ใช้สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้โดยเลอืกที่เครื่องหมาย 

+ เพื่อเพิ่ม และเครือ่งหมาย – เพื่อลด 

ค่าอุณหภูมิจากอุปกรณ์เซนเซอร์ 

DHT22 แบบเรียลไทม ์ทกุๆ 1 

วินาท ี

ค่าความชื้นจากอุปกรณ์เซนเซอร์ 

DHT22 แบบเรียลไทม ์ทกุๆ 1 วินาท ี

กราฟแสดงอณุหภูมิและ

ความชื้นตามระยะเวลา 

ระดับอุณหภมูิและค่าความชืน้

ในรูปแบบ Fuzzy Input 

การท างานของอุปกรณ์พัดลมและ

อุปกรณ์พ่นหมอกตามกฎของฟัซซี

ลอจกิ ที่ได้ออกแบบไว ้

การก าหนดเกณฑ์ส าหรับฟัซซีลอจกิ ในการ

ควบคุมดูแลค่าอุณหภูมิและความชื้น ภายใน

โรงเรือนเพาะเห็ด  

ภาพที่ 2 หน้าจอโมบายแอปพลเิคชันเพื่อการดูแลระบบฯ 
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งานวิจัยนี้ใช้ฟัซซีลอจิก ในการควบคุมอุปกรณ์พ่นหมอกน ้าและพัดลม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีที่สดุต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า ฟัซซลีอจิก (Fuzzy Logic) หรือตรรกศาสตร์แบบคลมุเครือ คดิค้นโดย Lotfi A. Zadeh (10) ที่อาศัยฟัซ
ซีเซต (Fuzzy set) เพื่อสื่อสารถึงความไม่แน่นอน ฟัซซเีซตเป็นเซตที่ก าหนดให้มีค่าความเป็นสมาชิก (Degree of membership) 
ภายในเซตอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งแตกต่างจากตรรกศาสตร์แบบจรงิ-เท็จ (Boolean Logic) ที่จะมีถูกกับผิด ใช่หรือไม่ใช่เท่านัน้ 
โดยทั่วไปขั้นตอนของฟัซซีลอจิก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ Fuzzification, Fuzzy Rules, และ Defuzzification แต่งานวิจัยนี้
ประยุกต์ใช้เพียงแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ Fuzzification และ Fuzzy Rules เนื่องจากผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินผลกฎทั้งหมด 
(Fuzzy Output) สามารถน ามาก าหนดระดับการท างานของอุปกรณ์โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ขั้นตอน Defuzzification ในการแปลง
จากค่า Fuzzy ให้เป็นค่าตัวเลขในรูปแบบทั่วไป 

ข้อมูลน าเข้าสู่ระบบมี 2 ค่า คือ อุณหภูมิและคา่ความช้ืน ที่ไดร้ับจากเซนเซอร์ DHT22 และข้อมูลสง่ออกจากระบบ คือ 
ระดับการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอก และพัดลม ขั้นตอนการท าฟซัซีลอจิก ในงานวิจัยนี้แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 กระบวนการฟัซซีลอจกิเพื่อการควบคุมการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอกและพัดลม 
ขั้นตอนท่ี 1 “Fuzzification “ ท าหน้าท่ีแปลงข้อมูลที่รบัเข้ามา (Crisp input) ให้อยู่ในรูปแบบของค่าความเป็นสมาชิก 

(Degree of membership) ของ Fuzzy Set ส าหรับงานวิจัยนี้ก าหนด Membership Function ของค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืน
โดยใช้ค าแนะน าจากผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจยัที่มีผลตอ่การเจรญิเตบิโตของเหด็นางฟ้า (ตามที่อธิบายในหัวข้อท่ี 1) 
แสดงดังภาพท่ี 5  

 

 

 

 

 

Fuzzy Inputs MF Type Interval  Fuzzy Inputs MF Type Interval 

Cold 
Medium 
Hot  

R-Trapezoidal 
Triangular 

L-Trapezoidal 

0, 0, 20, 30 
20, 30, 40 

30, 40, 55, 55 

 Dry 
Medium 
Wet 

R-Trapezoidal 
Triangular 

L-Trapezoidal 

0, 0, 75, 85 
75, 85, 95 

85, 95, 100, 100 
 

ภาพที่ 5 Membership Functions ของงานวิจัย 
 
ตัวอย่างการแปลงค่าอณุหภมูิ (Temp = 36) และค่าความช้ืน (Humidity = 77) ให้อยู่ในรูปของค่าความเป็นสมาชิก โดย

ใช้สูตรการค านวณ(11) ตามฟังก์ชันสามเหลี่ยม (Triangular MF) และฟังก์ชันสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal MF) ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ขั้นตอน Fuzzification แสดงดังตารางที่ 1 

 

Fuzzification 

DHT22 

Fuzzy Rules อุปกรณ์พ่นหมอก 

พัดลม 

Input 
Membership  
Functions 

Output 
Membership  

Functions 

Fuzzy inputs 

Membership Function ของค่าอุณหภูมิ Membership Function ของค่าความชื้น 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการท า Fuzzification 
Crisp Input Fuzzy Input 

Temp = 36 Cold = 0 

Medium =  
40−36

40−30
 = 0.4 

Hot = 
36−30

40−30
 = 0.6 

Humidity = 77  Dry =  
85−77

85−75
 = 0.8 

Medium =  
77−75

95−85
 = 0.2 

Wet = 0  

 
ขั้นตอนท่ี 2 “Fuzzy Rules” งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ระบบกฎฟัซซขีองแมมดานิ (Mamdani) ในการสรา้งความสมัพันธ์

ระหว่าง Input ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Output ของระบบท่ีอาศัยหลกัการของการหาเหตุและผล และอธิบายในรูปแบบของกฎฟัซซี
แบบถ้า-แล้ว (Fuzzy if-then rule) การเช่ือมโยงเง่ือนไขด้วยค าสั่ง และ-หรือ (And-Or) จากนั้นน ากฎทั้งหมดมาประมวลผลรวมกัน
เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม วิธีการที่นิยมใช้ใน คือ Max-Min method ที่มีหลักการใช้ค่าสูงสดุ (Max) เป็นค าตอบเมื่อเช่ือมโยง
เงื่อนไขด้วยค าสั่ง “And” และใช้ค่าต ่าสดุ (Min) เป็นค าตอบเมื่อเชื่อมโยงเง่ือนไขด้วยค าสั่ง “Or”  

งานวิจัยนี้ Output ของระบบคือ ค าสั่งการควบคมุการท างานของพัดลมระบายความร้อนจ านวน 2 ตัว และอุปกรณ์พ่น
หมอกน ้าจ านวน 2 ชุด โดยก าหนด Membership Function ของ Output ทั้งหมด 3 ระดับ คือ 

 Off หมายถึง ไมม่ีการเปดิใช้งานอุปกรณ ์

 Medium หมายถึงเปิดใช้งานอุปกรณ์ 1 ตัวจากจ านวน 2 ตัว  

 High หมายถึง เปิดใช้งานอุปกรณท์ั้ง 2 ตัว  
กฎที่สร้างขึ้นมาส าหรับงานวิจัยนีป้ระยุกตม์าจากงานวิจัยของคณุวีรศักดิ์ ฟองเงิน (12) โดยจ านวนกฎที่ใช้ในการอนุมาน

ส าหรับการก าหนดระดับการท างานของพัดลม มีทั้งหมด 9 กฎ และกฎส าหรับก าหนดระดับการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอก

จ านวน 9 กฎ แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การก าหนด Fuzzy Rules ส าหรับการก าหนดระดับการท างานของพัดลมและอุปกรณ์พ่นหมอก 

ระดับการท างานของพัดลม  ระดับการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอก 

 Dry Medium Wet   Dry Medium Wet 
Cold Off Off Off  Cold High Medium Off 
Medium Off Off Medium  Medium Medium Off Off 
Hot High High High  Hot Medium Off Off 

 

 

ความช้ืน อุณหภูม ิ ความช้ืน อุณหภูม ิ
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ตัวอย่างการประมวลผลกฎทั้งหมด โดยใช้ Input เป็นค่าอุณหภูมิ (Temp = 36) และค่าความช้ืน (Humidity = 77) เมื่อ
ผ่านขั้นตอน Fuzzification ตามตารางที่ 1 พบว่า Temp = 36 เป็นสมาชิกของฟัซซีเซต “Medium” ด้วยดีกรี = 0.4 และฟัซซี
เซต “Hot” ด้วยดีกรี = 0.6 ส่วน Humidity = 77 เป็นสมาชิกของฟัซซีเซต “Dry” ด้วยดีกรี = 0.8 และฟัซซีเซต “Medium” 
ด้วยดีกรี =0.2 ซึ่งสอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้อง 4 กฎส าหรับระดับการท างานของพัดลม และระดับการท างานของอุปกรณ์พ่นหมอก
น ้า แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การอนุมานหาค าตอบด้วย Fuzzy Rules 

กฎที่เกี่ยวข้องกบั “ระดับการท างานของพัดลมและอุปกรณ์พ่นหมอกน ้า” 

กฎ

ที ่

เหตุ ผลการท างาน

ของพัดลม 

ผลการท างานของ

อุปกรณ์พ่นหมอกน ้า 

ผลลัพธ์ของแต่ละ

เง่ือนไข (And) 

การรวมทุกกฏ

เข้าด้วยกัน (Or) 

1 If Temp == Medium and 

Humidity == Dry then 

Fan == Off Spray == Medium Min (0.4, 0.8) = 0.4  

Max {0.4, 0.2, 

0.6, 0.2} 

= 0.6 

 

2 If Temp == Medium and 

Humidity ==Medium then 

Fan == Off Spray == Off Min (0.4, 0.2) = 0.2  

3 If Temp == Hot and 

Humidity ==Dry then 

Fan == High Spray == Medium Min (0.6, 0.8) = 0.6 

4 If Temp == Hot and 

Humidity ==Medium then 

Fan == High Spray == Off Min (0.6, 0.2) = 0.2 

 

จากตารางที่ 3 ผลลัพธ์ของการอนุมานแบบฟัซซี เมื่อภายในโรงเพาะเห็ดมีค่าอุณหภูมิ (Temp = 36) และค่าความช้ืน 
(Humidity = 77)  คือ การท างานของอุปกรณ์พ่นหมอกน ้าให้เปิดใช้งานอุปกรณ์ 1 ตัวจากจ านวน 2 ตัว (ระดับ= Medium) และ
การท างานของพัดลมใหเ้ปดิใช้งานอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัว (ระดับ = High) แบบอัตโนมัต ิ
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยท าการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเพาะเห็ด ระหว่างโรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบ
ควบคุมดูแลอุณหภูมิและความชื้นด้วยฟัซซีลอจิก ตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้ กับโรงเพาะเห็ดที่ใช้การรดน ้าเช้า  – เย็นโดย
เกษตรกร การทดสอบใช้ก้อนเห็ดนางฟ้าชนิดเดียวกันจ านวน 20 ก้อน แบ่งเป็นส่วนที่ใช้ระบบฯ จ านวน 10 ก้อน และส่วนที่ใช้
วิธีการรดน ้า เช้า – เย็นจ านวน 10 ก้อน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ การเริ่มต้นการทดสอบระบบแสดงดังภาพที่ 6 และตัวอย่างการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าในวันท่ี 5 นับจากวันเริ่มเพาะเห็ดแสดงดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 6 การทดสอบระบบฯ ด้วยก้อนเห็ดจ านวน 20 ก้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7แสดงการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าในวันที่ 5 นับจากวันเริ่มเพาะเห็ด 
 

จากการทดสอบเปรยีบเทียบระยะเวลาและคณุภาพของเห็ดภายในโรงเรือนเพาะเห็ดทั้ง 2 แบบ คณะผู้วิจัยเก็บข้อมลู
จ านวนดอกเห็ดที่เก็บได้ ขนาดของดอกเห็ดที่วัดความยาวจากโคนเห็ดถึงปลายเห็ด และน ้าหนักรวมของดอกเห็ดที่เก็บได้ มีผลสรุป
ดังต่อไปนี ้ 

 ก้อนเห็ดที่เพาะในโรงเรือนที่ใช้ระบบฯ ออกดอกครั้งแรกวันท่ี 4 ในขณะที่ก้อนเห็ดในโรงเรือนแบบรดน ้าเช้า-เย็น ออก
ดอกครั้งแรกในวันที ่6  

 ดอกเห็ดภายในโรงเรือนท่ีใช้ระบบฯ สามารถเริ่มเก็บได้ในวันท่ี 6 จ านวน 6 ดอก ในขณะที่เห็ดในโรงเรือนที่แบบรดน ้า
เช้า-เย็น เริ่มเก็บได้ในวันท่ี 7 จ านวน 3 ดอก 

 การออกดอกรอบที ่2 เห็ดภายในโรงเรือนที่ใช้ระบบฯ เริ่มออกดอกอีกครั้งในวันที ่10 จ านวน 2 ต้น ในขณะที่เหด็ภายใน
โรงเรือนที่ไม่ใช้ระบบออกดอกอีกครั้งในวันที่ 11 เพียง 1 ต้น  

 เห็ดภายในโรงเรือนท่ีใช้ระบบฯ สามารถเก็บดอกเห็ดที่ออกรอบที ่2 ได้ในวันท่ี 11 เป็นจ านวน 2 ต้น ในขณะที่เหด็ภายใน

โรงเพาะเห็ดแบบรดน ้าเช้า – โรงเพาะเห็ดแบบใช้ระบบ

โรงเพาะเห็ดแบบใช้ระบบ โรงเพาะเห็ดแบบรดน ้า 
เช้า – เย็น 
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โรงเรือนแบบรดน ้าเช้า-เย็น สามารถเก็บได้ในวันท่ี 13 เป็นจ านวน 1 ต้น  

 สรุปจากการทดลองเป็นเวลา 3 อาทิตย์ จ านวนผลผลติดอกเหด็จากโรงเรือนที่ใช้ระบบฯ เก็บได้ทั้งหมด 18 ดอก น ้าหนัก
รวม 720 กรัม ขนาดความยาวเฉลี่ยของดอกเห็ดทั้งหมด คือ 13.20 ซม. ส าหรับโรงเรือนแบบรดน ้าเช้า-เย็น ไดผ้ลผลติ
ทั้งหมด 15 ดอก มีน ้าหนักรวม 600 กรัม ขนาดความยาวเฉลี่ยของดอกเห็ดทั้งหมด คือ 10.50 ซม. กราฟเปรยีบเทียบ
แสดงจ านวนดอกเห็ดสะสมตั้งแตว่ันท่ี 6 จนถึงวันท่ี 21 แสดงดังภาพท่ี 8  

 

 
 

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบแสดงจ านวนดอกเห็ดสะสมระหว่าง 2 ระบบ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดด้วยฟัซซีลอจิก แสดงให้เห็นถึงการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
ร่วมกับแนวคิดของฟัซซีลอจิก และโมบายแอปพลิเคชันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด
แบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถแสดงค่าความชื้นและค่าอุณหภูมิให้เกษตรกรตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์จากการทดสอบ
เปรียบเทียบการออกดอกเห็ดภายในโรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบฯ และโรงเพาะเห็ดแบบรดน ้า เช้า-เย็น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า
โรงเพาะเห็ดที่ใช้ระบบฯ ให้ประสิทธิผลที่ดีกว่า โดยให้จ านวนดอกเห็ดมากกว่าและน ้าหนักมากกว่าโรงเพาะเห็ดแบบรดน ้าเช้า-เย็น 
นอกจากน้ีระบบท่ีพัฒนาขึ้นช่วยอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรักษาอุณหภูมิและค่าความชืน้ผา่น
โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับเห็ดหรือพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีความต้องการ
สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปได้  
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 22 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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บทคัดย่อ 
จากปัญหาภาวะน ้าหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง ซึ่งท าให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประชาชน การออกก าลังกายจึงเป็น
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่ส าคัญเพื่อช่วยให้สุขภาพดีและป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนางานวิจัยนี้ โดยมีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ และ 2) เพื่อประเมินความความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  ด้วยการเขียนค าสั่งภาษา PHP และ Kodular ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่แอพพลิเคชันนี้ แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 1) บันทึกน ้าหนักส่วนสูงของผู้ใช้งานเพื่อค านวณหา
ค่า BMI  ของผู้ใช้งาน 2) บันทึกอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อของผู้ใช้งานเพื่อสรุปปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวัน และ 3) บันทึก
กิจกรรมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ ของผู้ใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจในด้านการดูแลสุขภาพ จ านวน 
30 คน โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.42 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.60 

 
ค ำส ำคัญ: การดูแลสุขภาพ, บันทึกออกก าลังกาย, แอพพลิเคชัน 

 
Abstract 
 Overweight and obesity are essential factors of non-communicable diseases, such as diabetes, high 
blood pressure, which cause loss in the quality of life and additional cost of healthcare in the public. Therefore, 
exercises are one of the health-related activities which strengthen one’s health, preventing or reducing the risk 
of diseases. The purposes of this research are: (1) to develop the exercise recording application on Android OS; 
and (2) to evaluate the satisfaction level of application users, by writing PHP and Kodular scripts in the process 
of application development. Additionally, MySQL database management system was implemented to record 
the following data: (1) weight and height of the user, in order to calculate their BMI; (2) daily meal, in order to 
analyze the calories taken daily; and (3) daily exercise activities. The samples consist of 30 people interested 
in healthcare, chosen by purposive sampling. The study results revealed that the satisfaction level of the 
sample users was at high level, with the average of 4.42, and the standard deviation of 0.60. 
 
Keywords:  Health care, Exercise log, Applications 
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บทน า 
 การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ในความหมายขององค์การอนามัยโลก ครอบคลุมถึงความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่างๆ 
ทั้งทางด้านร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social Health) และปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual 
Health) หากท าให้คนไทย มีความแข็งแรงทางสุขภาพ ครอบคลุมความหมายทั้ง 4 มิตินี้ย่อมจะสามารถเสริมสร้าง และส่งผลให้
ประเทศไทย มีความแข็งแรง สามารถยืนหยัดต่อสู้ในเวทีประชาคมโลกได้อย่างมั่นคง (1) ภาวะน ้าหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัย
เสี่ยงส าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด และโรคมะเร็ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและการสูญเสียสุข
ภาวะจากภาวะพิการและการตายก่อนวัยอันควร (2)  
 การออกก าลังกายเป็นส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่ส าคัญโดยมีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 
เพื่อช่วยประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่น ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีและ
บุคคลที่เจ็บป่วยและอีกท้ังยังสามารถป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ  
 จากรายงาน Digital Thailand ประจ าปี 2021 ของ We Are Social พบว่า คนไทยใช้ Smartphone 98.9% และ
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือวันละ 5 ชั ่วโมง 7 นาที (4) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู ้ว ิจัยเลือกที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ โดยฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Push Notification) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้โดยตรง มาใช้พัฒนาแอพ
พลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย จึงเป็นหนึ่งส่วนที่ส าคัญที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูลการ
รับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย มีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งข้ึน ทั้งได้รับการ
ออกแบบขึ้นเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากมาย รวมถึงการดูแลสุภาพและการออกก าลังกาย และสนับสนุนก ากับพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ที่เช่ือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ใช้ขั้นสูงขึ้น
และสามารถพัฒนาการออกก าลังกายให้ได้นานยิ่งข้ึน 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชัยพร ตระกูลศรี และ กิตติพงศ์ อินมีประเสริฐ (5) ท าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบการวางแผนและติดตามการลด
น ้าหนักบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  แอพพลิเคชันวางแผนและติดตามการลดน ้าหนัก เป็นแอพพลิเคชันช่วยบันทึกกิจกรรม
การรับประทานและกิจกรรมการออกก าลังกาย อีกทั้งช่วยประเมินค่าดัชนีมวลกายว่าอยู่ในระดับใด อีกท้ังยังมีระบบค้นหาสถานท่ี
ออกก าลังกายโดยใช้ API google ในการแสดงแผนที่  
 อนุชา จันทร์เต็ม, สรัญญา เช้ือทอง และ ปกรณ์ สุปินานนท์ (6) ท าการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง 
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ผลที่ได้จากการพัฒนาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่อแอพพลิเคชัน
โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีผลค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57เนื่องจากแอพพลิเคชันมีสี และภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 
การน าเสนอง่ายต่อการจดจ า ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัยและความเหมาะสมของสื่อเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย โดยน าความรู้เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 อังคณา บุณยะมาน และคณะ (7) ท าการพัฒนาผ่านแอพพลิเคชั่นแบบหลายช่องทางส าหรับการลดน ้าหนัก การพัฒนา
ผ่านแอพพลิเคชั่นแบบหลายช่องทางส าหรับการลดน ้าหนักถูกพัฒนาในลักษณะ Responsive Design โดยวิธีการโปรแกรมท าให้
สามารถรองรับ Moblie ,Pc, Tablet บนระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ Smart phone ทั้ง IOS และ Android ได้เนื้อหาบทเรียน
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เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการลดน ้าหนัก การค านวณค่าดัชนีมวลกายสมรรถภาพ หลักการ แนวทางและวิธีการดูแลสุขภาพ หลัก
โภชนาการ แนวทางการควบคุม การบริการ การค านวณปริมาณพลังงานในแต่ละวัน 
 ค่าดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index (8) สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน ้าหนักเกิน หรือภาวะอ้วน
และผู้ที่มีน ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป การค านวณสูตร 

    ดัชนีมวลกาย BMI  = 
น ้าหนักตัว(กิโลกรัม)

ส่วนสูง2      (1) 

โดยสามารถแปลผลค่า BMI ได้ดังนี้ 
 ค่า BMI < 18.5              แสดงถึง            อยู่ในเกณฑ์น ้าหนักน้อยหรือผอม 
 ค่า BMI 18.5 – 22.90     แสดงถึง            อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 ค่า BMI 23 – 24.90        แสดงถึง            น ้าหนักเกิน 
 ค่า BMI 25 – 29.90        แสดงถึง            โรคอ้วนระดับท่ี 1 
 ค่า BMI 30 ขึ้นไป            แสดงถึง            โรคอ้วนระดับที่ 2 
 Kodular  คือ เครื่องมือออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่เปิดให้ทุกคนสามารถสร้างแอพพลิเคชันเป็นของตัวเองได้ง่ ายๆ โดยไม่
ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพียงแค่ลาก-วางบล็อค มาต่อกันแบบจิ๊กซอว์ สามารถออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างรวดเร็ว (9)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ
แบบ SDLC (System Devleopment Life Cycle) มีรายละเอียดดังนี้  
 1. การศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ โดยศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร การ
ออกก าลังกาย และศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

2. การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบงานโดยรวม ผู้วิจัยท าการออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบท้ังหมด โดยใช้
แผนภาพ Use Case Diagram ดังภาพที่ 1 แผนภาพการท างานแบบล าดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) ดังภาพท่ี 2 และผัง
งานของการท างานของแอพพลิเคชัน ดังภาพท่ี 3  
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ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ของแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
 
 จากภาพที่ 1 ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบภายในแอพพลิเคชัน ค านวณค่า BMI บันทึกอาหารที่รับประทานประจ าวัน 
และการออกก าลังกายในแต่ละวัน และผู้ดูแลระบบจัดการการลงทะเบียนและข้อมูลเบื้องต้นของแอพพลิเคชัน 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพการท างานแบบล าดับปฏิสมัพันธ์ของแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
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ภาพที่ 3 แผนภาพล าดับขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกายบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 

3. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยท าการออกแบบหน้าจอของแอพพลิเคชัน รวมทั้งก าหนดสีพื้นหลัง สี
ตัวอักษรให้เหมาะสม และให้สามารถใช้งานได้ง่าย  
  4. การพัฒนาระบบ ผู ้วิจัยน าข้อมูลที ่ได้จากการออกแบบมาพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้ Kodular เป็นการสร้างแอพพลิเคชันจะแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนออกแบบท่ีจะให้
เลือกคอมโพเนนท์ที่ต้องการ ส่วนที่สองเป็นส่วนการเขียนโค้ด (App Inventor Blocks Editor) เป็นการก าหนดพฤติกรรมหรือ
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นกับคอมโพเนนท์ ในแต่ละขั้นตอนการสร้างจะสามารถท าการทดสอบได้ทุกขณะ มีรากฐานมาจาก App 
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Inventor ดังนั้น แนวทางจะเหมือนกัน แต่ส่วนที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ Kodular นั้นมีคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมาอีกมาก ท าให้
สามารถออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชันให้ดูทันสมัยกว่า มีลูกเล่นให้เลือกใช้มากกว่า และจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL 
 5. การทดสอบระบบ ผู้วิจัยท าการทดสอบแต่ละส่วนของแอพพลิเคชัน และทดสอบระบบรวมเพื่อหาข้อผิดพลาดของ
ระบบและการทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงานโดยใช้ข้อมูลจริงในการทดสอบ 
 6. การประเมินระบบ โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งท าการประเมินความพึงพอใจ หลังจากการติดตั้ง 
 โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน บุญชม ศรี
สะอาด (10) ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ส่วนของแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะเป็นส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านแอพ
พลิเคชัน โดยจะท าหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ส่งไปยังแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของข้อมูล ดังภาพที่ 4 
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       (ก) ผลการค านวณ                       (ข) การบันทึกการออกก าลัง         (ค) ค านวณแคลอรีจากอาหาร 

  ภาพที่ 4 แอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 2. ผลความพึงพอใจของระบบ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายละเอียดแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบและการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

1. การท างานของระบบ มีความสะดวกต่อการใช้งาน 4.50 0.63 มากที่สุด 

2. การออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.43 0.63 มาก 

3. รูปแบบการใช้งานระบบ มีความง่ายในการเข้าใช้งาน 4.40 0.62 มาก 

4. รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลมีความหลากหลาย 4.47 0.63 มาก 

5. ข้อมูลมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.43 0.63 มาก 

ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 

1. ความถูกต้องของการออกแบบระบบ 4.40 0.67 มาก 

2. ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.43 0.63 มาก 

3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 4.40 0.62 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปจัจบุัน 4.40 0.67 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบต่อแอพพลเิคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ จ านวน 3 คน 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

5. ระบบสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา 4.37 0.67 มาก 

ด้านประโยชน์ของระบบต่อการใช้งาน 

1. ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 4.40 0.62 มาก 

2. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ 4.37 0.67 มาก 

3. สามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ 4.40 0.62 มาก 

โดยรวม 4.42 0.60 มาก 

รายละเอียดแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบและการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

1. การท างานของระบบ มีความสะดวกต่อการใช้งาน 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. การออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.33 0.58 มาก 

3. รูปแบบการใช้งานระบบ มีความง่ายในการเข้าใช้งาน 4.00 1.00 มาก 

4. รูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูลมีความหลากหลาย 4.33 0.58 มาก 

5. ข้อมูลมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.33 0.58 มาก 

ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 

1. ความถูกต้องของการออกแบบระบบ 4.00 1.00 มาก 

2. ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.33 0.58 มาก 

3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 4.00 1.00 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปจัจบุัน 4.33 0.58 มาก 

5. ระบบสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา 4.33 0.58 มาก 

ด้านประโยชน์ของระบบต่อการใช้งาน 

1. ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 4.33 0.58 มาก 

2. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสุขภาพ 4.00 1.00 มาก 

3. สามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ 4.33 0.58 มาก 

โดยรวม 4.26 0.05 มาก 
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที ่พัฒนาขึ ้นประกอบด้วย            
แอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อเป็นช่องทางการรับข้อมูล
และแสดงผลข้อมูลกลับมายังผู้ใช้งาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยพร ตระกูลศรี และ กิตติพงศ์ อินมีประเสริฐ [4] ท าการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบการวางแผนและติดตามการลดน ้าหนักบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งประกอบการค านวณค่า BMI 
ค านวณจ านวนแคลอรีของการกินอาหารในแต่ละมื้อ ค านวณจ านวนแคลอรีของกิจกรรมหรือการออกก าลังกายในแต่ละวัน 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชันบันทึกการออกก าลังกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60) ผลพบว่า คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การท างานของระบบ 
มีความสะดวกต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) สอดคล้องกับ อังคณา บุณยะมาน และคณะ [6] 
ท าการพัฒนาผ่านแอพพลิเคชั่นแบบหลายช่องทางส าหรับการลดน ้าหนัก พบว่า นิสิตใช้แอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจในการใช้ผ่าน
แอพพลิเคชั่นแบบหลายช่องทางส าหรับการลดน ้าหนักมีอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 2) พัฒนาระบบ

ลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาปัญหาของระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบระบบพร้อม
ทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ System 
Development Life Cycle (SDLC) ระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาสามารถใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเก็บข้อมูลกิจกรรม การลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการออกรายงานต่าง ๆ ท าให้เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
และสามารถบริหารจัดการข้อมูลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ โดยได้พัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบออนไลน์ ผลการวิจัย
พบว่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาสามารถท างานได้ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่ได้ออกแบบไว้ กองพัฒนา
นักศึกษาสามารถน าระบบไปใช้งานได้จริง ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 40 ชุด 
จากประเด็นค าถามด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบส าหรับผู้ใช้งานระบบ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.30) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 
 
ค ำส ำคัญ: กระบวนการพัฒนาระบบ ระบบลงทะเบียนกิจกรรม ระบบสารสนเทศ 
 
Abstract 

This research aimed to 1) analyze and design the Student Event Registration System for student 
development division, 2) develop a Student Event Registration System for student development division, and 
3) study the user satisfaction for the Student Event Registration System. The researcher had studied the 
problems of the system, collected information on system requirements, analyzed and designed the system, 
tested the system, and improved the system efficiency by following the System Development Life Cycle (SDLC) 
process. The Student Event Registration System for Student Development Division could be used to collect 
various data such as activity information, registration for activities, and various reports. The system could be 
faster to access information and able to manage all student activities in the university. The system was 
developed in the form of a web application to make it easy to use and can be accessed online. The research 
results showed that the Student Event Registration System for student development division was able to 
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complete the work in accordance with the designed scope. The Student Development Division was able to 
bring the system to practical use. The system user satisfaction assessment was conducted by using 40 
questionnaires based on the performance and benefits of the system. It was found that the overall user 
satisfaction assessment was at a high level (�̅�= 4.30) and a standard deviation (S.D.) of 0.75. 
 
Keywords:  Software Development Process, Event Registration System, Information System 
 
บทน า 
 ปัจจุบันสถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง เช่น การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนหรือการจัดกิจกรรม เป็นการใช้งานที่น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายมาใช้เป็นสื่อกลางในการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาได้เป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ทักษะด้านวิชาการ การกีลา นันทนาการ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม พัฒนาและ
เผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าขึ้น นักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักของ
ทางมหาวิทยาลัยให้ครบจึงจะสามารถขอจบหลักสูตรได้รวมถึงการเก็บช่ัวโมงจิตอาสาส าหรับนักศึกษาที่ท าการกู้ กยศ. และ กรอ. 
จะต้องเก็บช่ัวโมงจิตอาสาให้ได้ตามที่ก าหนดเพื่อที่จะใช้ในการยื่นเอกสารต่อ กยศ. ในการคงสถานะผู้กู้ยืมต่อภาคเรียนถัดไป  
  การตรวจสอบช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังใช้การเช็คช่ือดั้งเดิมที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ยังอยู่ในรูปแบบของกระดาษรายชื่อ ซึ่งใช้ทรัพยากรและบุคลากรจ านวนมาก ผิดพลาดและสูญหายได้ง่าย สิ้นเปลืองเวลาส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร จึงจ าเป็นต้องออกแบบและพัฒนาเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานแทนที่ระบบเก่า เนื่องจากบัตร
นักศึกษามีบาร์โค้ดอยู่แต่ไม่ได้ถูกใช้งานประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในได้หลายระบบ เช่น ระบบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย จากเดิมที่เป็น
การใช้กระดาษในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นระบบอัตโนมัติผ่านการใช้งานเทคโนโลยีบาร์โค้ดสแกนเนอร์ โดยเป็นระบบ
ออนไลน์ท่ีมีระบบจองให้นักศึกษาท าการเลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม ท าการส ารองที่น่ังผ่านระบบอัตโนมัติ จัดการข้อมูลต่าง ๆ 
และใช้บาร์โค้ดที่อยู่ภายในบัตรนักศึกษาในการเข้าสู่กิจกรรม ท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาใช้งาน ประหยัดเวลาลงทะเบียนของ
นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ลดจ านวนนักศึกษาที่รอคิวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม การสูญหายและข้อผิดพลาดของเอกสาร และ
ยังเพิ่มความรวดเร็วในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดปัญหากระดาษและความล่าช้าของนักศึกษาได้ดีขึ้น 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (1) ได้อธิบายว่า สารสนเทศได้มากจากการประมวลผลข้อมูลที่เสร็จสิ้น แล้ว ซึ่งการได้มาของ
สารสนเทศไม่จ าเป็นท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เพราะก่อนหน้าที่ จะมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานไม่ว่างานธุรกิจ 
งานบริหารสถานศึกษา มีพนักงานระดับปฏิบัติ เป็นผู้เก็บข้อมูลและน าไปประมวลผลข้อมูลด้วยมือ (Manual Data Processing) 
เช่น การจัดเอกสาร ให้เป็นระบบ การค านวณ การบันทึกลงสมุด แต่การประมวลผลข้อมูลด้วยมือของมนุษย์มีโอกาสผิดพลาด ที่
เรียกว่า “Human Error” ดังนั้น เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลข้อมูล หรือที่เรียกว่า การประมวลผลข้อมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing :EDP) สามารถอ านวยความสะดวกในการท างาน เพิ่มความรวดเร็วในการสร้าง
สารสนเทศได้มากยิ่งข้ึน ดังนั้นสารสนเทศท่ีได้จึงมีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ 
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โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการ
สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) คือวิธีการที่ใช้ในการ
สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การ
วิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบก็คือ การหาความต้องการ 
(Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบก็คือ การน าเอา
ความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง  
 สมวรร ธนศรีพนิชชัย (3) ได้กล่าวไว้ว่าการเขียนแบบเพื่ออธิบายวิธีการต่างๆที่ใช้ในระบบ ช่ วยในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลเรียกว่า แผนภาพแสดงกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในการเขียนแบบระบบหรือเขียนแผนภาพจ าลองการท างานของกระบวนการ (Process) ต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิง
โครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบหรือโพรเซส (Process) ระบุแหล่งก าเนิดของ
ข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (4) ให้นิยามฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 
(Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง 
ๆ ที่ชัดเจนในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลาง
ระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดย
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล นอกจากนี้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลท าได้อย่างสะดวก ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลอีกด้วย 
 ศุภวรรณ อาจกล้า (5) ได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการบริการ
สารสนเทศเป็นพันธกิจหลักของส านักหอสมุด เพื่อส่งผ่านทรัพยากรสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้บริการต่างๆ เป็นระบบที่ผู้ใช้บริการ
สามารถ ตรวจสอบรายการ และก าหนดการจัดกิจกรรมที่ส านักหอสมุด และเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความ
สนใจ ในด้านของผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบดังกล่าวในการบันทึก จัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมจ านวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แจ้ง
เตือนกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการน าข้อมูลของผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อก าหนด
บริการรูปแบบใหม่ และส่งข้อมูลแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ใช้เฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มตามความสนใจ 
 สนทยา พลพาลสังข์ (6) ได้พัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งเป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักออนไลน์เป็นหลักโดยระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการสามารถ
จองห้องพักออนไลน์ยกเลิก แก้ไขข้อมูลการจองห้องพักออนไลน์ผู ้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพัก
ออนไลน์รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลิกการจองห้องพักออนไลน์ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการท างานของระบบจองห้องพัก
ออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลท าให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและ
สามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยใช้การทดสอบผลการประเมินประสิทธิภาพ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและทดลองใช้งาน 
โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ทั่วไป พบว่าจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.585 และผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.534 ดังนั้นระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ 
 วิริยะ รอดโพธิ์ทอง (7) เนื่องด้วยส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการรับเป็นเจ้าภาพในการประชุม
การท่องเที่ยวอาเซียน โดยมีีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างสมาชิกระหว่าง
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ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดย ททท. มีการเล็งเห็นถึงปัญหาและหาแนวทางในการจัดการ บูธ (Booth) ผู้วิจัยได้ท างานอยู่นั้นเพื่อ
การพัฒนาและสร้าง Web Application ซึ่งจะสร้างโดยใช้ เทคโนโลยีที่เรียกว่า Laravel Framework ของ ภาษา PHP มีการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ (Online) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าสู่ตัวโปรแกรม และ
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการนัดหมายระหว่าง ธุรกิจกับ ธุรกิจ (Business to Business : B2B) ทั้งนี้การจัดการการนัดหมายจะเป็น
ระบบบันทึกการนัดหมายระหว่างนักธุรกิจที่ทางผู้ขายจะเป็นเจ้าของบูธและท าการส่งนัดหมายไปยังผู้ซื้อ ทั้งนี้การนัดหมายระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซื้อนั้น นับว่ามีความส าคัญมากภายในงานครั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ส าหรับผู้ขายและผู้ซื้อได้เข้ามาคุยรายละเอียด
กันในช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นระบบช่วยการจัด สรรเวลาและเพื่อจัดการควบคุมกิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นไปอย่างลุล่วง
สมบูรณ์เพื่อสะดวกและทันสมัยต่อการนัดหมายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปไดวาการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในงานลงทะเบียนช่วยลดเวลาการท างาน ของ
เจ้าหน้าที่ มีความถูกต้องของข้อมูล รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณสอดคลองกับการพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมกอง
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบลงทะเบียนกจิกรรมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น
งานวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นใหม่เป็นการวจิัยเชิงพัฒนา (Research and development) ซึ่งท าการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนา
ระบบตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle (SDLC) โดยผู้วจิัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการ
วิจัยออกเป็น 7 ข้ันตอนตามวงจรการพัฒนาดังต่อไปนี้  

1) เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  
 ในขั้นตอนนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบไปด้วย 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา โดยสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเดิม รวมถึงการสอบถามความต้องการของของผู้ใช้งานระบบด้วยว่ าขีดจ ากัดของระบบเดิมนั้น มี
ข้อจ ากัดอย่างไร 

2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
 ขั้นตอนนี้จะน าผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปว่าควร
พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ได้ทราบ และควรพัฒนาในลักษณะใด ตาม
บริบทของผู้ใช้งานระบบและเทคโนโลยีที่รองรับในปัจจุบัน 
 3) วิเคราะห์ (Analysis)  
 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยปัจจุบันหรือระบบงานเดิมที่ยังใช้กระดาษลง
ช่ือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดี ข้อเสีย ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานใน
แต่ละส่วน เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่ รวมไปถึงการก าหนดความต้องการของผู้ใช้ระบบและข้อจ ากัด
ในการใช้ระบบงานใหม่ ดังแสดงภาพรวมของระบบดังภาพ 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Block diagram) 

 4) ออกแบบ (Design)  
 เมื่อได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 3 ก็จะน ามาใช้ในการออกแบบระบบด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล 
(Data Flow Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบและผังการไหลของข้อมูลท าให้ทราบถึงการท างานใน
ภาพรวมของระบบอย่างชัดเจน รวมไปถึงการออกแบบทั้งในส่วนน าข้อมูลเข้า ( Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดง
ผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) และออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User interface) โดยค านึงถึงการ
ออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก (User-Friendly) จากนั้นจึงท าการออกแบบพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 2 และ 3 
 

1.0

เข าสู่ร   
เจ าหน าท่ี

2.0

จัดการข อมูล

3.0

ตรวจสอ รายช่ือ
ค นหา ล ส ารองท่ีนั่งกิจกรรม

4.0

ลงท เ ียนเข าร่วมกิจกรรม
ด วย ัตรนัก  ก า

5.0

อัพโหลดรูป าพ ล ปร เมิน
กิจกรรม

6.0

พิมพร์ายงาน

D1 ข  อมูลผู ใช งานร   
ข อมลูผ ู ใช  งานร   

D2 ข  อมูลกิจกรรม

D3 ข  อมูลการจอง

D4 ข  อมูลการปร เมิน ล เสนอ น 
ข อมลูการปร เมิน เสนอ น 

ข อมลูการจอง

ข อมลูการจอง

ข อมลูก ิจกรรม

ข อมลูก ิจกรรม

D5 ข  อมูลนัก  ก า
ข อมลูนัก  ก า

ข อมลูนัก  ก า

ชื่อผ ู ใช   ล รหัสผ่าน

ข อมลูการเข าสู่ร   

ข  อมูลการจองD3

ข  อมูลกิจกรรมD2
ข อมลูการจอง ยกเลิกการจอง

ข อมลูก ิจกรรมมหาลัย

นัก  ก า
ข อมลูการส  ารอง ยกเลิกการส  ารองที่น่ัง

ข อมลูการย ืนย ัน ยกเล ิกการส  ารองที่น ั่ ง

ข อมลูการลงท เ ียนเข าร่วมกิจกรรมด วย ัตร
นัก  ก า

ข อมลูย ืนยันการลงท เ ียนเข าร่วมกิจกรรมด วย ัตร
นัก  ก า

ข อมลูการลงท เ ียนเข าร่วมกิจกรรมด วย ัตรนัก  ก า

D4 ข  อมูลการปร เมิน ล ช อเสนอ น 
ข อมลูการปร เมิน ล เสนอ น 

ข  อมูลกิจกรรมมหาลัยD2

D5 ข  อมูลนัก  ก า

ข อมลูก ิจกรรมมหาวิทยาลัย

รายงานที่ต  องพิมพ ์

รายงานก ิจกรรมมหาวิทยาลัย
รายงานการเข ารว่มก ิจกรรมของ
นัก  ก า ต่ล ค   ล สาขาวิชา
ทรานสคริปกิจกรรมนัก  ก า

ข อมลูการเข าร่วมก ิจกรรม ล ข  อเสนอ น 

ผลการจัดการข  อมูลนัก  ก า
ข  อมูลทรานสคริปกิจกรรม

ผลการจัดการข  อมูลกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ผลการจัดกาข  อมูลทรานสคริปกิจกรรมนัก  ก า
ผลการจัดกาข  อมูลการปร เมิน ล ข อเสนอ น 
ผลการจัดกาข  อมูลนัก  ก า

ข อมลูก ิจกรรมมหาวิทยาลัย
ข อมลูทรานสคร ิปก ิจกรรมนัก  ก า
ข อมลูการปร เมิน ล ข อเสนอ น 
ข อมลูนัก  ก า
ปร วัติการกิจกรรมนัก  ก า

นัก  ก า

นัก  ก า

ชื่อผ ู ใช   ล รหัสผ่าน

ข อมลูการเข าสู่ร   

ข อมลูนัก  ก า

รายงานทรานสคริปก ิจกรรม

ข อมลูการจอง ยกเลิกการจอง

ข  อมูลกิจกรรมD2

D3
ข อมลูการจอง

ข  อมูลการจอง

ข อมลูปร วัติก ิจกรรม

ข  อมูลนัก  ก าD5ข  อมูลการเข ารว่มกิจกรรมของนกั  ก า
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับท่ี 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
 

ผู  ดู ลร   
นัก  ก า

กิจกรรม
มหาวิทยาลยั

เพิ่ม
1

M

การปร เมิน
 ล เสนอ น  

M

มี

1

1

1

จัดการ

1

การจอง
กิจกรรม

1

มี

M

1

มี
M

ส านท่ี
กิจกรรม

วัน เวลากิจกรรม

รหัสการจอง ช่ือกิจกรรม

รหัสกิจกรรม

รหัสนกั  ก าท่ีร่วม

ช่ือนัก  ก าท่ีร่วม

รหัสนกั  ก าท่ีร่วม

รหัสกิจกรรม

ส านท่ี
กิจกรรม

วัน เวลา
กิจกรรม

รหัสกิจกรรม

ช่ือกิจกรรม

ร   กิจกรรม หลกั-รอง 

นัก  ก าท่ีเข  าร่วม

ข อมูลกิจกรรม

ช่ัวโมงกิจกรรม

ช่ือ อดมิน

ช่ือผู  ใช งาน

รหัสผ่าน

รหัส อดมิน

รหัสการปร เมิน
ช่ือกิจกรรม

ผลการปร เมิน

รหัสผ่าน

เ อรโ์ทร ัพท์

ส าน นัก  ก า

วันเกิด
นัก  ก า

กิจกรรมท่ีเข าร่วม

ช่ัวโมงกิจกรรมท่ี
มี

อีเมลล์

สาขาวิชา
ค  

นามสก ล
นัก  ก า

ช่ือนัก  ก า

รหัสนกั  ก า

1

M

 
ภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 

 
 5) สร้างหรือพัฒนา (Development)  
 ขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน โดยใช้ภาษา PHP และ Laravel Framework ใน
การพัฒนาระบบในส่วนของ Back-end และในส่วนของ Front-end จะแสดงผลด้วยชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับการก าหนดการแสดงผล
ข้อมูลหน้าเว็บเพจ CSS ร่วมกับไฟล์ HTML     
 6) ติดตั้งและทดสอบ (Implementation and Testing)  
 เป็นขั้นตอนการส่งมอบระบบงานเพื่อน าไปใช้จริง โดยจะรวมถึงการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบ การ
อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมมาใช้ระบบงานใหม่ ซึ่งจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง อุปกรณ์
ที่ใช้ และผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานด้านเทคนิค (Technical Support) ที่เกี่ยวข้อง จากน้ันจึงติดตั้งโปรแกรมให้ครบถ้วน 
 7) บ ารุงรักษา (Maintenance)  
 เป็นขั้นตอนสุดท้ายในวงจรพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดูแลแก้ไขปัญหาระบบงานใหม่ ในข้ันตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาจาก
โปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะต้องเข้ามาแก้ไข หรือผู้ใช้อาจมีความต้องการวิธีการท างานใหม่ๆ เพิ่มเติม ท้ังนี้การดูแลรักษาระบบจะ
เป็นขั้นตอนในส่วนท่ีเกิดตามมาภายหลังที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบแล้ว 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และการออกแบบระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีงานท่ีส าคัญทั้งหมด 6 ระบบยอ่ย ดังนี้ 
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กระบวนการที่ 1.0 เข้าสูร่ะบบ เปน็กระบวนการที่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ป้อนข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของตัวเองเพื่อ
เข้าสู่ระบบ จากน้ันระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเขา้ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะแสดงผลการเขา้ใช้ระบบให้ผู้ใช้งานรับทราบ 
เมื่อเข้าสูร่ะบบได้แล้ว 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
 กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมลู เป็นกระบวนการทีผู่้ดูแลระบบจัดการเพิ่ม ลบ แกไ้ข ค้นหา ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
แอดมิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมลูกิจกรรมมหาวิทยาลยั ข้อมูลกิจกรรมจิตอาสา ข้อมลูทรานสคริป ข้อมลูประวัติกิจกรรม เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอการจดัการข้อมูล 

 
 กระบวนการที่ 3.0 ค้นหาและส ารองที่น่ังกิจกรรม เป็นกระบวนการที่นักศึกษาท าการค้นหากิจกรรมและท าการส ารองที่
นั่ง 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาและส ารองที่น่ังกิจกรรม 
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 กระบวนการที่ 4.0 ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมด้วยบัตรนักศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบสถานะนักศึกษาและยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัตรนกัศึกษา 

 
 กระบวนการที่ 5.0 อัปโหลดรูปภาพและประเมินกิจกรรม เป็นการอปัโหลดหลักฐานรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและประเมินกิจกรรม 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอการอัปโหลดหลักฐานรูปภาพและประเมินกิจกรรม 

 
กระบวนการที่ 6.0 พิมพ์รายงาน ในกระบวนการนี้เจ้าหน้าที่จะสั่งพิมพ์รายงาน เช่น รายงานกิจกรรมมหาวิทยาลยั 

รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชา รายงานกิจกรรมจติอาสา ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ส่วน
ของนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ได ้
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการออกรายงาน 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเพื่อจะสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบว่ามีประสิทธิภาพและมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหรือไม่ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 40 ชุด 
แบ่งออกเป็นนักศึกษา จ านวน 30 ชุด และเจ้าหน้าท่ีกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 10 ชุด  
 แบบสอบถามจะแบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ        
2) ด้านการออกแบบและความสวยงามของระบบ 3) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบ ดังแสงในตารางที่ 1 โดย
ในแต่ละด้านจะมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน มีดังนี้ 
             4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
             3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
             2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
             1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉล่ีย 

�̅� 

S.D. ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

1. ความถูกต้องของการประมวลผล 17 คน 

(42.50) 

20 คน 

(50.00) 

3 คน 

(7.50) 

- - 4.35 0.62 มาก 
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2. มีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอน

การท างานไม่ซับซอ้น 

22 คน 

(55.00) 

11 คน 

(27.50) 

7 คน 

(17.50) 

- - 4.37 0.77 มาก 

3. ความง่ายของการใช้งานระบบ 20 คน 

(50.00) 

10 คน 

(25.00) 

8 คน 

(20.00) 

2 คน 

(5.00) 

- 4.20 0.94 มาก 

4. ระบบฯ ช่วยท าใหก้ารเข้าร่วมกิจกรรม

ไวขึ้น 

35 คน 

(87.50) 

5 คน 

(12.50) 

- - - 4.87 0.33 มาก

ที่สุด 

5. ภาษาที่ใช้ในระบบฯ เป็นทางการ ตรง

ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 

20 คน 

(50.00) 

15 คน 

(37.50) 

4 

(10.00) 

1 

(2.50) 

- 4.35 0.77 มาก 

ข. ด้านการออกแบบและความสวยงามของระบบ 

6. ความสวยงามและความน่าสนใจของ
หน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช(้User Interface) 

19 คน 

(47.50) 

11 คน 

(27.50) 

5 คน 

(12.50) 

5 คน 

(12.50) 

- 4.10 1.06 มาก 

7. การจัดวางรูปแบบหนา้จอง่ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน 

24 คน 

(60.00) 

14 คน 

(35.00) 

2 คน 

(5.00) 

- - 4.62 0.60 มาก

ที่สุด 

8. ความเร็วในการแสดงผล ภาพ 
ตัวอักษร และข้อมูลตา่งๆ 

23 คน 

(57.50) 

15 คน 

(37.50) 

2 คน 

(5.00) 

- - 4.52 0.60 มาก

ที่สุด 

9. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตวัอักษร 
อ่านได้ง่ายและสวยงาม 

10 คน 

(25.00) 

16 คน 

(40.00) 

14 คน 

(35.00) 

- - 3.90 0.78 มาก 

ค. ด้านการสนับสนุนและการใหบ้ริการการใช้งาน 

10. ความรวดเร็วในการให้บริการและ
แก้ไขปัญหา 
 

30 คน 

(75.00) 

4 คน 

(10.00) 

6 คน 

(15.00) 

- - 4.60 0.74 มาก

ที่สุด 

11. การให้บริการขอ้มูลและแก้ไขปัญหา
ต่างๆของระบบ 

20 คน 

(50.00) 

11 คน 

(27.50) 

9 คน 

(22.50) 

- - 4.27 0.74 มาก 

12. คู่มือของระบบมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

20 คน 

(50.00) 

15 คน 

(37.50) 

4 คน 

(10.00) 

1 คน 

(2.50) 

- 4.35 0.77 มาก 

13. ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ระบบ 

15 คน 13 คน 7 คน 5 คน - 3.95 1.03 มาก 
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(37.50) (32.50) (17.50) (12.50) 

รวมเฉลีย่ 52.90 30.80 13.70 2.70  4.30 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพแ ละ
ประโยชน์ของระบบ สรุปได้ว่าผู้ให้ประเมินส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเป็น 4.3 จากผู้ประเมินทั้งหมด 
เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพส าหรับผู้ใช้งานระบบพบว่าในส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนการท างานไม่ซับซ้อน มีผู้ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด และในส่วนของภาษาที่ใช้ในระบบ เป็น
ทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน มีผู้ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 ผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ 

  
เมื่อพิจารณาด้านความพึงพอใจด้านออกแบบและความสวยงามของระบบพบว่าในส่วนของความสวยงามและความ

น่าสนใจของหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) มีผู้ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด และด้านด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการการใช้งานของผู้ใช้งานระบบจากการประเมินพบว่าในส่วนของความรวดเร็วในการให้บริการมีผู้ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยมาก
ที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 11 และ 12 

 
ภาพที่ 11 ผลประเมินความพึงพอใจด้านออกแบบและความสวยงามระบบ 
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ความพึงพอใจด้านประสิทธภิาพส าหรบัผูใ้ช้งานระบบ

ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค่านวณและรายงานต่างๆ

การเช่ือมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 

ความง่ายของการใช้งานระบบ

ระบบฯ ช่วยท่าให้การท่างานรวดเร็วข้ึน

ภาษาท่ีใช้ในระบบฯ เป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
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ความพึงพอใจด้านออกแบบระบบของผู้ใช้งานระบบ

ความสวยงามและความน่าสนใจของหน้าต่างส่วนติดต่อผูใ้ช้(User Interface)

การจัดวางรูปแบบหนา้จอง่ายตอ่การอ่านและการใช้งาน

ความเร็วในการแสดงผล ภาพ ตัวอักษร ปละข้อมูลต่างๆ

ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
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ภาพที่ 12 ผลประเมินความพึงพอใจด้านการสนับสนุนและการใหบ้ริการการใช้งาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยพัฒนาระบบในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถท างานร่วมกับบาร์โค้ดสแกนเนอร์ โดยบันทึกข้อมูลด้วยการอ่านบาร์โค้ดจากบัตรนักศึกษาท าให้เกิด
ความเร็วในการท างานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบใน
ครั้งนี้ท าให้การใช้งานของระบบมีความทันสมัยมากขึ้นและใช้งานง่ายกว่าเดิม รวมไปถึงการออกรายงานกิจกรรม การจองกิจกรรม
ล่วงหน้า และการออกรายงานทรานสคริปกิจกรรมได้แบบทันที ผู้ใช้งานระบบได้รับความสะดวกสบายและยังได้รับความปลอดภัย
ควบคู่ไปกับ Laravel Framework จากการทดลองใช้งานเบื้องต้นนั้นเป็นที่น่าพอใจ กองพัฒนานักศึกษาสามารถน าระบบไปใช้
งานได้จริง และช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานใหม่ภายในกองพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา
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ช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบ
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

The Development Of Learning Kit On The Topic Of Standard Traditional Thai Dancing  
For Prathomsuksa 5th Grade Students 

 
อมรรัตน์ ทองค า  เพลินตา มีประวตัิ  พรนภัส พรฆัง  นพดล พรามณ ีและธัญญาภรณ์ บุญยัง 

T. Amornrat, M. Pleonta, P. Pornnapat, P. Noppadol, B. Thanyaporn 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Pornnapat.ning@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ านวน 34 คนโดยมีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 5.00, S.D. 
= 0.00) 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐานอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.97, S.D. = 0.18) 
 

ค ำส ำคัญ: ชุดการเรียนรู้, ร าวงมาตรฐาน, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR)  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: (1) develop Augmented Reality (AR) Technology learning 
package on the topic of standard Thai dance in the Art Learning Area,  (2) compare academic achievement 
before and after using AR Technology learning package on the topic of standard Thai dance, and (3) study 
students satisfaction toward AR Technology learning package on the topic of standard Thai dance. The sample 
group was in the 5th grade at Innovation Demonstration School of Rajamongala University of Technology 
Thanyaburi. The 3 4  samples were obtained by purposive sampling. The research findings were as follows: 1) 
the results of quality assessment of AR Technology learning package on the topic of standard Thai dance by 

three experts found in the level of highest (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00), 2) the post-study achievement of the learners 
was significantly higher than the pre-study achievement at the level of .05, and 3) students satisfaction toward 

AR Technology learning package on the topic of standard Thai dance was found at the highest level (�̅� = 4.97, 
S.D. = 0.18). 
 
Keywords:  Learning Package, Thai dancing, Augmented Reality Technology (AR) 
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บทน า 
 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็น
สื่อส าหรับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีบทบาทในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้อย่าง
เหมาะสมและท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และในยุคที่สังคมก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิทยาการ และ 
เทคโนโลยี เป็นผลกระทบต่อสังคมไทยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทย เนื ่องจากเทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาท ท าให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารและสามารถแสวงหาสิ่งที่ต้องการรู้ได้มากขึ้น จึงท าให้เกิด
ค่านิยมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป นาฏศิลป์ไทยถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ส าคัญ เป็นวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์ไว้ และ
ด ารงรักษาไว้ต่อการสืบทอดและสามารถเรียนรู้ควบคู่ประวัติศาสตร์ชาติได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงดนตรี การฟ้อนร า
หรือแม้กระทั่งการแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องประดับของนาฏศิลป์ไทย 
 ในปัจจุบันการศึกษามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มีสื่อต่าง  ๆ ช่วยในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบสื่อวิดีโอ การเรียนสอนท่ีใช้การสาธิต มีการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) มาช่วยการเรียนการสอน 
แต่ยังไม่สามารถดึงความสนใจผู้เรียนได้มากนัก โดยเฉพาะเรื่องร าวงมาตรฐานเพราะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก หาก
ขาดสื่อหรืออุปกรณ์ที่ท าให้นักเรียนได้เห็นและได้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจน ท าให้ผู้เรียน
มีความสนใจในเรื่องที่จะเรียนลดลงจนไม่อยากเรียนวิชานั้น ๆ ไป ในรายวิชานาฏศิลป์ไทยเรื่องร าวงมาตรฐานนักเรียนส่วนใหญ่มัก
มีบทบาทเป็นผู้ฟังบรรยายมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติจึงเป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถที่จะเข้าใจ และเห็นภาพที่ถูกต้องของเครื่องแต่ง
กายได้ชัดเจน และนักเรียนไม่เกิดความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของร าวงมาตรฐานในรายวิชานาฏศิลป์  รวมถึงโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาไม่มีเครื่องแต่งกายจริง ๆ ให้นักเรียนได้เห็นและสัมผัสเนื่องจากจะเกิดการช ารุดได้ จึงท าให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาเรื่องร าวงมาตรฐาน 

เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทมากที่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ยกตัวอย่าง
เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน (VR/AR/MR) ฮอโลกราฟี (Holography) และเทคโนโลยีที่ได้ยกน ามาใช้ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ คือ 
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ซึ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่พยายามรวมเอา
โลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นของจริงได้มีโอกาสเห็น โดยอาจจะใช้ของจริง
ทั้งหมดหรือการผสมผสานกันระหว่างของจริงและวัตถุเสมือนจริง และในปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านการฝึกอบรม(1) เพื่อแก้ไขข้อจ ากัด
ของเทคโนโลยีเสมือนจริง Azuma (1997) ได้ให้ค าจ ากัดความของเทคโนโลยีเสมือนจริงไว้ 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) การผสมผสาน
กันระหว่างของจริงและเสมือนจริง 2) การปฏิสัมพันธ์กันในเวลาจริง และ 3) เทคโนโลยี 3D 
 จากปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือผู้เรียนไม่สามารถเห็นภาพหรือเข้าใจสิ่งท่ีผู้สอนต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจนเนือ่งจาก
ไม่มีตัวอย่างให้ดูและไม่มีสื่อที่น่าสนใจ ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นปัญหาของการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทย จึงคิดการพัฒนาสื่อ
ช่วยการเรียนการสอนเรื่องร าวงมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อที่จะช่วยในการเรียนการสอน
รายวิชานาฏศิลป์ไทยให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพตัวอย่างและสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะสื่อสารได้และเพื่อช่วยกระตุ้น
และสร้างความสนใจในเนื้อหาอีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 
 
วัตถุประสงค ์
 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน  
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 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 34 คน
โดยมีการเลือกแบบเจาะจง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การพัฒนาชุดการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (AR) เรื ่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้ศึกษาได้ยึดหลักกระบวนการออกแบบตามรูปแบบ ADDIE Model (2) โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 
1. การวเิคราะห์ (Analysis) 
   ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องร าวงมาตรฐาน 
เพื่อให้รู้ถึงเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบและลงมือท าชุดการเรียนรู้ 
2. การออกแบบ (Design) 
   ผู้พัฒนาได้ออกแบบสื่อชุดการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษา แบบทดสอบ และแบบประเมิน น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและหาข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
3. การพัฒนา (Development)  
   ผู้พัฒนาได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบ
ด้านการวัดผลและด้านเนื้อหา โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
               ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และน าแบบทดสอบที่ได้รับการประเมินแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อค าถามของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์เชิง พฤติกรรม โดยใช้สูตร IOC (3) เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละข้อแล้วพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.6-1.0 ถ้าหากดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าน้อยว่า 0.6 ถือว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
จะต้องตัดแบบทดสอบข้อนั้นออกไปหรือ ท าการปรับปรุงแบบทดสอบข้อนั้นใหม่ 
4. การทดลองใช้ (Implementation)  
   1. น าแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า 
   2. น าชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ 
   3. น าแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า 
5. การประเมินผล (Evaluation)  
   น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและได้รับการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐานท า และน าคะแนนการสอบก่อนและหลังเรียนไปท าตามแบบแผนการทดลองและผู้เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์คะแนนการสอบก่อนเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวง
มาตรฐาน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) 
ในการทดลองครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้เลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design มีลักษณะ ดังนี้ 
แบบแผนการทดลอง One group pretest-posttest design  
ตารางที ่1  แบบแผนการทดลอง  
 

สอบก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

T1 X T2 

   โดยที่   T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน        
 X แทน การจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลอง (Treatment)      
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  (AR) เรื ่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบการ์ด ดังภาพประกอบท่ีแสดงต่อไปนี้ 

          
  ภาพประกอบท่ี 1 หน้าการ์ดที่ 1       ภาพประกอบท่ี 2 หน้าการ์ดที่ 2      
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  ภาพประกอบท่ี 3 หน้าการ์ดที่ 3       ภาพประกอบท่ี 4 หน้าการ์ดที่ 4 

                     
  ภาพประกอบท่ี 5 หน้าการ์ดที่ 5       ภาพประกอบท่ี 6 หน้าการ์ดที่ 6 

 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวง
มาตรฐาน 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 

การทดสอบ N (คน) �̅� S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน (Pre-Test) 34 2.29 1.14 11.71 0.00 
หลังเรียน (Post-Test) 34 8.26 0.94   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

จากตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) 

เรื่องร าวงมาตรฐาน จ านวน 34 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (8.26) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียน (2.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เมื่อใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ชุดการเรียนรู้มีความเข้าใจง่าย  4.73 0.45 มากที่สุด 
2. ชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 4.73 0.45 มากที่สุด 

3. นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ 4.80 0.41 มากที่สุด 
4. ชุดการเรียนรู้มีประโยชน์ส าหรับนักเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 

5. ชุดการเรียนรู้มีความสวยงาม น่าสนใจ 4.77 0.43 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานชุดการเรียนรู้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยผลรวมท้ังหมด 4.71 0.45 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวง

มาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และเมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และรองลงมาคือ ชุดการเรียนรู้มีความสวยงาม น่าสนใจ มีความพึงพอใจอยุ่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 

 

อภิปรายผล  
          การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้มีทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

          1. จากการที่พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 

เรื่องเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจ้อน (2560) การพัฒนา

สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ เป็นการใช้

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) มาใช้ร่วมกับการท าสื่อการเรียนรู้ ถ้ามีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนก่อนก็จะท าให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในระดับมากท่ีสุด ซึ่งการจัดกิจกรรมควรจัดให้เหมาะสมกับแต่ละระดับช้ันเรียน 

          2. จากการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน มาพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้เพื่อ

การเรียนรู้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาชุดการเรียนรู้ดังกล่าวมีแนวโน้มสนับสนุนให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ดร.อเนก พุทธิเดช นางสาวกานต์พิชชา แตงอ่อน และ ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว(2561) (4) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเรื่อง

การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขตโดยประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 

          3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวง

มาตรฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินโดยรวมมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดังมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ4.97และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 แสดงว่าคณะผู้จัดท าได้ค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและหลักการออก

แบบชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องร าวงมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของเกวลี ผาใต้,พิเชนทร์ จันทร์ปุ่มและ อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ(2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ

เสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ทิศทางเดียวกัน คือมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ในการใช้งานระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ โดยมีขั้นตอนท าความเข้าใจถึงปัญหาจากระบบเดิมที่มีอยู่ ศึกษาความ
เป็นไปได้ วิเคราะห์และออกแบบ ท าการพัฒนาติดตั้งและทดสอบระบบ จัดให้มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ ช่วยลดปัญหาเรื่องของ
คลังยาค้างนานเนื่องจากไม่สามารถระบุวันรับเข้าระบบได้ ระบบนี้ถูกพัฒนาส าหรับใช้ภายในร้านขายยาหมอยาราชพฤกษ์ โดยใช้
ระบบฐานข้อมูล MySQL และท าการพัฒนาระบบโดยใช้ Laravel Framework เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นจึงได้เปิดเว็บไซต์เพื่อให้
ผู้ใช้ทดสอบระบบ จากนั้นได้ท าการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบที่เป็นเภสัชกรหรือเจ้าของร้าน จ านวน 30 คน ใน
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบว่ามีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมีผลอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบมีผลอยู่ในระดับมาก ผลที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลและแสดงผลพบว่าระบบใหม่มี
ความเร็วในการประมวลผลการท างานมากกว่าระบบเก่าอย่างเห็นได้ชัด  
 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ระบบร้านขายยา, เว็บแอปพลิเคชัน 
 
Abstract 

This research aimed to 1) develop pharmacy management system of Moh Ya Ratchaphruek Drug Store, 
and 2) assess the users’ satisfaction of the pharmacy management system of Moh Ya Ratchaphruek Drug Store 
with steps to understand the problems from the old system, study the possibility, analyze and design, develop 
and test the system, and provide appropriate maintenance for the system. The system helped to reduce the 
problem of drug inventory due to the inability to specify the date of drug entry to the system. This system was 
developed to use in a pharmacy of Moh Ya Ratchaphruek Drug Store using MySQL database system and 
developed with Laravel Framework. Once the development of the system was completed, the website was 
opened for users to test and use the system. Afterward, the users’ satisfaction was assessed by 30 pharmacists 
or store owners in their opinion about the use of the system that it was efficient and useful to the users, the 
result was at high level. The results from the test of speed processing and display respond showed that the 
new system was significantly faster processing speeds than the old system noticeably.  
 
Keywords:  Information System Development, Pharmacy System, Web Application 
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บทน า 
 ยารักษาโรคเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์ หลายหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับระบบสุขภาพ มีการ
ให้บริการด้านสุขภาพ การวิจัยพัฒนาด้านยาและเครื่องมือ และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ ร้าน
ขายยามีความส าคัญต่อการให้บริการกับประชาชนท่ัวไปซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ให้เป็นการบริการสุขภาพท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนไมเ่พยีงแต่
ท าหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทส าคัญเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของประชาชนในการเลือกใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นหรือไม่รุนแรงถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาล เนื่องจากประขาชนส่วน
ใหญ่ตัดสินใจซื ้อยาโดยดูจากคุณภาพของยาที ่สามารถรักษาอาการป่วยให้ดีขึ ้นได้ (1) กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขอใบอนุญาตและออกใบอนุญาตขายยา แผน
ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 เพื่อควบคุมคุณภาพร้านยาในหลายประเด็น เช่น การมีเภสัชกรประจ าการตลอดเวลาที่เปิดท าการ การควบคุม
คุณภาพสถานท่ีและยา รวมทั้งการบริการทางเภสัชกรรมในภาพรวม (2) ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมในร้านยา 

ในการควบคุมการด าเนินการให้บริการขายสินค้าประเภทยาที่ลูกค้าต้องการสินค้า ร้านขายยาต้องบริหารจัดการคิด
ค านวณค่าสินค้าต่าง ๆ ร้านหมอยาราชพฤกษ์มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้เพื่อจัดการการขายยาและการจัดการ
คลังยา หากแต่ทั้งสองระบบนี้ท างานแยกจากกันและไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่ งกันและกัน ท าให้และละระบบไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลจากอีกระบบได้ในแบบเรียลไทม์ และท าให้เสียเวลาในการให้บริการและอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูง ระบบเดิมที่มีอยู่นั้น 
เภสัชกรไม่สามารถตรวจสอบจ านวนยาคงเหลือในคลังจากหน้าร้านได้ ไม่มีการแจ้งเตือนจ านวนยาคงเหลือท่ีทีเป็นปัจจุบันหรือใกล้
หมด ไม่มีการแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา และไม่มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าท่ีเป็นระบบ ท าให้ไม่ทราบว่าการจัดการสินค้าท่ีมี
อยู่ในร้านในล าดับของการเข้ามาของสินค้าที่ไม่ทราบวันหมดอายุที่แน่นอนและปริมาณของสินค้าคงเหลือทีเป็นปัจจุบัน จึงท าให้
เกิดปัญหาเมื่อมีลูกค้าท่ีจะซื้อสินค้าแล้วปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือสินค้าหมดอายุโดยไม่ทราบ  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ตามหลักทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และประยุกต์ใช้แบบจ าลองต้นแบบ 
(Prototyping Model) ในการพัฒนาต้นแบบจ าลองของระบบที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้า
มองเห็นภาพต้นแบบของระบบและรับข้อเสนอแนะของลูกค้า ระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ได้ถูกวางแผนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานจากระบบเดิมที่มีเพียงการแยกเป็นสองระบบย่อย คือ ระบบคิดเงินหน้าร้าน และระบบคลังสินค้า 
ดังภาพที่ 1 (1) และผู้วิจัยได้ปรึกษากับเภสัชกรเจ้าของร้านหมอยาราชพฤกษ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของระบบใหม่ดัง
ภาพที่ 1 (2) ซึ่งได้มีการเก็บความต้องการของระบบตามระเบียบวิธีของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจะมีการ
พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Laravel Framework ใช้ภาษา PHP ในการเขียนและประมวลผลออกมาในรูปแบบ 
HTML 

ระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ได้น าแนวคิดการพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (3,4) เพื่อให้การ
ด าเนินงานของร้านขายยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถขายยาจากหน้าร้านและตรวจสอบคลังยาได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถ
ออกรายงานท่ีต้องการได้ (5) การบริหารจัดการเกี่ยวกับปริมาณจ านวนยาในคลังสามารถจัดการและตรวจสอบคลังยาที่มีความเป็น
ปัจจุบันอย่างเป็นระบบ (6) ท าให้ง่ายต่อการจัดการยาภายในร้าน (7,8) และยังมีการจัดเก็บวันหมดอายุของยาท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้จากหน้าจอของระบบ อีกทั้งในระบบการจัดการขายยาหน้าร้านได้น าเทคโนโลยีบาร์โค้คมาใช้ (9) โดยผู้ให้บริการขาย
ยาสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและค านวณค่ายาได้อัตโนมัติ ท าให้ด าเนินการขายยาได้ง่ายขึ้นด้วย 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อการพัฒนาระบบจดัการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ 

  

   
 [1]       [2] 

ภาพที่  1 (1) ผังกระบวนการระบบเดิม (2) ผังกระบวนการระบบใหม ่
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ดังต่อไปนี้  

1. การเข้าใจถึงปัญหา (Problem Recognition)  
เริ่มจากสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเภสัชกร และเจ้าของร้านขายยา โดยได้สอบถามถึงปัญหาในการใช้ งานระบบ 

ความต้องการแก้ไขปัญหา ความเป็นไปได้ของระบบ รูปแบบการใช้งานระบบ และได้ศึกษาการท างานของระบบเดิมเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มฟังก์ชันตามที่ผู้ใช้งานต้องการ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแยกออกเป็นข้อ ๆ แล้วน าไปปรับเป็น
กระบวนการท างานโดยภาพรวม และแยกเป็นกระบวนการย่อย แยกเป็นฟังก์ชันตามที่ผู้ใช้งานต้องการและครอบคลุมขอบเขตงาน
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

2. การศึกษาถึงความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น เภสัชกร เจ้าของร้าน และได้

ศึกษาแนวคิดการออกแบบและการพัฒนาระบบของระบบอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง เช่น ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (8) ระบบ
สารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (9) ที่ได้พัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ท าให้สามารถใช้งานได้จริง สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้น า
แนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุง และออกแบบระบบการจัดการร้านหมอยาราชพฤกษ์ให้เหมาะสมกับบริบทของร้าน 

3.การวิเคราะห์ (Analysis) 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารายละเอียด การสัมภาษณ์ และขั้นตอนกระบวนการที่ได้จากความต้องการของผู้ใช้งานได้ท า

การวิเคราะห์ระบบให้ระบบการจัดการร้านหมอยาราชพฤกษ์ มีผู้ใช้ 2 รูปแบบ คือ เภสัชกร และ เจ้าของร้าน ดังรูปที่ 2 
3.1 เภสัชกร ระบบมีการยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ป้องกันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์ เภสัชกรจ าเป็นต้องป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ แต่หากเภสัชกรยั งไม่มีข้อมูลชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านต้องไปท าการสมัครสมาชิกก่อน เมื่อป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว ระบบจะแจ้งผลการเข้าสู่ระบบให้ทราบ
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ทางหน้าจอ เภสัชกรก็จะสามารถด าเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการของระบบภายในได้ เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ เภสัชกรก็สามารถ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เรียกดูข้อมูลต๊อกยา คิดเงินหน้าร้านได้ ดูข้อมูลการสั่งซื้อ ค้นหาช่ือยาบนหน้าสต๊อก ดูวันหมดอายุและการแจ้ง
เตือนวันหมดอายุของยา ดูจ านวนยาคงเหลือในคลังและการแจ้งเตือนจ านวนยาเหลือน้อย ยกเลิกการจัดจ าหน่ายยา และสามารถ
พิมพ์รายงานได้ 

3.2 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน ระบบมีการยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ป้องกันการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์ เจ้าของร้านจ าเป็นต้องป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ร ะบบ
ส าเร็จ ระบบจะแจ้งผลการเข้าสู่ระบบให้ทราบทางหน้าจอ เจ้าของร้านสามารถด าเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการของระบบภายใน
ได้ เช่น การเพิ่มข้อมูลเภสัชกรและให้สิทธิ์การใช้งานภายในร้านได้ แก้ไขข้อมูลเภสัชกร สามารถดูรายงานยอดขาย รายงาน
เกี่ยวกับยา และพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้  

ระหว่างการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบต้นแบบก่อน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพจ าลองของระบบจัดการร้าน
หมอยาราชพฤกษ์ ท าให้ผู้ใช้ได้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบ เห็นการออกแบบเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ลูกค้า
ได้แนะน าเพื่อปรับปรุงระบบก่อนน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาระบบเต็มรูปแบบ (10) 

 

เข้าใช้งานระบบ

จัดการเภสัชกร

ผู้ดูแลระบบ

Email / รหัสผ่าน

ข้อม ูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบการใช้งาน

Email / รหัสผ่าน

ข้อมูลสมัครสมาชิก

ข้อมูลสมาชิกปรับปรุง ข้อมูลปรับปรุงใหม่

ข้อมูลการล็อคอินในระบบ
ข้อมูลการล็อคอิน

ตรวจสอบข้อมูล

Email           

ข้อมูลสมาชิกใหม่
ข้อมูลสมาชิกล่าสุดข้อมูลสมาชิกใหม่

ข้อมูลสมาชิกปัจจุบัน

ข้อมูลสมาชิกท่ีปรับปรุงแล้ว

1.0

2.0

  ข้อมูลเภสัชกรD1

เภสัชกร
จัดการสต็อก

ข้อมูลยาD2

    Lot ยาท้ังหมดD3

บาร์โค้ดยา

จ่านวนยา
ราคาขาย

รายการยาท่ีสแกน
จ่านวนยาท่ีขาย

พิมพ์ใบเสร็จ

3.0

ขายยา

4.0

   ข้อมูลส่ังซ้ือD5

พิมพ์รายงาน

5.0

เภ สัชกร

ประวัติการขายก่าหนดเดือน
ข้อมูลรายงานการขายแบบรายเดือน

ข้อมูลส่ังซ้ือ

ข้อมูลรายงานสั่งซื้อ
ข้อมูลรายงานสต็อคสินค้า

รายการสั่งซ้ือ

ข้อมูลยาท้ังหมด

จ่านวนยาท้ังหมด

   ข้อมูลการขายD4

รายการยาท่ีจะหมดสต็อค

ข้อมูลการขายแบบเดือน

    Lot ยาท้ังหมดD3

รายการท ี่ถูกสแกนขายท ั้งบิล
ข้อมูลการขาย

ประเภทยาD6

ประเภทยา

ชื่อยา / ประเภท
ข้อมูลยาท้ังหมด

ข้อมูลสต็อกยาท ั้งหมด
บาร์โค้ดยาเพ่ิมสต็อก

ข้อมูลส่ังซ้ือ
ข้อมูลยาท่ีถูกเพ่ิม

บาร์โค้ดยาท่ีถูกเรียก
ข้อมูลยาท่ีถูกเรียก

บารโค้ดยายกเลิกการขาย
สถานะยาท่ีจะหมดสต็อกสถานะยกเลิกการขาย

ข้อมูลรายการสั่งซื้อยา
รายการยาท่ีต้องการสั่งซื้อ    ข้อมูลส่ังซ้ือD5

รายการยาท่ีต้องส่ังซ้ือ

ข้อมูลยาท่ีถูกเพ่ิม รายการยาท่ีจะหมดสต็อก

ข้อมูลสต็อกยา
ข้อมูลสต็อกปัจจุบัน

รายชื่อยาท่ีจะหมดอายุ
รายชื่อยาตามสถานะ

ข้อมูลยาหมดอายุตามสถานะ
จ่านวนยาท่ีถูกเพิ่ม

จ่านวนยาปัจจุบัน
จ่านวนยาท่ีอัพเดท

ข้อมูลยาD2

ชื่อยา / ประเภทท่ีถูกเพ่ิม
รายชื่อยาท่ีถูกเรียกยกเลิก / แก้ไข

 
ภาพที่  2 แผนภาพกระแสข้อมลูของระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ 
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 4. การออกแบบ (Design) 
 ก่อนเริ่มพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ซึ่งระบบจะมีการพัฒนาในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันบน Laravel Platform เขียนด้วยภาษา PHP ทั้งนี้ในการออกแบบระบบได้เริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบของการ
ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งได้ออกแบบให้เว็บไซต์มีความเรียบง่าย และมีความเป็นเอกลักษณ์ มีระบบเนวิเกชันใช้กราฟิกและจัดสีสันท่ีสื่อ
ความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน (11) ออกแบบให้เนื้อหาเน้นเป็นแบบตารางที่มีความเป็นระเบียบ มีความสม ่าเสมอและใช้
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป โดยได้ออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ระบบในตอนต้น ทั้งนี้
ได้ รูปแบบหน้าจอ ดังภาพท่ี 3 – 5 
 

 
ภาพที่ 3 การขายยา 

 

 
ภาพที่ 4 จัดการสต๊อกยา 
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ภาพที่ 5 หน้าจอรายการสินค้าในคลังแต่ละชิ้นและวันหมดอาย ุ

 
 

 5. การพัฒนาและทดสอบ (Development and Testing) 
 ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มไว้ในที่เดียวกันและแฟ้มข้อมูล 
แต่ละแฟ้มจะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนโปรแกรมที่น ามาใช้จ าลองระบบฐานข้อมูล คือ XAMPP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการน า 
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ควบคู่กับโปรแกรม Sublime Text ที่ท าหน้าท่ีเป็นโปรแกรมเขียน 
โค้ดที่สนับสนุนภาษาโปรแกรมมิ่งหลายภาษา และสร้างเซิร์ฟเวอร์จ าลองด้วยซอฟต์แวร์ Apache Webserver ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กัน 
อย่างแพร่หลาย ภาษาที่น ามาใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษา PHP ภาษาสคริปต์ (Script) ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้ 
ในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ (12) และภาษา SQL เพื่อจัดการกับ
ฐานข้อมูล โดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งนี้ยังได้เลือกใช้ Laravel Framework ที่มีความนิยม
มากในปัจจุบัน มีความสามารถในการเขียน PHP ในลักษณะของ Model-View-Controller (MVC) ท าให้ง่ายต่อการเขียน
โปรแกรมซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาท างานได้ง่ายขึ้น และข้อมูลที่เป็นโค้ดจะมีความเป็นระเบียบและแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ไม่
ซับซ้อน ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบและปรับปรุงแก้ไข 
 ผลการทดสอบระบบ จากการทดสอบท้ัง 5 โมดูล ประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการ
ข้อมูลสต๊อกสินค้า การจัดการขายหน้าร้าน และพิมพ์รายงาน ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้จริง หากมีการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนในส่วนใดที่ระบบได้ก าหนดไว้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนข้อมูลผิดพลาดให้กับผู้ใช้งานระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบนั้นท าการ
แก้ไข และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบบก าหนด และท าให้ระบบสามารถด าเนินการต่อได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 6. การติดตั้ง (Implement)  
 การติดตั้งระบบการจัดการร้านหมอยาราชพฤกษ์เพื่อใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ได้เลือกใช้โปรแกรม XAMPP เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ XAMPP เป็นโปรแกรมประเภทที่ใช้ส าหรับการส่งไฟล์หรือรับไฟล์ระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อท าการตืดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการให้ผู้ใช้ประเมินระบบในด้านประสิท ธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ และด้านการออกแบบระบบ 
 7. การบ ารุงรักษา (Maintenance)  
 การปรับปรุงและแก้ไขทางด้านฮาร์ตแวร์หรือซอฟต์แวร์หรือการแก้ปัญหาที่ผู้ใช้ระบบพบในระหว่างใช้งานหรือเนือ่งจากมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การประเมินความพึงพอใจของระบบด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ และด้านการออกแบบระบบ โดย

ประเมินเมนูการใช้งานความถูกต้องของการประมวลผล ความรวดเร็วในการตอบสนอง ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดการข้อมูล 
และความง่ายของการใช้งานระบบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นการใช้แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลความพึงพอใจ
ของเภสัชกรหรือเจ้าของร้านจ านวน 30 ชุด แยกตามฟังก์ชันการท างานในแต่ละส่วน ดังตารางที่ 1-2 

จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ในส่วนของกราฟข้อมูล
สามารถบอกข้อมูลต้นทุน ก าไร ยอดขายในแต่ละเดือน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจะอยู่ท่ี 4.73 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ระบบสามารถพิมพ์
รายงานได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจะอยู่ที่ 4.66 ความถูกต้องเมื่อสแกนสินค้าว่ามีรายการตามระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจจะอยู่ที่ 4.56 มีค่าเฉลี่ยมากรองลงมาตามล าดับ ถือเป็นจุดเด่นของระบบ ส่วนยังควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม คือ การบ่งบอก
วันหมดอายุของยา และกราฟข้อมูลต้นทุน ก าไร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจะอยู่ที่ 3.46 และ 3.50 ตามล าดับ ภาพรวมความพึง
พอใจของประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการประเมินถือว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ระบบด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบในภาพรวม 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ (เจ้าของร้าน / เภสัชกร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.33 0.758 มาก 

2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.06 0.784 มาก 

3. ความถูกต้องการค านวณยอดเงินรายรับของระบบ 4.33 0.479 มาก 
4. ความถูกต้องเมื่อสแกนสินค้าว่ามีรายการตามระบบ 4.56 0.678 มากที่สุด 
5. การบ่งบอกวันหมดอายุของยา 3.46 1.431 ปานกลาง 
6. ความถูกต้องในการค านวณ ต้นทุน ก าไร ของสินค้า 3.86 0.937 มาก 
7. ระบบสามารถเพิ่มรายการยาใหม่ได ้ 4.01 0.844 มาก 
8. ระบบสามารถแก้ไขรายการบิลได ้ 4.16 1.234 มาก 
9. ระบบสามารถยกเลิกรายการยาทีจ่ะไม่ขายภายในร้านได้ 4.00 1.174 มาก 
10. ระบบสามารถพิมพ์รายงานได้ถูกตอ้ง 4.66 0.479 มากที่สุด 
11. กราฟข้อมูลต้นทุน ก าไร 3.50 0.973 ปานกลาง 
12. กราฟข้อมูลต้นทุน ก าไรยอดขายในแต่ละเดือน 4.73 0.449 มากที่สุด 
13. ระบบสามารถใช้งานได้จริง 4.33 0.479 มาก 

รวม (4.16) (0.823) (มาก) 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ ในส่วนของขนาดตัวอักษรและรูปแบบ

ตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.76 การจัดวางรูปแบบหน้าจอง่ายต่ อการอ่านและการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.70 ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.63 
การออกแบบรูปแบบและการใช้สีสัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36 ตามล าดับ ซึ ่งภาพรวมความพึงพอใจของด้านการ
ออกแบบระบบมีคะแนนอยู่ที่ 4.61 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ผลจากการประเมินถือว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบด้านการ
ออกแบบระบบในภาพรวมที่มีการออกแบบให้เว็บไซต์มีความเรียบง่าย มีระบบเนวิเกชัน ใช้กราฟิกและจัดสีสันที่สื่อความหมาย มี
ความเป็นระเบียบ มีความสม ่าเสมอในการใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระบบส าหรับกลุ่มต่าง ๆ 

รายการ 
เวลาด าเนินการ (นาท:ีวินาที) 

ความต่างของระยะเวลา 
ระบบเดิม ระบบใหม ่

1. การเข้าสู่ระบบ - 0:32 - 
2. การจัดข้อมูลผู้ใช้งาน - 0:50 - 
3. การจัดการข้อมูลคลังยา 1:25 0:45 0:40 
4. ดูขอ้มูลคลังยาย้อนหลัง - 0:15 - 
5. การตัดจ านวนยาตามจ านวนท่ีขาย 1:00 0:45 0:15 
6. ค านวณต้นทุนยาและยอดขาย - 0:10 - 
7. ดูวันหมดอายุของยาแต่ละประเภท - 0:20 - 
8. สแกนขายสินค้าได้ถูกต้องและค านวณเงินทอน 0:40 0:30 0:10 
9. พิมพ์รายงานยอดขายประจ าเดือน/ปี - 0:05 - 
10. พิมพ์รายงานคลังยา - 0:05 - 

 
จากตารางที่ 3 การทดสอบระบบในกลุ่มต่าง ๆ เห็นได้ว่าระบบเดิมยังไม่สามารถครอบคลุมกระบวนการท างานจริงได้ ซึ่ง

โดยปกติแล้วระบบเดิมจะท าได้เพียงการขายและการจัดการคลังยา แต่ระบบใหม่สามารถท างานได้ครอบคลุมมากกว่าและรวดเร็ว
กว่า ซึ่งเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบความเร็ว ฟังก์ชันที่แสดงประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่ที่การพิมพ์รายงานยอดขายและรายงาน
คลังยา ในส่วนการจัดการข้อมูลคลังยาระบบใหม่สามารถจัดการด้วยความเร็วท่ี 45 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ 1 นาที 
25 วินาที ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลคลังยาได้เร็วขึ้น 40 วินาที ในส่วนของการตัดจ านวนยาตามจ านวนที่ขายระบบใหม่สามารถ
จัดการด้วยความเร็วที่ 45 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ 1 นาที ซึ่งสามารถตัดจ านวนยาตามจ านวนที่ขายได้เร็วขึ้น 15 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ความสวยงาม ความทันสมัย และความนา่สนใจของระบบ 4.63 0.614 มากที่สุด 
2. การจัดวางรูปแบบหน้าจอง่ายตอ่การอ่านและการใช้งาน 4.70 0.466 มากที่สุด 
3. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอกัษรอ่านง่ายและสวยงาม 4.76 0.430 มากที่สุด 
4. การออกแบบรูปแบบ (Template) และการใช้สีสัน 4.36 0.490 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย (4.61) (0.521) (มากที่สุด) 
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วินาที และในส่วนของการสแกนขายสินค้าได้ถูกต้องและค านวณเงินทอนระบบใหม่สามารถจัดการด้วยความเร็วที่ 40 วินาที เมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ 30 วินาที ซึ่งสามารถสแกนขายสินค้าได้ถูกต้องและค านวณเงินทอนได้เร็วขึ้น 10 วินาที 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบจัดการขายยาร้านหมอยาราชพฤกษ์ได้ด าเนินการตามทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโดยการสัมภาษณ์เภสัชกรและเจ้าของร้านขายยาเพื่อทราบถึง
รายละเอียดของระบบ ระหว่างการด าเนินการวิจัย ได้ท าการวิเคราะห์ระบบออกเป็น 5 โมดูลย่อย คือ การเข้าสู่ระบบ การจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลสต๊อกสินค้า การจัดการขายหน้าร้าน และพิมพ์รายงาน ซึ่งระหว่างการวิเคราะห์ระบบได้ท าการ
พัฒนาระบบจ าลองต้นแบบของระบบจริงเพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ จากนั้นได้ท าการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้จริง โดยท าความเข้าใจถึงปัญหาจากระบบเดิม และเพิ่มความสามารถของระบบด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการท างานจริง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และระบบใหม่มีความเร็วในการประมวลผลการท างานมากกว่าระบบเก่าอย่างเห็นได้ชัด และมีการเพิ่มฟังก์ชันจาก
ระบบเดิมหลายฟังก์ชัน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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การพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

The Development of Blind Cane With IoT Technology 

 

ธนากรณ์ หวังมะ อรปรียา นามไว และนิรตุติ์ พองาม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเทคโนโลยีด้าน IoT ที่จะน ามาใช้กับผู้พิการทางสายตา 2) พัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้

พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้พิการที่มีต่อไม้เท้าส าหรับผู้พิการ

ทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการ

ซ ้าซ้อนนครนายก จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่ 1) ไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้าน

สายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 2) แบบประเมินคุณภาพช้ินงานการพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT และ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT และแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (�̅� = 3.66, S.D. = 1.18) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้พิการทางด้านสายตาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนจังหวัดนครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  

 (�̅� = 3.65, S.D. = 0.25) 
 

ค าส าคัญ:    ผู้พิการทางด้านสายตา, เทคโนโลยี IoT, น าทาง 
 

Abstract 

 This objectives of this research were to 1) study the IoT technology that could be applied to the 

visually-impaired, 2) develop a walking stick for the visually-impaired by using IoT technology, and 3) study the 

satisfaction of the visually-impaired towards the IoT technology walking stick. Research sample was 30 visually-

impaired of Nakhon Nayok Professional Promotion and Development Center for the Blind with Redundant 

Disabilities, selected by simple random sampling. Research tools were 1) IoT technology walking stick, 2) quality 

assessment form for IoT technology walking stick for visually-impaired, and 3) satisfaction assessment form for 

IoT technology walking stick for visually-impaired. Mean and S.D. were used for data analysis. It was found from 

the research that 1) the overall quality of the IoT technology walking stick assessed by the IoT and applications 

experts was at a high level ( �̅� = 3.66, S.D. = 1.18). 2) The overall satisfaction assessment assessed by the 

mailto:orn.26440@gmail.com
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visually-impaired at Nakhon Nayok Professional Promotion and Development Center for the Blind with 

Redundant Disabilities was at a high level (�̅� = 3.65, S.D. = 0.25). 

 
Keyword: Visually-impaire, Internet of thing, Navigation 

 

บทน า 

 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพราะวิวัฒนาการเหล่านั้นแทรกซึมอยู่ในทุกตาราง การใช้ชีวิตของ

มนุษย์เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เทคโนโล ยีได้เข้ามาเสริม

ปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information technology : IT) 

นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ประกอบกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขายในปัจจุบันมีความสามารถในการ

เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้มากข้ึน จึงเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้ผู้พัฒนาสินค้ามีแนวทางในการพัฒนา

ระบบหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความสามารถใน การ

เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของค าจ ากัดความของค าว่า Internet of Things หรือ “IoT”  

 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางด้านสายตามากนัก

และถึงแม้ว่าจะมีการน าสุนัขมาช่วยน าทางแก่ผู้พิการทางสายตา แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลาย และในปัจจุบันผู้

พิการทางสายตาโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ไม้เท้าคนตาบอดแบบธรรมดาทั่วไปที่เป็นเพียงไม้ที่น าไว้ชี้น าทางเท่านั้น (1) และหากผู้พิการ

ทางด้านสายตา ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไม้เท้าคนตาบอดก็สามารถเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไม้เท้าคนตาบอดได้ เพราะไม้เท้า

คนตาบอดนั้นสามารถบอกสิ่งกีดขวางได้ในเพียงระดับแนวราบท่ีปลายไม้เท้าจะไปถึงได้เท่าน้ัน และจากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล

ยังพบอีกว่า ผู้พิการทางด้านสายตาของศูนย์พัฒนาอาชีคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินทาง

ออกไปภายนอกได้เพียงล าพังเพราะขาดทักษะในด้านการใช้ไม้เท้า จึงท าให้ขาดโอกาสในการที่จะออกไปท ากิจกรรมหรือธุระ

ส่วนตัวได้ ต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาอาชีคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนจังหวัดนครนายกเท่าน้ัน 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทางคณะผู้จัดท าจึงได้น าเทคโนยี IoT เข้ามาเพื่อศึกษาและพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้าน

สายตาด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อให้ผู้พิการทางด้านสายตาได้รับความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องการเดินทาง และไม่

ขาดโอกาสในการเดินทางออกไปสู่โลกภายนอกเพียงล าพัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาของ

ไทยด้วย โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังน้ี 

 

 ผู้พิการทางด้านสายตา 

 ผู้พิการทางด้านสายตา หรือคนตาบอด หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรือมองเห็นได้เพียงเลือนราง และมีความ

บกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง(2) ในทางการแพทย์ ได้จ าแนกประเภทของผู้พิการทางด้านสายตาออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังน้ี 

 ประเภทที่ 1 ผู้พิการทางด้านสายตาที่ตาบอดสนิท หมายถึง ผู้พิการทางด้านสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลยคนที่ไม่

สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะแคบกว่า 5 องศา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

850 
 

 ประเภทท่ี 2 ผู้พิการทางด้านสายตาที่ตาบอดไม่สนิท หมายถึง พิการทางด้านสายตาที่สามารถมองเห็นได้บางส่วนบุคคล

ที่มีสูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยต้องใช้แว่นขยายหรืออุปกรณ์พิเศษบางอย่างที่ท าให้ความ

ชัดเจนของการเห็นในข้างที่ดี เมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 20 ส่วน 60 ฟุตถึง 20 ส่วน200 ฟุต มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา(3) 

 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

   โครงข่ายท่ีเชื่อมต่อสรรพสิ่งใด ๆ (Things) ซึ่งมีลักษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้เข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยที่สรรพสิ่ง

ใด ๆ จะมีความสามารถในการรับรู้ ตอบสนอง และมีศักยภาพในการโปรแกรม หรือ สั่งการการท างานได้จากประโยชน์ของ

ความสามารถในการระบุเอกลักษณ์ และความสามารถในการรับรู้นี้ สารสนเทศบนสรรพสิ่งใด ๆ จะสามารถถูกรวบรวมจัดเก็บ 

และสถานภาพของสรรพสิ่งใด ๆ ก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสถานท่ีใด ๆ เวลาใด ๆ โดยสิ่งใด ๆ”(4) 

 บอร์ดอาดุยโน่และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 อาดุยโน่ (Arduino) คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ ควบคุม 

หรืออ่านค่าบางสิ่ง ถ้าให้เปรียบเทียบมันก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนั่นเอง แต่มีราคาที่ถูกกว่า คอมพิวเตอร์มาก ค าว่า “อาดุยโน่”  

(Arduino) นั้นไม่ใช่ช่ือของไมโครชิพ (Microchip) เป็นแค่เพียงช่ือแบรนด์ที่ออกแบบรูปทรงและ เพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปบนบอร์ด

เพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น ช่องส าหรับเสียบ USB ช่องเสียบ สายสัญญาณ ชุดแปลงไฟฟ้าก่อนเข้าไปเลี้ยงบอร์ด เป็นต้น(5) 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 วนัทนา ศุขมณี และ อนุวัฒน์ ช้ันกลาง ได้ท าการศึกษา ไม้เท้าอัจฉะริยะ หรือ smart cane(6) การออกแบบและสร้างไม้

เท้าอัจฉริยะ เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตาและคนชรา ซึ่งไม้เท้าอัจฉริยะมีความสามารถในการสั่น

แจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณข้างหน้าของผู้ใช้งาน เสียงแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุหกล้มและยัง

สามารถปรับระดับความสูงของไม้เท้า ให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้ โดยใช้หลักการท างานของ Infrared Proximity Sensor และ 

Accelerometer ในการท าสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาประสิทธิภาพของการสั่นแจ้งเตือนและเสียงแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่ง

กีดขวาง จากผลการวิจัย การหาความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อเกิด อุบัติเหตุหกล้ม  การหาความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อ

เกิด อุบัติเหตุหกล้มนั้น หาได้จากการน าไม้เท้าอัจฉริยะมา ทดสอบ โดยการปล่อยไม้เท้าให้ล้มลงกับพื้น จ านวน 50 ครั้ง เพื่อหา

ประสิทธิภาพการแจ้งเตือนของไม้เท้าอัจฉริยะ การหาความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อตรวจ พบสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า  การหา

ความสามารถในระยะของการสั่นแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางนั้น หาได้จากการน าวัตถุ สิ่งของมาวางหน้าเซนเซอร์ในระยะ

เริ่มต้นที่ 100 เซนติเมตร แล้วเคลื่อนวัตถุเข้าหาเซนเซอร์ จากการทดสอบหาความสามารถแจ้งเตือนเมื่อ เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้

สมบูรณ์  คิดเป็น 100% และหา สามารถในการแจ้งการสั่นแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวางได้ ในระยะเฉลี่ย 49.74 เซนติเมตร แต่ใน

การปรับระดับไม้ เท้าควรระวังสายวงจรเสียดสกีบล็อกปรับระดับของไม้เท้า ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ 100% ท้ัง 2 การทดสอบ 

 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตาที่ช่วยให้ผู้

พิการทางสายตามความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ (7) ผลการพัฒนาได้เครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทาง

สายตาที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนศีรษะ ส่วนล าตัว และส่วนขา อาศัยหลักการท างานของการสะท้อนของคลื่นโดยประยุกต์ใช้

เซนเซอร์แบบอัลตราโซนิค SRF05 และ HC-SR04 เซนเซอร์  PIR เป็นตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางและควบคุมการท างานโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO#ATMEGA 2560 ท าหน้าท่ีประมวลผลกลาง โดยการท างานของเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวาง จาก

ผลการวิจัยพบว่าเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตาที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้งานได้จริงโดยเริ่มเตือนเมื่อสิ่งกีดขวางอยู่

ห่างจากผู้พิการทางสายตา 40-60 เซนติเมตร 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีด้าน IoT ที่จะน ามาใช้กับผู้พิการทางด้านสายตา 

 2. เพื่อพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตา

ด้วยเทคโนโลยี IoT 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT เป็นการพัฒนาซึ่งทางผู้จัดท าได้ก าหนดขั้นตอนในการ

ด าเนินการโดยมีวิธีด าเนินการดังนี ้

 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้พิการทางด้านสายตาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ ้าซ้อน

จังหวัดนครนายก จ านวน 77 คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้พิการทางด้านสายตาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการ

ซ ้าซ้อนจังหวัดนครนายก จ านวน 30 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

 2. การสร้างเคร่ืองมือ 

 2.1 การพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี 

IoT และขั้นตอนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน  

            2) ออกแบบอุปกรณ์เพื่อฟังก์ชันการใช้อุปกรณ์ แล้วจึงน าเสนอต่อ อาจารย์ที ่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา     

            3) น าตัวต้นแบบของอุปกรณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมใน การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ และ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา     

            4) สร้างไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

            5) ทดลองใช้ไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุง 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

            6) น าเสนอไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา     

            7) น าตัวต้นแบบไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT ให้ผู้เช่ียวชาญทดสอบใช้ไม้เท้าส าหรับผู้พิการ

ทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน     

  8) น าเสนอตัวต้นแบบไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

 คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 1)  การวางแผน (Planning) 
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            1.1) ศึกษาซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาคือ 

Balsamiq 

            1.2) ก าหนดรูปแบบของตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน โดยผู้จัดท าได้เลือกใช้ Balsamiq ในการพัฒนาตัว

แอปพลิเคชั่น 

            1.3) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา โดยผู้จัดท าได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าไว้ท่ีระยะเวลา 3 เดือน 

            2) การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ขั้นตอนนี้เป็นวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

ด้วยกันคือ 

            2.1) วิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ระบบนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 กลุ่ม  

 2.2) วิเคราะห์ถึงฟังก์ชันการท างานต่างๆ ของระบบ โดยที่ฟังก์ชันของระบบจะต้องครอบคลุมการใช้งานในทุกๆด้าน 

            2.3) วิเคราะห์ถึงโครงสร้างการท างานของตัวแอปพลิเคชัน 

            2.4) วิเคราะห์ถึงกระบวนการท างานของตัวแอปพลิเคชัน 

            3) การออกแบบ ( Design) 

            3.1) ออกแบบแผนการท างานต่างๆของแอปพลิเคชัน 

            3.2) ออกแบบ USER INTERFACE และ USER EXPERIENCE (Input Output Navigation) และน าตัวต้นแบบ (Mock 

Up) ด้วยโปรแกรม Balsamiq 

            4) การเขียนโปรแกรม (Development) 

            4.1) ด าเนินการสร้างแอปพลิเคชันตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 

            4.2) ทดสอบระบบรวม โดยผู้จัดท าได้ท าการทดสอบการท างานของทุกฟังก์ชันพร้อมกัน  

            4.3) แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ โดยผู้จัดท าจะแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากทดสอบการท างานของระบบ  

            4.4) จัดท าเอกสาร โดยผู้จัดท าได้จัดท าเอกสารของแอปพลิเคชัน และคู่มือส าหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

            5) น าระบบที่ท าการพัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ การใช้งานใน

ฟังก์ชันต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

            6) น าระบบท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

            6.1) ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านระบบจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินตามความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของ

ระบบ 

            7) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.3 การสร้างแบบประเมิน 

 สร้างแบบประเมินโดยผู้จัดท าโครงงานด าเนินการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพและความพึงพอใจไม้เท้า

ส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT โดยแบ่งแบบประเมินเป็น 2 ชุด คือแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ และแบบ

ประเมินส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาและบุคลากร เป็นผู้ประเมินในประเด็นดังนี้ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนนี้เป็นข้ันของการก าหนดข้อมูลที่ต้องการรวบรวม แหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการที่

จะเก็บรวบรวมข้อมูล น าตัวต้นแบบไม้เท้าและแอปพลิเคชันไปทดลองใช้ และน าแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจไปให้

ผู้เชี่ยวชาญประเมินช้ินงาน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 สถิติที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สูตรการหาค่าความสอดคล้องของแบบประเมิน (IOC) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาต้นแบบไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาไม้เท้าต้นแบบส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT ขึ้น ซึ่งมีฟังก์ชันในการท างานที่แตกต่าง

ไปจากไม้เท้าส าหรับคนพิการทั่วไปคือ มีการสั่นแจ้งเตือนท่ีไม้เท้าเมื่อพบสิ่งกีดขวาง และสามารถส่งต าแหน่งขณะใช้งานไปยังแอพ

พลิเคชันติดตามตัวส าหรับไม้เท้าได้อีกด้วย 

 

 
ภาพที ่1 ต้นแบบไมเ้ท้าพร้อมกลอ่งใส่แผงวงจรและอุปกรณ ์

  

 จากภาพ แสดงตัวต้นแบบไม้เท้าท่ีได้ตดิตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ 1 ตัว จพีีเอส 1 ตัว พร้อมกล่องใส่แผงวงจรและอุปกรณ ์

 

 2. ผลการประเมินคุณภาพไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพด้านการท างาน ของไม้เท้าและแอปพลิเคชัน 

รายการ �̅� S.D ระดับคณุภาพ 

ด้านการใช้งาน 

1. การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง 4.00 1.00 ด ี

2. การรับส่งข้อมลูของอุปกรณ์มีความรวดเร็ว 4.00 1.00 ด ี

3. การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว 3.67 1.15 ด ี

4. ฟังก์ชันท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3.67 1.15 ด ี
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รายการ �̅� S.D ระดับคณุภาพ 

ด้านแอปพลิเคชัน 

1. การท างานของแอปพลิเคชันง่ายไม่ยุ่งยาก 4.67 .57 ดีมาก 

2. การประมวลผลของแอปพลิเคชันรวดเร็ว 4.00 1.00 ด ี

ด้านอุปกรณ์ IoT  

1. การเลือกใช้ฮารด์แวรไ์ด้อย่างเหมาะสม 3.67 .57 ด ี

2. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมและพกพาง่าย 3.33 1.52 ปานกลาง 

3. อุปกรณ์มีความแข็งแรง 3.33 1.52 ปานกลาง 

4. อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ทีส่ามารถใช้งานได้นาน 4.33 1.15 ดีมาก 

5. อุปกรณ์มีน ้าหนักเหมาะสม 3.00 2.00 พอใช้ 

6. ลักษณะการใช้งานมีความสะดวก 3.00 2.00 พอใช้ 

7. อุปกรณ์ IoT มีความปลอดภัย 3.00 1.73 พอใช้ 

8. อุปกรณ์ IoT สามารถซ่อมบ ารงุได้ง่าย 3.67 1.52 ด ี

รวม 3.66 1.18 ด ี

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าจากการประเมินคุณภาพการพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT ด้าน

การท างานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IoT และแอปพลิเคชัน ทั้งสามท่าน ได้ผลโดยรวมอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 

4.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 มีด้วยกัน 1 รายการ ได้แก่ ด้านแอปพลิเคชัน ข้อที่ 1 การท างานของแอปพลิเคชันง่าย

ไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับดีมาก ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ  4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 มีด้วยกัน 1 รายการ 

ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ IoT ข้อที่ 4 อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นาน อยู่ในระดับดีมาก 

 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้พิการทางด้านสายตาที่มีต่อไม้เท้าและแอปพลิเคชัน 

รายการ �̅� S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการใช้งาน 

1. การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง 4.00 .74 มาก 

2. การรับส่งข้อมลูของอุปกรณ์มีความรวดเร็ว 4.77 .85 มากที่สุด 

3. การประมวลผลของระบบมีความรวดเร็ว 3.80 .80 มาก 

4. ฟังก์ชันท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3.53 .77 มาก 
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รายการ �̅� S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. การท างานของแอปพลิเคชันง่ายไม่ยุ่งยาก 3.33 .47 ปานกลาง 

2. การประมวลผลของแอปพลิเคชันรวดเร็ว 3.73 .45 มาก 

ด้านอุปกรณ์ IoT  

1. การเลือกใช้ฮารด์แวรไ์ด้อย่างเหมาะสม 4.07 .64 มาก 

2. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมและพกพาง่าย 3.30 .46 ปานกลาง 

3. อุปกรณ์มีความแข็งแรง 3.63 .49 มาก 

4. อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ทีส่ามารถใช้งานได้นาน 4.60 .49 มากที่สุด 

5. อุปกรณ์มีน ้าหนักเหมาะสม 3.27 .78 ปานกลาง 

6. ลักษณะการใช้งานมีความสะดวก 3.63 .49 มาก 

ด้านอุปกรณ์ Io T 

1. อุปกรณ์ IoT มีความปลอดภัย 3.17 .74 ปานกลาง 

2. อุปกรณ์ IoT สามารถซ่อมบ ารงุได้ง่าย 3.87 .86 มาก 

รวม 3.65 0.25 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ง 30 คน มีความพึงพอใจต่อไม้เท้าส าหรั บผู้พิการทางด้านสายตาด้วย

เทคโนโลยี IoT ด้านการท างานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IoT และแอปพลิเคชัน ทั้งสามท่าน ได้ผล

โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 มีด้วยกัน 1 รายการ ได้แก่ ด้านการใช้งาน ข้อที่ 2 การรับส่ง

ข้อมูลของอุปกรณ์มีความรวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ  4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .49 มี

ด้วยกัน 1 รายการ ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ IoT ข้อที่ 4 อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นาน อยู่ในระดับดีมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT และแอปพลิเคชัน พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยี IoT และแอปพลิเคชัน มีความเห็นว่า ไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาและแอปพลิเคชัน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 หมายความว่าตัวไม้เท้าและแอปพลิเคชันนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้พิการได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะด้านของการใช้งานไม้เท้าที่สามารถแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในระยะ 10 – 80 เซนติเมตรได้อย่างแม่นย า ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของวันทนา ศุขมณี และอนุวัฒน์ ช้ันกลาง ซึ่งได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ไม้เท้าอัจฉริยะ SmartCane ที่สามารถแจ้งเตือนสิ่ง

กีดขวางได้ในระยะ 10 – 50 เซนติเมตร(7)  ซึ่งได้อ้างอิงไว้ในบทน า 

 จากการด าเนินผลการประเมินความพึงพอใจของผู้พิการทางด้านสายตาที่มีต่อไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาและ

แอปพลิเคชัน พบว่าการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมผุ้พิการทางด้านสายตามีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 มีด้วยกัน 1 รายการด้วยกัน 
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ได้แก่ ด้านการใช้งาน ข้อที่ 2 การรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์มีความรวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการ

ของ บอร์ดอาดรูโน่และอุปกรณ์ต่อพ่วง(5) บอร์ดอาดรูโน่มีหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีราคาและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรุ่นท่ี

ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ อาดรูโน่ ยูโน่ เนื่องจากมีราคาถูก มีช่องสัญญาณที่สามารถเสียบได้ง่าย จึงถูกน าไปใช้อย่าง

แพร่หลาย ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาไม้เท้าส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยเทคโนโลยี IoT 

แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 

 1. โทรศัพท์มือถือจ าเป็นจะต้องเป็นระบบปฎิบัติการแอนด์ดรอยด์ 

 2. ในการใช้ไม้เท้าควรอยู่ในสถานท่ีๆสัญญาณมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุม 

 3. ควรใช้เซนเซอร์ Arduino sensor IR Infrared ในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง เพื่อความแม่นย าและลดขนาดของ Sensor 

 4. ควรพัฒนาการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถแจ้งเตือนผ่าน Line notify 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (Part Time RMUTT) 2) ประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์และ  3) ศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 73 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle SDLC) และแนวคิดในการท างานแบบอ
ไจล์ (Agile Methodology)  มาใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของโมบายแอป
พลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.5, S.D. = 0.37) และ 
2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 
4.24, S.D.= 0.67) จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ใช้งานง่ายและ 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 
ค ำส ำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, สมัครงาน, งานพาร์ทไทม์ 
 
Abstract 
           The main objectives of this research were to 1) develop mobile application for part-time job 
recruitment, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Part Time RMUTT), 2) assess the quality of the 
mobile application for part-time job recruitment, and 3) study the user’s satisfaction towards the mobile 
application for part-time job recruitment. Research sample was 73 of Bachelor’s degree program students, 
selected by simple random sampling, studying in the academic year 2563. Arithmetic Mean (X) and Standard 
Deviation (S.D.) were used for data analysis. The concept of the mobile application design of the System 
Development Life Cycle (SDLC) and the concept of Agile Methodology were deployed in the mobile application 
development. The findings showed that 1) the developed mobile application quality assessment results for 
Part Time Recruitment Mobile Application was at a high level (x̅  = 3.5, S.D. = 0.37), 2) the overall satisfaction 
assessment towards the developed mobile application was at a high level x̅  = 4.24, S.D.= 0.67). The assessment 
results showed that the developed mobile applications were suitable, easy to use and practical. 
 
Keywords: mobile application, recruiting application, part-time jobs. 
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บทน า 
 สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลการส ารวจทางเศรษฐกิจ 
พบว่าปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าประชาชนมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) ข้าวของแพงค่าครองชีพสูง 2) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ย ่าแย่ 3) การว่างงาน ตกงาน 4) รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้  และ 5) การส่งออก การค้าและการลงทุน (1) สาเหตุเนื่องมาจาก
เศรษฐกิจโลกซบเซา ด้วยปัญหาของเศรฐกิจเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อรายได้ในแต่ละเดือน 
ท าให้บางครอบครัวไม่สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิมได้ และส่งผลไปถึงนักศึกษาที่ได้รับรายได้จากผู้ปกครองอาจไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้นักศึกษาประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาจึงสนใจใน
การท างานพาร์ทไทม์ ระหว่างเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว การท างานพาร์ทไทม์ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัว
นักศึกษาอีกด้วยเพราะเวลาที่นักศึกษาใช้หมดไปในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็คือการไปเรียนยังสถานศึกษา ซึ่งช่วงเวลานอกเหนือจาก
การศึกษาในสถานศึกษานั้นก็นับได้ว่ามีความส าคัญ เพราะสามารถที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอนประสิทธิภาพได้ ซึ่งรุ่งศิริ 
มีแก้ว และคณะ (2561) ได้ศึกษาถึงการให้ความหมายเกี่ยวกับการท างานนอกเวลา ว่าเป็นการหาประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ชีวิตการ
ท างานในอนาคต และเป็นการท างานเพื่อปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วย(2) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดูแลด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวศึกษาและอาชีพ เพื่อจัดหางาน                
พาร์ทไทม์ ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งจ่ายค่าตอบแทนวันละ 300 บาท โดยได้ด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลากว่า 6 ปี  โดยมีขั้นตอนการจัดหางาน Part time ของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7 
ขั้นตอนดังนี ้ 1) ท าการ connect กับสถานประกอบการเพื่อจัดหางาน 2) ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของงาน 3) น าข้อมูล
รายละเอียดของงานไปเสนอผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวศึกษาและอาชีพ 4) น ามาประกาศรับสมัครทาง 
ระบบ Line group (Part-time @ Rmutt) โดยการสร้างโน้ตบอกรายละเอียดของงาน วันเวลา/สถานที่ จ านวนคนที่ต้องการรับ
สมัคร และการแต่งกาย เพื่อให้นักศึกษาท าการจองงาน โดยให้กรอกชื่อ -นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ และเบอร์ติดต่อ 5) 
ตรวจสอบข้อมูลผู้จองงาน เพื่อท าการยืนยันตัวตน 6) ยืนยันการจองงานด้วยการกดไลก์ และแคปหน้าจอน ามาประกาศภายใน 
Line group (Part-time @ Rmutt) และ 7) หากมีการยกเลิกงานจะมีการแจ้งภายใน Line group (Part-time @ Rmutt) เพื่อ
จัดหาคนมาท างานแทนจากท่ีกล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาที่พบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในระบบ Line group (Part-
time @ Rmutt) ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด และยังส่งผลกระทบให้ทางมหาวิทยาลัยสูญเสียชื่อเสียง
อย่างมากหากมีนักศึกษาจองงานไว้แต่ไม่ได้ไปท างานตามที่ตนเองได้จองไว้ ท าให้ไม่มีคนไปท างานให้สถานประกอบการต่าง ๆ  
     ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (Part Time RMUTT) เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งาน มีความสะดวก และรวดเร็วในการจองงานหรือยกเลิกงาน 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ท าการยืนยันและประกาศรับสมัครงานเป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงมีการแจ้งเตือนและอัปเดตงานใหม่ๆของทาง
มหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Part Time 
RMUTT) 
 2. เพื่อประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(Part Time RMUTT) 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน ของผู้ใช้งานที่มีแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Part Time RMUTT) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ตไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Part Time 
RMUTT) ผู้วิจัยได้ยึดหลักการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยมีขั้นตอน
และวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กอง
พัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวศึกษาและอาชีพ และจากนักศึกษาจ านวน  50 คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล  
และผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้ Android Studio ในการพัฒนาตัวโมบายแอปพลิเคชัน     
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis)  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความต้องการของระบบและของผู้ใช้ว่าต้องการ
อะไรในโมบายแอปพลิเคชัน โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวศึกษาและอาชีพ และจากนักศึกษา
จ านวน 50 คน  โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งแยกออกเป็น 2 หัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ความต้องการของระบบ (System Requirement)  
 1.1 ต้องการระบบสมัครงานพาร์ทไทม์ ท่ีสามารถดูประกาศงาน ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ และสมัครงานได้ 
 1.2 ต้องการระบบที่ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ 
 1.3 ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
 2) ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 
 1.1 ผู้ใช้สามารถสมัคร และลงช่ือเข้าใช้กับแอปพลิเคชันได้ 
 1.2 ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ 
 1.3 ผู้ใช้สามารถเห็นประกาศงานและประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 
 1.4 ผู้ใช้สามารถสมัครงาน และ ดูผลตอบกลับการยืนยันงานท่ีสมัครได้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) ในขั้นตอนนี้จะแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) การออกแบบแผนผัง
การท างานต่าง ๆ ของตัวโมบายแอปพลิเคชัน ด้วยการวางโครงร่างการท างานแอปพลิเคชันออกมาในรูปแบบ Framework ดัง
แสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการท างานต่าง ๆในโมบายแอปพลิเคชัน (Framework) 

  2) การออกแบบหน้าจอผู้ใช้ (User Interface Design : UI) จะท าการออกแบบ 3 ส่วนคือ ออกแบบหน้าจอส าหรับ
บันทึกข้อมูล (Input) ออกแบบหน้าจอเอาต์พุต (Output) ออกแบบเมนู ไอคอน ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe XD  และ 3) การ
ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ในรูปแบบของตารางแสดงรายละเอียด  โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ firebase คือ 
ตารางข้อมูลสมาชิก (Member)  ตารางข้อมูลงานพาร์ทไทม์ (Part Time)  ตารางข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และตารางข้อมูลการ
สมัครงาน (Apply)  
 ขั้นตอนที่ 4 การเขียนโปรแกรม (Development)  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างโมบายแอปพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้ขั้นต้น  
โดยใช้หลักอไจล์ (Agile) ในระหว่างการด าเนินการสร้างโมบายแอปพลิเคชัน 
 ขั้นตอนที่ 5 น าโมบายแอปพลิเคชันที่ท าการพัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ของการออกแบบ 
การใช้งานในฟังก์ชันต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 ขั้นตอนที่ 6 น าโมบายแอปพลิเคชันที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเมิน
จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินตามความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชัน ปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ และด าเนินการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ โดยน าโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดหางานพาร์ท
ไทม์ ไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 73 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้โมบาย
แอปพลิเคชันเพ่ือการจัดหางานพาร์ทไทม์ และท าเอกสารรายงานเพื่อสรุปเป็นขั้นสุดท้าย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดหางานพาร์ทไทม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Parttime RMUTT) 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1.ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ประกอบไปด้วยส่วนของผู้ใช้ 10 ส่วน คือ หน้าจอ
ส าหรับสมัครสมาชิก, หน้าจอส าหรับ Login, หน้าจอส าหรับประกาศงาน, หน้าจอส าหรับประกาศรายละเอียดงาน, หน้าจอส าหรับ
ประกาศข่าว, หน้าจอส าหรับประกาศรายละเอียดข่าว, หน้าจอแสดงช่องทางการติดต่อ, หน้าจอส าหรับแจ้งเตือน, หน้าจอเมนู
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ข้อมูลส่วนตัวและอื่น ๆ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน และผู้ใช้สามารถใช้โมบายแอป
พลิเคชันได้ตามการออกแบบดังส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2-11  
 

 
 

  
ภาพที่ 2 หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก  ภาพที ่3 หน้าจอส าหรับ Login ภาพที่ 4 หน้าจอส าหรับประกาศงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับประกาศ 
รายละเอียดงาน 

ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับประกาศข่าว  ภาพที่ 7 หน้าจอส าหรับประกาศ
รายละเอียดขา่ว 
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ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัว 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเค

ชันจ านวน 3 ท่าน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.51, S.D.= 0.37)  โดยการประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเค

ชันแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานระบบ (x̅ = 4.11, S.D.= 0.19) ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (x̅ =3.51, 

S.D.=0.37) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ (x̅  = 3.33, S.D.= 0.58) และด้านสมรรถนะการ

ใช้งานระบบ (x̅  =3.20, S.D.= 0.18) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ เนื่องจากผู้วิจัยได้น าทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle SDLC) ที่ประกอบไปด้วยการตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินคุณภาพของระบบ ปรับปรงแก้ไข 

และออกแบบส่วนติดต่อประสานงานของผู้ใช้ (3) มาใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์  ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 1  

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงช่องทาง 
การติดต่อ 

ภาพที่ 9 หน้าจอส าหรับแจ้งเตือน ภาพที่ 10 หน้าเมนูข้อมูลส่วนตัว
และอื่น ๆ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จ านวน 3 ท่าน 
 

หัวข้อที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่  3.33 0.58 ปานกลาง 
2. ด้านการใช้งานระบบ  4.11 0.19 มาก 
3. ด้านสมรรถนะการใช้งานระบบ 3.20 0.18 ปานกลาง 
4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 3.78 0.19 มาก 

รวม 3.51 0.37 มาก 
 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.24, S.D.= 0.67) โดยการประเมินความพึงพอใจของโมบายแอป

พลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงต่อความต้องการผู้ใช้ (x̅ = 4.22, S.D.= 0.67) และด้านฟังก์ชันการท างาน (x̅ = 

4.25, S.D.= 0.67) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสม ใช้งานง่ายและ สามารถน าไปใช้งานได้จริง เนื่องจากผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการท างานแบบอไจล์ (Agile Methodology)  

) ที่เป็นกระบวนการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของ

ผู้ใช้(4) มาใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ 

หัวข้อที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับคุณภาพ 

1.ด้านการตรงต่อความต้องการผู้ใช้ 4.22 0.67 มาก 
2.ด้านฟังก์ชันการท างาน 4.22 0.67 มาก 

รวม 4.24 0.67 มาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื ่อการจัดหางานพาร์ทไทม์โดยใช้โปรแกรม Android Studio และ firebase 
จากนั้นจึงได้ท าการทดลองฟังก์ชันของระบบ ได้แก่ ระบบสมัครสมาชิก, ระบบ Login, ระบบแจ้งเตือน และระบบสมัครงาน เมื่อ
ทดสอบระบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น าโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ไปท าการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้โดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้งาน 73 คน ท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน
โมบายแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงในเรื่องของขนาดหน้าจอ ผู้พัฒนาต้องพัฒนาหน้าจอที่รองรับได้
หลายขนาดหน้าจอ และควรเพิ่มตัวจ ากัดการรับสมัครงานของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ท าการสมัครก็ควรลดลงตามจ านวนที่สมัคร ซึ่งผู้พัฒนา
จะต้องหาแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ ท่ีมีคุณภาพ ส าหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย
และสะดวกต่อผู้ใช้ มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลิขิต  ยอดยา (2562) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการงานชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย(5) และ พิษณุ ธะดวงศร (2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดหางานพิเศษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่าน
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่มีผลประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน(6) 
  การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์โดยกลุ่มตัวอย่าง มีผลการประเมินโดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชันท่ีกระท าอย่างเป็นระบบโดยน าขั้นตอนการ
ออกแบบ 6 ขั้นตอนของ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle SDLC)  สอดคล้องกับแนวคิดของ เกียรติ
พงษ์  อุดมธนะธีระ (2562) ที่กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของ
องค์กร ซึ่งเรียกว่าวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องท าการติดต่อกับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการท างานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียดการท างาน ถ้าเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการท างาน และกระบวนการท างาน การพัฒนาซอฟต์แวร์  และยัง
ได้น าหลักการท างานแบบอไจล์ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการปรับปรุงอยู่ตลอด
เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบจนครบทุกกิจกรรม ธัญวุธ อัครสม
ชีพ (2561) 
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ทกรุงเทพ. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ; 2560. 
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การเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการพยากรณ์ผู้มีงานท า 
Comparing of Feature Scaling and Feature Selection for Employment Prediction 

 

ณัฐพงศ์ มณีจันทร์* และวัชรีวรรณ จิตตส์กุล 

Nattapong Maneechan* and Watchareewan Jitsakul 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนัวตกรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: s6207021858270@email.kmutnb.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าเสนอการเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการพยากรณ์ผู้มีงานท า โดย

ใช้ข้อมูลผู ้มีงานท าจากธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลการส่งออกสินค้า 96 ประเภท จากกรมศุลกากร น ามาท าการ

เปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ ปรับด้วยการท านอร์มอลไลซ์ ปรับให้เป็นมาตรฐาน และไม่ท าการปรับช่วงของ

ข้อมูล ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี ได้แก่ การคัดเลือกคุณลักษณะจากความสัมพันธ์ การขจัดคุณลักษณะออก และไม่

คัดเลือกคุณลักษณะออก จากนั้นน าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท าเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแต่ละโมเดลด้วยวิธีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล 

ผลการทดสอบ พบว่า ข้อมูลที่ผ่านการปรับช่วงของข้อมูลแบบการท านอร์มอลไลซ์ ร่วมกับคัดเลือกคุณลักษณะแบบการขจัด

คุณลักษณะออก ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีที่สุด โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.2469 และเวลาที่

ใช้ในการประมวลผลเท่ากับ 2.2555 มิลลิวินาที เมื่อเทียบกับพยากรณ์แบบไม่มีการปรับช่วง และไม่มีการคัดเลือกคุณลักษณะ 

พบว่า สามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ 0.9303 และลดเวลาที่ใช้ประมวลผลได้ร้อยละ  26.2161 ทั้งนี้ สามารถ

ประยุกต์ใช้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โมเดลพยากรณ์อื่น ๆ ต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ: การปรับช่วงข้อมูล การคดัเลือกคณุลักษณะ การพยากรณ์  

 

Abstract 

 This research demonstrates comparisons of Feature Scaling and Feature Selection methods for 

employment prediction. The data set used in this research consists of employment statistics collected from 

Bank of Thailand (BOT), and 96  types of product exports data gathered from Thai Customs Department (TCD). 

Data are implemented by comparing 3  methods of Feature Scaling, which are Normalization, Standardization, 

and Non-Scaling, together with 3  methods of Feature Selection, which are Correlation, Backward Elimination, 

and Non-Elimination. Afterwards, the predictive models are created by applying a specific data mining 
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technique, Linear Regression. In order to evaluate the efficiency of each predictive model, each model is 

measured by Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and processing time.  

The experiment results indicated that the best-suited predictive model for the selected data was the Feature 

Scaling, achieved by Normalizing combining with Feature Selection, executed by Backward Elimination. The 

Mean Absolute Percentage Error ( MAPE) score was 1 . 2 4 6 9 .  Meanwhile, the processing time took 2 .2555 

milliseconds. Compared to the Non-Scaling and Non-Elimination predictive model, the Normalizing and Backward 

Elimination predictive model was better, for the predictive error was reduced by 0.9303. Moreover, the runtime 

decreased around 26.2161 percentages. In this way, the results of performance comparison from this research 

can be applied and used as a reference for further creating and improving the performance of other predictive 

models. 

 

Keywords:  Feature Scaling, Feature Selection, Prediction 

 

บทน า 

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ส่งผลกระทบทั ่วโลกเป็นวงกว้าง ท าให้ระบบเศรษฐกิจ 

ได้ผลกระทบอย่างมาก หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักลง บางที่ต้องระงับการประกอบกิจการ หรือบ้างหนักถึงการเลิ กกิจการ ท าให้

แรงงานจ านวนมากได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องหยุดงาน ถูกบังคับให้ลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือต้องถูกเลิกจ้าง นอกจาก

จ านวนผู้มีงานท าแล้ว การส่งออกสินค้าประเภทต่าง ๆ ไปยังต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไป

ข้างหน้าอีกด้วย  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในประเทศมีงานท ามากขึ้น ได้มีผู้วิจัยน าเสนอวิธีการสร้างโมเดลพยากรณ์อัตราการว่างงาน  (1)  

โดยใช้ข้อมูลดัชนีต่าง ๆ ที่ส าคัญในการสร้างโมเดล เช่น ค่า GDP อัตราการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ยอดใช้จ่ายของการค้าปลีก จ านวน

ประชากรในเมือง และใช้วิธี Back Propagation Neural Network ในการสร้างโมเดล การสร้างโมเดลพยากรณ์เศรษฐกิจของ

ประเทศ(2) จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ข้อมูลการเกษตร การบริการ และการอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิค Polynomial 

Regression และ Support Vector Machine (SVM) แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการจ าแนก (Classification) (3) โดยการใช้

อัลกอริทึม SVM ร่วมกับการปรับช่วงของข้อมูลและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการลดมิติข้อมูลส าหรับค้นหาปัจจัยและ

สร้างโมเดลการจ าแนก(4) ใช้เทคนิค Decision Tree แบบ J48 ร่วมกับการลดคุณลักษณะของข้อมูลแบบ Correlation - based 

Feature Selection ท าให้ประสิทธิภาพการจ าแนกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในน าเทคนิคเหมืองข้อมูลได้แก่ การปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะ 

ใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์จ านวนผู้มีงานท าจากการส่งออกสินค้าของไทย โดยท าการเปรียบเทียบการปรับ

ช่วงของข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ ปรับด้วยการท านอร์มอลไลซ์ ปรับให้เป็นมาตรฐาน และไม่ท าการปรับช่วงของข้อมูล การคัดเลือก

คุณลักษณะ 3 วิธี ได้แก่ การคัดเลือกคุณลักษณะจากความสัมพันธ์ การขจัดคุณลักษณะออก และไม่คัดเลือกคุณลักษณะออก 

จากนั้นน าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท าเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อหาวิธีการปรับช่วงข้อมูล และการ

คัดเลือกคุณลักษณะที่ดีที่สุด ในการสร้างโมเดลการพยากรณ์จ านวนผู้มีงานท าจากข้อมูลด้านการส่งออกสินค้า และน าความรู้ที่ได้
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เผยแพร่ต่อสาธารณะ ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน

ประเทศ อันน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะ 

2. เพื่อประเมินประเมินประสิทธิภาพของการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคณุลักษณะ ส าหรับการพยากรณ์จ านวนผู้มีงาน

ท าจากข้อมูลด้านการส่งออกสินคา้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการพยากรณ์ผู้มีงาน

ท า โดยการปรับช่วงของข้อมูล 3 วิธี ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี จากนั้นน าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท า 

เหมืองข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย ใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมและประมวลผล ผ่าน Jupyter Notebook 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน แสดงดังภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การศึกษา และรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 

ข้อมูลส าหรับระบบการพยากรณ์ผู้มีงานท าโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจ านวนผู้มีงานท า

จากธนาคารแห่งประเทศไทย(5) และข้อมูลการส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากร โดยเป็นข้อมูลรายเดือน (6) ที่จ าแนกตามประเภท 

ทั้งสิ้น 96 ประเภท เช่น Feature 1 คลุมถึงกาวและสิ่งยึดติดต่าง ๆ Feature 2 คลุมถึงอลูมิเนียมและสิ่งที่ท าจากอลูมิเนียม 

Feature 3 คลุมถึงไขมันและน ้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2001 ถึงเดือนธันวาคม  

ปี 2019 ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล (Feature ที่ 1 – 5) 

0. AIRCRAFT 1. AS; GLUES ; 
ENZYMES 

2. ALUMINIUM & 
ARTICLE 

3. ANIMAL OR 
VEGETABLE FAT & 

OIL 

4. ARMS 
AMMUNITION 

119844378 632295658 1098863225 164762557 Nan 
84058910 546437705 1236296130 183560269 139639875 
111625587 809768301 1510282695 387258248 1691761 
117289030 570217892 957249181 276314113 185441 
173841392 827901949 1402548272 474264788 411326 

 

2. การตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมลู (Data Preparation) 

ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมชุดข้อมูลให้มีความถูกต้องและพร้อมส าหรับการท าเหมืองข้อมูล สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย

ได้แก่ 1) การตรวจสอบชนิดของข้อมูล (Date Type) 2) การตรวจสอบข้อมูลสูญหาย (Missing Value) 3) แบ่งข้อมูลออกเป็น  

2 ชุด ส าหรับด าเนินการ ตามตารางที่ 2 ได้แก่ 

 

ตารางที่ 2 การแบ่งชุดข้อมูลส าหรับสรา้งและทดสอบโมเดลพยากรณ์  

ชุดข้อมูล หน้าท่ี Features (x) Target (y) 
Training Data ส าหรับสร้างโมเดลพยากรณ ์ ปี 2001- 2017 ปี 2002 - 2018 
Testing Data ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ปี 2018 ปี 2019 
โดยที ่ features คือ ข้อมูลการส่งออกสินค้า 96 ประเภท 
 target คือ ข้อมูลจ านวนผู้มีงานท า 

 

3. การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) 

เป็นการน าชุดข้อมูล Training Data ที่ถูกเตรียมจากข้ันตอนก่อนหน้ามาสร้างโมเดลการพยากรณ์ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 

3 ข้ันตอน ได้แก่ 

3.1 การปรับช่วงของข้อมูล (Feature Scaling) เป็นการปรับให้ข้อมูลแต่ละ Feature ที่มีค่าแตกต่างกันมากให้อยู่ในช่วงที่

ใกล้กัน โดยท าการเปรียบเทียบ 3 วิธี ได้แก่  

3.1.1 Normalization ซึ่งเป็นการปรับให้แต่ละ Features อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ด้วยสมาการ 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

โดยที ่ 𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 หมายถึง ค่าที่ท าการปรับช่วงแบบ Normalization 
 𝑋 หมายถึง ค่าก่อนการปรับช่วง 
 𝑋𝑚𝑖𝑛 หมายถึง ค่าที่ต ่าที่สุดของแตล่ะ Feature 
 𝑋𝑚𝑎𝑥 หมายถึง ค่าที่สูงท่ีสุดของแต่ละ Feature 
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3.1.2 Standardization ซึ่งเป็นการปรับให้แต่ละ Features มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1 ด้วยสมาการ 

𝑋𝑠𝑡𝑑 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑋𝑠𝑑
 

โดยที่  𝑋𝑠𝑡𝑑  หมายถึง ค่าที่ท าการปรับช่วงแบบ Standardization 
 𝑋 หมายถึง ค่าก่อนการปรับชว่ง 
 𝑋𝑚𝑒𝑎𝑛 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแตล่ะ Feature 
 𝑋𝑠𝑑  หมายถึง ค่าความแปรปรวนของแต่ละ Feature 

 

3.1.3 ไม่ท าการปรับช่วงของข้อมูล เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่า การปรับช่วงของข้อมูลมีผลอย่างไรกับการสร้างโมเดลการ

พยากรณ์ 

3.2 การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เป็นการน าชุดข้อมูลทั้ง 3 ชุด ที ่ผ่านการปรับช่วงมาคัดเลือก

คุณลักษณะ เนื่องจากชุดข้อมูลมีจ านวนคุณลักษณะมากถึง 96 คุณลักษณะ จึงได้เปรียบเทียบวิธีการลดคุณลักษณะ 3 วิธี ได้แก่ 

3.2.1 Correlation เป็นการคัดเลือก Feature จากการค านวณความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ Feature กับ Target ว่ามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยในการวิจัยนี้ได้ท าการคัดเลือก Features ที่มีความสัมพันธ์มากกว่า 0.5 ซึ่งสามารถลด 

Features ลงเหลือ 53 Features 

3.2.2 Backward Elimination เป็นการขจัดคุณลักษณะออก โดยเริ่มต้นจากพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน 

(Partial Correlation) ระหว่างแต่ละ Feature และ Target และตัด Feature ที่มีค่า Partial Correlation ที่ต ่าที่สุดออกทีละ 

Feature แล้วท าการทดสอบค่า R2 หากลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการวนซ ้าเพื่อตัด Feature ออก จนกว่าจะไม่สามารถ

ลดค่าค่า R2 ได้ จึงหยุดด าเนินการ ซึ่งสามารถลด Features ลงเหลือ 30 Features 

3.2.3 ไม่คัดเลือกคุณลักษณะออก เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่า การคัดเลือกคุณลักษณะมีผลอย่างไรกับการสร้างโมเดลการ

พยากรณ์ 

3.3 การท าเหมืองข้อมูล (Data mining) เป็นการน าชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับช่วงของข้อมูลและการคัดเลือกคุณลักษณะ มา

ท าการสร้างโมเดลการพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึม Linear Regression  

4. การประเมินผล (Evaluation) 

เป็นการน าโมเดลพยากรณ์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 มาท าการพยากรณ์ด้วยข้อมูลชุด Testing ที่ได้แบ่งไว้ แล้วเปรียบเทียบ

ผลการพยากรณ์กับจ านวนผู้มีงานท า โดยประเมินประสิทธิภาพ 2 ด้าน ได้แก่ 

4.1 ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นการประเมินว่า โมเดลสามารถพยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากน้อยเพียงใด โดยน า

ค่าทั้งสองมาวัดค่าความคลาดเคลื่อนด้วยวิธีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Average Percentage Error: 

MAPE)  

4.2 ด้านเวลาที่ใช้ในการประมวลผล (Time) เป็นการวัดว่าโมเดลใช้เวลานานเท่าใดในการพยากรณ์ข้อมูล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการน าข้อมลูเมื่อท าการปรับช่วงข้อมูลด้วยวิธ ีNormalization, Standardization และไม่ปรับช่วงของข้อมูล 

ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังตารางที ่3  

ตารางที่ 3 ผลการปรับช่วงข้อมูลแต่ละวิธีของ Feature ที่ 1 (0. AIRCRAFT) 

Normalization Standardization ไม่ปรับช่วงของข้อมูล 

0.002848 -1.462118 119844378 
0.000221 -1.480457 84058910 
0.002244 1.466330 111625587 
0.002660 1.463428 117289030 
0.006811 1.434445 173841392 

 

เมื่อท าการปรบัช่วงของข้อมูล จากน้ันท าการคัดเลือกคุณลักษณะดว้ยวิธี Correlation, Backward Elimination และ 

ไม่คัดเลือกคณุลักษณะออก แสดงจ านวนคุณลักษณะทีเ่หลือจากการคัดเลือก ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกคุณลักษณะแต่ละวิธี 

วิธีการลดคณุลักษณะ จ านวนคุณลักษณะทีเ่หลือ 
ไม่ลดคณุลักษณะ 96 
Correlation 53 
Backward Elimination 30 

 

เมื่อท าการปรับช่วงข้อมูล และคัดเลือกคุณลักษณะแล้ว น าไปการสร้างโมเดลการพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึม Linear 

Regression วัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Average Percentage 

Error: MAPE) และเวลาที่ใช้ประมวลผล พบว่า การปรับช่วงของข้อมูลไม่ส่งผลกับค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์แต่ช่วยลดเวลา

ในการประมวลผล โดยวิธี Normalization ใช้เวลาในการประมวลผล 2.5532 มิลลิวินาที ลดเวลาในการประมวลผลร้อยละ 

4.5711 และวิธี Standardization เวลาในการประมวลผล 2.5747 มิลลิวินาที ลดเวลาในการประมวลผลร้อยละ 3.7675 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปรบัช่วงข้อมูล 

วิธีการปรับช่วงข้อมูล MAPE Time (ms) 
ไม่ปรับช่วง 1.6124 2.6755 
Normalization 1.6124 2.5532 
Standardization 1.6124 2.5747 

 

ส าหรับการทดสอบการคัดเลือกคุณลักษณะ พบว่า วิธี Backward Elimination ที่ลด Features ลงเหลือ 30 Features 

ท าให้โมเดลสามารถพยากรณ์ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย และเวลาในการประมวลผลน้อยที่สุด โดยมีค่า

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี ่ยเท่ากับ 1.2469 เวลาในการประมวลผล 2.3086 วินาที ซึ ่งลดเปอร์เซ็นต์ความ
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คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยลง 0.9253 ลดเวลาในการประมวลผลร้อยละ 22.2091 และวิธี Correlation ที่ลด Features ลงเหลือ 

53 Features มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.4130 เวลาในการประมวลผล 2.5270 วินาที ซึ่งลด

เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยลง 0.7592 ลดเวลาในการประมวลผลร้อยละ 14.8499 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดคณุลักษณะ 

วิธีการลดคณุลักษณะ MAPE Time (ms) 
ไม่ลดคุณลักษณะ 2.1722 2.9677 
Correlation 1.4130 2.5270 
Backward Elimination 1.2469 2.3086 

 

จากการทดสอบวิธีการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะข้างต้น ผู้วิจัยได้น าวิธีการทั้งสองมาท างานร่วมกัน

ท าการทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลพบว่า ข้อมูลที่ผ่านการปรับช่วงของข้อมูลแบบ Normalization ร่วมกับการลด

คุณลักษณะแบบ Backward Elimination ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผู้มีงานท าดีที่สุด ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์

เฉลี่ยเท่ากับ 1.2469 และเวลาที ่ใช้ในการประมวลผลเท่ากับ 2.2555 มิลลิวินาที เนื ่ องจากการปรับช่วงของข้อมูลแบบ 

Normalization ท าให้ข้อมูลแต่ละ Feature อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 สามารถลดเวลาในการประมวลผลลง และการลดคุณลักษณะแบบ 

Backward Elimination ท าให้ Features ลดลงเหลือ 30 Features ซึ่งนอกจากช่วยเรื่องเวลาในการประมวลผลแล้ว ยังสามารถ

ช่วยเพิ่มความถูกต้องของการพยากรณ์ได้เนื่องจากเป็นการก าจัด Feature ที่ไม่สอดคล้องกับการพยากรณ์ออก 

เมื่อเทียบกับพยากรณ์แบบไม่มีการปรับช่วง และไม่มีการคัดเลือกคุณลักษณะ พบว่า สามารถลดความผิดพลาดในการ

พยากรณ์ได้ 0.9303 และลดเวลาที่ใช้ประมวลผลได้ร้อยละ 26.2161 แสดงดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของแต่ละโมเดล 

โมเดลที ่ วิธีการปรับช่วงข้อมูล วิธีการลดคณุลักษณะ MAPE Time (ms) 
1 ไม่ปรับช่วง ไม่ลดคณุลักษณะ 2.1772 3.0569 
2 ไม่ปรับช่วง Correlation 1.413 2.5805 
3 ไม่ปรับช่วง Backward Elimination 1.2469 2.3891 
4 Normalization ไม่ลดคณุลักษณะ 2.1772 2.9291 
5 Normalization Correlation 1.413 2.4749 
6 Normalization Backward Elimination 1.2469 2.2555 
7 Standardization ไม่ลดคณุลักษณะ 2.1772 2.9172 
8 Standardization Correlation 1.413 2.5256 
9 Standardization Backward Elimination 1.2469 2.2812 
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ภาพที่ 2 แผนภาพการกระจายแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าข้อมูลที่ผ่านการปรับช่วงของข้อมูลแบบ  Normalization ร่วมกับการลดคุณลักษณะแบบ 

Backward Elimination ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผู้มีงานท าดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ D.H. Vu, K.M. Muttaqi, A.P. 

Agalgaonkar(7) ซึ่งได้ใช้การลดคุณลักษณะแบบ Backward Elimination ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความต้องการ

พลังงานไฟฟ้ารายเดือน 

 

สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้น าเสนอการเปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะส าหรับการพยากรณ์ผู้มีงานท า 

โดยใช้ข้อมูลผู้มีงานท าจากธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลการส่งออกสินค้า 96 ประเภท จากกรมศุลกากร น ามาท าการ

เปรียบเทียบการปรับช่วงของข้อมูล 3 วิธี และการคัดเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี จากนั้นน าไปสร้างโมเดลพยากรณ์โดยการท าเหมือง

ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า การปรับช่วงของข้อมูลไม่ส่งผลกับค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ แต่ช่วยลดเวลา

ในการประมวลผลลง โดยวิธี Normalization ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยท่ีสุด ส่วนการคัดเลือกคุณลักษณะนั้น วิธี Backward 

Elimination ท าให้โมเดลพยากรณ์ได้ค่าผิดพลาด และใช้เวลาในการประมวลผลน้อยท่ีสุด เมื่อน าทั้งสองวิธีมาใช้ร่วมกัน พบว่า ให้

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีที ่สุด โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.2469 และเวลาที่ใช้ในการ

ประมวลผลเท่ากับ 2.2555 มิลลิวินาที ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูล

อ้างอิงส าหรับการสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลพยกากรณ์อื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 2) ประเมินคุณภาพของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
งานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัย คือ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 65 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้  
เว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ 1) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา HTML5&CSS3, JavaScript, 
SQL และ 2) โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Visual Studio Code และ XAMPP สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.63, SD = 0.32) และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41, 
SD = 0.69) ตามล าดับ  
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน งานบริการให้ค าปรึกษา ภาวะซึมเศร้า 

 
Abstract 
 This research aimed to 1) develop consulting service web applications for people at risk of depression, 
Rajamangala University of Technology, 2) assess the quality of the developed consulting service web 
applications for people at risk of depression, Rajamangala University of Technology, and 3) find out the users’ 
satisfaction towards the developed consulting service web applications for people at risk of depression, 
Rajamangala University of Technology. Research sample consisted of 2 officers, selected by purposive random 
sampling, and 65 bachelor’s degree program students selected by simple random sampling. Research tools 
were the assessment forms of the developed consulting service web applications and the user’s satisfaction.  
The tools used for the web applications development  were HTML5&CSS3, JavaScript, SQL, and 2) Visual Studio 
Code and XAMPP. Mean and S.D. were used for data analysis. The findings showed that 1) the overall 

mailto:yojaruwan31@gmail.com
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assessment was at the “Very High” level (�̅�= 4.63, S.D.= 0.32 , and 2) the users’ satisfaction was at high level 

(�̅� = 4.41, SD = 0.69). 
 
Keywords : Web application, Consulting Services, Depression  
 

บทน า 
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยท่ีส าคัญของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว ท าให้วัยรุ่นมีความเครียด และ

บางครั้งไม่สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อันดับปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่น คือ ปัญหาความเครียด วิตกกังวล 
ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว หากวัยรุ่นมีความเครียดสะสมในระดับท่ีมากเกินไปจะส่งผล
กระทบทางด้านลบต่อปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งทางพฤติกรรม และหากวัยรุ่นมีภาวะเครียดรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
อาจถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ น ามาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิตเปิดผลสถิติการ
ให้บริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ปี 2562 พบว่า วัยรุ่นไทย มีความเครียดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เรื่องความรัก 
และโรคซึมเศร้า(2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาซึ่งถือว่าก าลังเป็นวัยรุ่น
โดยมีหน่วยงานการบริการให้ค าปรึกษา RMUTT ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกันพัฒนาแนวทางการดูแล ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกด้านทั้งปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
การเงิน ความรัก และปัญหาด้านสุขภาพจิต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน สามารถเข้ารับค าปรึกษาปัญหาดังกล่าวได้ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการบริการให้ค าปรึกษา RMUTT พูดคุยวิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะส่งต่อปัญหาไปยังจิตแพทย์และท าการนัดหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
เพิ่มเติม โดยการให้บริการจัดให้มีดังนี้ 1) การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counselling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับ
การปรึกษารายกลุ่มในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน เป็นต้น  2) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
(Individual Counselling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคลได้โดยตรงในทุก ๆ เรื่อง 3) การให้ค าปรึกษาทาง (E-
mail) เพ ื ่ อสะดวก ในการร ับบร ิ การ ให ้ค  าปร ึ กษา  ผ ู ้ ร ั บบร ิ การสามารถส ่ งค  าถามหร ือพ ู ดค ุ ยมาทาง  E-mail 
varuneekay@gmail.com 

จากระบบของหน่วยงานการบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักศึกษาต้องการ
เข้ารับค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลให้ค าปรึกษาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานการบริการให้ค าปรึกษา RMUTT มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับค าปรึกษา และยังไม่มีระบบนัดหมาย
ที่เป็นระบบมากเพียงพอส าหรับการจัดคิวเพื่อนัดพบแพทย์ ท าให้เกิดการจองคิวซ ้าซ้อน การยกเลิกคิวโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
อีกทั้งนักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาไปแล้วบางส่วนไม่สามารถเข้ารับค าปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาของระบบดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้า เพื่อสนับสนุนระบบของหน่วยงานการบริการให้ค าปรึกษา RMUTT ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนในเบื้องต้น รวมทั้งมีการท าแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าด้วย
ตนเอง เพื่อสังเกตอาการและประเมินตนเองในเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้ารับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการบริการให้
ค าปรึกษา RMUTT  

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ 

ภาวะซึมเศร้า 
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2. เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ 
ภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ แนวคิดในการท างานแบบอไจล์ (Agile Methodology) วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบระบบ หลักการออกแบบตามประสบการณ์
ของผู้ใช้ (User Experience : UX) หลักการออกแบบส่วนติดต่อประสานงานของผู้ใช้ (User Interface : UI)  มาด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 คนและ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 และใช้งานบริการให้ค าปรึกษา RMUTT ของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนว
ศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 215 คน  

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 และใช้งานบริการให้ค าปรึกษา RMUTT ของกองพัฒนา
นักศึกษา ฝ่ายงานแนะแนวศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 65 คน จากประชากรจ านวน 215 
คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1  แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 
2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1  ข้ันตอนการเก็บรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานโดยใช้แนวคิดในการท างานแบบอไจล์ (Agile Methodology)   

โดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563  จ านวน 65 คน ได้ทดลองใช้ระบบ และเตรียมการ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาหลักของเว็บแอปพลิเค
ชัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ และจัดระบบให้ได้โครงสร้างข้อมูล และข้อก าหนดซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินใน
ขั้นตอนต่อไป(4) 

3.2  ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
ผู ้วิจัยน าวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาใช้ในการพัฒนาเว็บ 

แอปพลิเคชัน โดยรวบรวมความต้องการของผู ้ใช้งานมาวิเคราะห์ปัญหา และศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  
เพื ่อออกแบบการน าเสนอข้อมูลภายในเว็บแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา  
เว็บแอปพลิเคชัน(1) ประกอบได้ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-
9)  
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ตารางเวลานัดพบแพทย์ของคลินิกก าลังใจ สาเหตุอาการภาวะซึมเศร้า วิธีการรักษาเบื ้องต้น ผลข้างเคียงของยารักษา 
ภาวะซึมเศร้า โดยใช้หลักการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้  (User Experience : UX) และหลักการออกแบบส่วนติดต่อ
ประสานงานของผู้ใช้(User Interface : UI) ในการออกแบบฐานข้อมูลและแผนผังของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  การออกแบบแผนผังของระบบ  
 

3.3  ข้ันตอนการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยน าเว็บแอปพลิเคชันไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้งาน และท าแบบ

ประเมินคุณภาพของระบบ เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพของระบบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์และพัฒนาระบบเพิ่มเติม 
3.4  ข้ันตอนการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน 

ผู้วิจัยน าเว็บแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 67 คน ทดลองใช้งาน และท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อสรุปผลและเขียน
รายงานการจัดท าปริญญานิพนธ์ต่อไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1)  วิเคราะห์หาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2)  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง  
ต่อภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1.  ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
 การท างานของเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มี

ความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ประกอบไปด้วยหน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร แบบประเมินความเสี่ยง นัดพบแพทย์ และเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้า ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 คือส่วนของเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบอนุมัติสิทธิ ระงับสิทธิ ์ในการจองตารางเข้าพบแพทย์  
และจัดการข้อมูลของนักศึกษาท่ีต้องการจองตารางเวลาเข้าพบแพทย์ ดังแสดงในภาพที่ 3  

ส่วนที่ 2 คือส่วนของผู้ใช้งาน สามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี ่ยวกับองค์กร ข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า 
ตรวจสอบจองตารางเวลาเข้าพบแพทย์ และท าแบบประเมินความเสี ่ยงต่อภาวะซึมเศร้า โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบสอบถาม 
สุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (3) 
มาใช้เป็นแบบประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าภายในเว็บแอปพลิเคชัน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     ภาพที่ 2  ตัวอย่างหน้าจอการตรวจสอบอนุมัติสิทธิการนัดพบแพทย์ของเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

                                         ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอการตรวจสอบอนุมัติสิทธิการนดัพบแพทย์ของเจ้าหน้าท่ี 
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             ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอผลการท าแบบประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 

 
2.  ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน  

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคณุภาพเวบ็แอปพลิเคชัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�̅� SD 

1. ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าท่ี 4.61 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านการใช้งานระบบ 4.67 0.38 มากที่สุด 
3. ด้านสมรรถนะการใช้งานระบบ 4.80 0.20 มากที่สุด 
4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.17 1.04 มาก 

รวม 4.63 0.32 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจ านวน 3 ท่าน  
โดยการประเมินคุณภาพของระบบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ ด้านการใช้งานระบบ  

ด้านสมรรถนะการใช้งานและ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, SD = 0.32) เมื ่อ

พิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสมรรถนะการใช้งานระบบ (�̅� = 4.80, SD = 0.20) รองลงมาคือ ด้าน

การใช้งานระบบ (�̅� = 4.67, SD = 0.38) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ที ่ประกอบไปด้วย ในการตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินคุณภาพของระบบ และ
ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อประสานงานของผู้ใช้(5) 

 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชัน 
 ผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานก าหนดไว้ 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน และ นักศึกษา จ านวน 

65 คนการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 12 รายการ ดังนี้         
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 ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานก าหนดไว้ 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน 

และนักศึกษา จ านวน 65 คน พบว่า การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41, SD = 0.69) 

และเมื่อพิจารณารายข้อเฉลี่ยสูงสุด ในข้อที่ 1 คือ หน้าหลักของระบบมีความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ (�̅� = 4.52, SD = 0.66) 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาระบบการท างานแบบอไจล์ (Agile Methodology) ที่เป็นกระบวนการที่
ช่วยให้ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบมีความปลอดภัยและราบรื่นเกิดปัญหาน้อยที่สุด(6) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ  
ภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 1. ประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จ านวน 3 ท่าน สรุปผลการวิจัย 

พบว่า การประเมินคุณภาพของระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, SD = 0.32) และเมื่อพิจารณาในรายข้อเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านสมรรถนะการใช้งานระบบ (�̅� = 4.80, SD = 0.20) รองลงมาคือ ด้านการใช้งานระบบ (�̅� = 4.67, SD = 0.38) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบก าหนดไว้ 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน และ นักศึกษา จ านวน 65 

คน สรุปผลการวิจัย พบว่า การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41, SD = 0.69) และเมื่อ

พิจารณารายข้อเฉลี่ยสูงสุด ในข้อที่ 1 คือ หน้าหลักของระบบมีความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ (�̅� = 4.52, SD = 0.66) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�̅� SD 

1. หน้าหลักของระบบมีความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ 4.52 0.66 มากที่สุด 
2. การเลือกใช้ตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม  4.43 0.68 มาก 
3. การเลือกใช้สีและพื้นหลังระบบสวยงามและเหมาะสม 4.31 0.76 มาก 
4. การจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมีความเหมาะสม 4.22 0.76 มาก 
5. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา 4.36 0.69 มาก 
6. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.49 0.61 มาก 
7. ความถูกต้องในการแสดงผลการท างาน 4.46 0.68 มาก 
8. ความถูกต้องในการตรวจสอบการบันทึกการประเมิน 4.49 0.66 มาก 
9. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบ 4.42 0.74 มาก 
10. ความเร็วในการท างานของระบบ 4.33 0.64 มาก 
11. ระบบแสดงผลได้ชัดเจน  4.37 0.71 มาก 
12. ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 4.49 0.68 มาก 

รวม 4.41 0.69 มาก 
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การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนธัญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี 

Development of A Game-Based Teaching Material in Flowchart Lesson for Grade 5 Student 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ
โปรแกรมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี  (3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนประเภทเกมเรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีโดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 46 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของสื่อ พบว่าผู้เชี่ยวชาญสื่อมีความพึ่ง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.95) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (8.30) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (6.28) และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอน
ประเภทเกม โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ค่าเฉลี่ย=4.24) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: สื่อการเรยีนการสอนประเภทเกม, นักเรียน, ผังงาน, สื่อมัลตมิีเดยี 
 
Abstract 
       The major objectives of this research were to 1) develop teaching materials for games on how to write 
flowcharts to explain the work of the program for Primary 5 (grade 5) students, Thanyasittisil School, Pathumtani 
province, 2) compare the learning achievement before and after studying for the Primary 5 (grade 5) students, 
Thanyasittisil School, Pathumtani province, and 3) study the users’ satisfaction towards teaching materials for 
games on how to write flowcharts to explain the work of the program for Primary 5 (grade 5) students, 
Thanyasittisil School, Pathumtani province. Research sample was 46, selected by simple random sampling, 
Primary 5 (grade 5) students studying at Thanyasittisil School, Pathumtani province. The research findings 
revealed that 1) the quality of the teaching materials evaluated by 3 teaching material experts was at  
a “very good” level (X = 4.95), 2)  the students’ after studying achievement showed  a higher average than 
the before studying achievement (X =8.30, X = 6.28). 3) the overall users’ satisfaction was at a “good” level   
( X=4.24) respectively.                                                                                                               

Keywords: teaching materials for games, student, flowcharts, multimedia 
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บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของไทยมากขึ้น และ ปัจจุบันทาง

กระทรวงศึกษาธิการได้น าเทคโนโลยีเข้ามาในการศึกษาของไทย โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อในการสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลายประเภท  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะ

ของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพ้ืนฐานในการ

น าเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มี

ทักษะการคิดเชิงค านวณ ซึ่งผู้เรียน สามารถน าทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา

สื่อประเภทเกมและหรือโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ผู้จัดท าโครงการได้ไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์และสนใจในการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม โดยหลักสูตร

เทคโนโลยีเราได้ไปเก็บข้อมูลมาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการ

ท างานของโปรแกรม เนื่องจากมีเนื้อหาที่ยากต่อการท าความเข้าใจและมีการใช้ค าศัพท์ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  ท าให้

นักเรียนส่วนมากที่มีปัญหาการจดจ าสัญลักษณ์ของผังงาน ซึ่งการเรียนสัญลักษณ์ผังงานและการเรียงล าดับขั้นตอนเป็นบทเรียน

พื้นฐานเพื่อน าไปเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในอนาคต จึงจ าเป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็จะท าให้นักเรียนไม่เข้าใจใน

บทเรียนอื่น ๆ และไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้จากที่ผู้จัดท าโครงการได้ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยอื่น ๆ ค้นพบว่าปัจจุบันมี

การสร้างสื่อที่เป็นแบบจ าลองสถานการณ์ให้ท าโจทย์ปัญหาเลยโดยไม่มีการสอนให้รู้จักกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผังงานก่อนท าให้

ผู้เรียนเกิดความสับสนในการใช้สัญลักษณ์ผู้จัดท าจึงเห็นความส าคัญของผู้เรียนจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชนิดนี้ขึ้นมา 

ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงเห็นความส าคัญของการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการ
พัฒนาทักษะในครั้งนี้เป็นการฝึกการจดจ าสัญลักษณ์ผังงานและการเรียงล าดับขั้นตอนของผังงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันการบูรณาการกับวิชาอื่นการ
เขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์การตรวจหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานและมีเจตคติที่ดีและอยากเรียนคอมพิวเตอร์ต่อไปอีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1 . เพื่อพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 

 2 . เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี   

3 . เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนประเภทเกมเรื ่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ
โปรแกรมส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐาน ว 4.2 นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ
งอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ตัวช้ีวัด ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
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ข้อผิดพลาด และแก้ไข การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม เป็นแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของ 
Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดล าดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจนและใช้วาง
แผนการท างานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการท างานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน (1)  

สื่อการสอนประเภทเกมและกราฟิกเคลื่อนไหว  ในปัจจุบันเกมการศึกษา (Education Game) เป็นเกมที่วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ความรู้และความเพลิดเพลินส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ  การสื่อสาร  ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  และเจตคติ
ทางด้านความกระตือรือร้นที่จะฟังความเห็นผู้อื่น  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  และเป็น
การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่มและอยู่ร่วมกัน ปัจจุบันเกมประเภทนี้มีผู้สร้างเกมได้ 
สร้างออกมาหลากหลายวิชาช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อการเรียน ท าให้อยากศึกษาในวิชานั้นๆมากขึ้นและกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion 
Graphic) งานกราฟิกเคลื่อนไหวโดยการน ามาจัดเรียงต่อ ๆ กันท าให้ภาพวาด 2 มิติเคลื่อนไหวได้ เหมือนการท าการ์ตูนแอนิเมชัน 
ปัจจุบันได้มีการใช้ Motion graphic เป็นสื่อในโลกออนไลน์กันมาขึ้นเนื่องจากสามารถอธิบายและท าความเข้าใจได้ง่าย (2-4)  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner’s Cognitive Development) เกี่ยวข้องกับงานวิจัยคือ การ
เรียนรู้โดยใช้สัญลักษณ์เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถเข้าใจได้มากท่ีสุดเป็นข้ันท่ีเด็กสามารถคิดหาเหตุผลในการเรียนรู้ ทางผู้จัดท าวิจัยจึงน า
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ มาท างานวิจัยในเรื่อง สัญลักษณ์ผังงานและทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ที่ผู้จัดท าวิจัยท าขึ้นเป็นสื่อการสอนโดยเนื้อหาจะต้องมีการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก  การน าเสนอ
เนื้อหาให้มีสิ่งเร้าแก่ผู้เรียนในแต่ละหน้า สร้างความแปลกใหม่ และเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการกระตุ้ นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นระยะ ๆ เพื่อคงความสนใจของผู้เรียนไว้ มีการตั้งค าถามผู้เรียน หลังจากตอบค าถาม เมื่อตอบถูกก็จะการ
ตอบสนองในทางบวก หากผู้เรียนตอบผิดจะได้รับการตอบสนองด้วยค าอธิบายแสดงเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมหาร
เรียนรู้ที่ดีขึ้น(5-6)  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
            ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ เรื่อง การเขียงผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบรุี จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ภาคเรยีนที่1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีจ านวน 6 ห้องเรียน มี
นักเรียนท้ังหมด 254 คน (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์) 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป์ ที่ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจาก 6 ห้องเรียน เป็นกลุม่ตัวอย่าง 1 ห้องเรยีน จ านวน 46 คน  โดยด าเนินการสุ่มตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายทั้งหมด 6 ห้องเรียน 
2) จับสลากเพื่อให้ได้กลุม่ตัวอย่าง   
 ขอบเขตการสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ศกึษาได้ยดึหลักกระบวนการออกแบบตามรูปแบบ ADDIE 
Model (7) โดยมีกระบวนการ 5 ข้ันตอนประกอบด้วย 
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 1. การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้รู้ถึงเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบและลงมือท าสื่อสารสอนประเภทเกม 
 2. การออกแบบ (Design) ผู้พัฒนาได้ออกแบบสื่อการสอนประเภทเกม เกมเพื่อการศึกษา แบบทดสอบ และแบบ
ประเมิน น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและหาข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ (8)   
 3. การพัฒนา (Development) ผู้พัฒนาได้พัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการ
ท างานของโปรแกรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4. การทดลองใช้ (Implementation) ซึ่งประกอบไปด้วย  
     4.1 น าแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า 
    4.2 น าสื่อการสอนประเภทเกม เรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างได้ทดลองใช้ 
     4.3 น าแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า 
 5. การประเมินผล (Evaluation) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและได้รับการ
จัดการเรียนรู้สื่อการสอน เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมท า และน าคะแนนการสอบก่อนและหลังเรียน
ไปท าตามแบบแผนการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
  ในการศึกษาหลักการและโปรแกรมต่างๆวิธีการในการสร้างสื่อโดยใช้ 
  1. โปรแกรม Unity 
   2. โปรแกรม Adobe Illustrator 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเร่ืองการเขียนผังงานเพ่ืออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธาน ี

1.1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน  
จากการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาใน  สื่อการสอนประเภทเกม โดยแบบประเมินสื่อการสอนประเภทเกม ได้
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ
โปรแกรม   

 
ตารางที่ 1.1 แสดงผลการประเมนิคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 

รายการ �̅� SD. ความหมาย 

1. เนื้อหาตรงตามกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้ 4.33 0.58 ดีมาก 
2. ส่งเสรมิการพัฒนากระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ 5.00 0.00 ดีมาก 
3. สามารถจินตนาการตามเนื้อหาได ้ 4.33 0.58 ดีมาก 
4. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
5. มีความครบถ้วนของเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 
6. เนื้อหามีความเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน 5.00 0.00 ดีมาก 
7.ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 5.00 0.00 ดีมาก 
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รายการ �̅� SD. ความหมาย 
8. เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 5.00 0.00 ดีมาก 
9. ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีใช้ 5.00 0.00 ดีมาก 
10. ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.83 0.28 ดีมาก 
  

 จากตารางที่ 1.1 การประเมินสือ่การสอนประเภทเกม โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ

เนื้อหาท่ีน ามาพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมในอยู่ระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย = 4.83 ) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ส่งเสรมิการ

พัฒนากระบวนการคดิ และความคิดสร้างสรรค์ มีความครบถ้วนของเนื้อหา เนื้อหามีความเข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน ปริมาณเนื้อหา

เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 เนื้อหาเหมาะสมกับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีใช้  และ

ความชัดเจนของภาษาท่ีใช้สื่อความหมายอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ = 5.00 ) และรองลงมาคือ ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหา

เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.67) ตามล าดับ 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน  
การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม โดยมีขัน้ตอนให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะ โดยแบบประเมินสื่อการสอนประเภทเกม ได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญด้านสื่อ  
 

ตารางที่ 1.2 แสดงผลการประเมนิคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสือ่ จ านวน 3 ท่าน 

รายการ �̅� SD. ความหมาย 

1. สื่อท่ีออกแบบมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ความสมดลุของเนื้อหา รูปภาพกับขนาดของสื่อ 4.33 0.58 ดี 
3. ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร ชัดเจน สวยงามอ่านง่าย และเหมาะสมกับระดับชั้นที่เรียน 4.33 0.58 ดี 
4. ภาพ/ ภาพเคลื่อนไหว/ เสยีง/ วีดิโอที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อการ เรียนรูไ้ดด้ี 4.33 0.58 ดี 
5. เทคนิควิธีการน าเสนอน่าสนใจช่วยให้การเสนอเนื้อหาสาระอย่างชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
6. เสียงบรรยาย ชัดเจน เขา้ใจง่าย น่าฟัง และชวนติดตาม 5.00 0.00 ดีมาก 
7.โมช่ันกราฟฟิก มีความสวยงาม 4.33 0.58 ดี 
8.โมช่ันกราฟฟิก ขนาดมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

รวม 4.95 0.30 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1.2 การประเมินคณุภาพของสื่อการสอนประเภทเกม โดยผู้เชี่ยวชาญสื่อมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จ านวน 3 ท่าน 

สรุปผลการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพของสื่อการสอนประเภทเกม ในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจอยุ๋ในระดับดีมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 4.95 ) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า สื่อท่ีออกแบบมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย  เทคนิควิธีการน าเสนอน่าสนใจช่วย

ให้การเสนอเนื้อหาสาระอย่างชัดเจน และเสยีงบรรยาย ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าฟัง และชวนติดตาม ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับ ดี

มาก (ค่าเฉลี่ย = 5.00)  รองลงมาคือความสมดุลของเนื้อหา รูปภาพกับขนาดของสื่อ ลักษณะ ขนาด สขีองตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม
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อ่านง่าย และเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน     ภาพ/ ภาพเคลื่อนไหว/ เสียง/ วีดโิอที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อการ เรียนรู้ไดด้ ี

โมช่ันกราฟฟิก มีความสวยงาม และโมชั่นกราฟฟิก ขนาดมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉลี่ย = 4.33)   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธาน ี

ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป์ จังหวัดปทุมธานี 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผัง
งานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยในแบบทดสอบมีข้อสอบ
จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน )9 (   
 

ตารางที่ 2.1 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียนส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ธัญญสิทธิศลิป์ จังหวัดปทุมธานี 

การทดสอบ N �̅� S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน (Pre-test) 46 6.28 1.86 -9.644* 0.000 

หลังเรียน (Post-test) 46 8.30 1.56   

*p ระดับนัยส าคญัทางสถิต ิ.05  
 

จากตารางที่ 2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สื่อการสอนประเภทเกม พบว่า จากกลุ่มทดลองทั้งสิ้น 46 คน พบว่า มี(ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 8.30) สูงกว่า (ค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 6.28) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนประเภทเกม เร่ือง การเขียนผังงานเพ่ืออธิบายการท างานของ
โปรแกรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางที่ 3.1 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ
โปรแกรมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธาน ี

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. สื่อการสอนเกมมีความเข้าใจง่าย 4.33 0.79 ด ี

2. สื่อการสอนเกมช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 4.30 0.73 ด ี
3. นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ดว้ยสื่อการสอนเกม 4.26 0.95 ด ี
4. สื่อการสอนเกมมีประโยชน์ส าหรับนักเรียน 4.26 0.80 ด ี
5. สื่อการสอนเกมมีความสวยงาม น่าสนใจ 4.30 0.92 ด ี
6. น ้าเสียงในสื่อ น่าฟัง มีความชัดเจน 4.02 0.98 ด ี

7. เวลาที่ใช้ในสื่อการสอนเกมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.30 0.79 ด ี
8. สื่อการสอนเกมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี 4.07 0.88 ด ี
9. สื่อการเรียนรู้ประเภทเกมท าให้นักเรียนเข้าใจการเขียนผังงานได้ 4.39 0.71 ด ี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.24 0.83 ด ี
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 จากตารางที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อสื่อการสอนประเภทเกมเรื่อง การเขยีนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ

โปรแกรม พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( ค่าเฉลี่ย = 4.24) เมื่อพิจารณาประเด็น พบว่า สื่อการเรียนรู้ประเภท

เกมท าให้นักเรียนเข้าใจการเขียนผังงานได ้อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.39) รองลงมาคือประเด็น สื่อการสอนเกมมีความเข้าใจง่าย 

อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.33) และสื่อการสอนเกมช่วยให้นักเรยีนสามารถเรียนรู้ได้ดสีื่อการสอนเกมมีความสวยงาม น่าสนใจ และ 

เวลาที่ใช้ในสื่อการสอนเกมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ในระดับด ี(ค่าเฉลี่ย = 4.30) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี ้

1. ผลการประเมินคณุภาพของการด าเนินการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่องการเขยีนผังงานเพือ่อธิบายการ
ท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป์ จังหวัดปทุมธานี  โดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ประเมินคุณภาพของสื่อการสอนประเภทเกม มีคณุภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 

 
ภาพที1่ หน้าแรกของสื่อการสอนประเภทเกมและเลือกด่านที่ต้องการจะเล่น 

 
ภาพที2่ หน้าด่านการเล่น 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยสื่อการสอน
ประเภทเกม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 8.30 สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน 6.28 โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในระดับ .05 
    3. ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป์ จังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( ค่าเฉลี่ย = 4.24) เมื่อพิจารณา

ประเด็น พบว่า สื่อการเรียนรูป้ระเภทเกมท าให้นักเรียนเข้าใจ การเขียนผังงานได ้อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.39) รองลงมาคือ

ประเด็น สื่อการสอนเกมมีความเขา้ใจง่าย อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.33) และสื่อการสอนเกมช่วยใหน้ักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี

สื่อการสอนเกมมีความสวยงาม น่าสนใจ และ เวลาที่ใช้ในสื่อการสอนเกมมีความเหมาะสมกบัเนื้อหา อยูใ่นระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 

4.30) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล   

การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเรื ่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี ผู้จัดท าโครงงาน ได้มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด าเนิน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม ด าเนินการ
ออกแบบตามขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Addie model โดยแบ่งการพัฒนาเป็น  5 ขั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) การวิเคราะห์  (Analysis)  
2) การออกแบบ (Design)  
3) การพัฒนา (Development)  
4) การน าไปใช้ (Implement) 
5) การประเมินผล (Evaluation) 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของสื่อมีความเห็นสอดคล้องและเหมาะสมในเนื้อหาทีผู่้วิจยัในน ามาจัดท าสื่อ
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินคณุภาพด้านผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของสื่อการสอนประเภทเกม อยู่ในระดับคณุภาพดีมาก ค่าเฉลีย่ 
4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มีความเห็นสอดคล้องและเหมาะสมในตัวสื่อท่ีผู้วิจัย
จัดท าขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินคณุภาพดา้นผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอนประเภทเกมอยู่ในระดับคณุภาพดีมาก  คา่เฉลีย่ 
4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  

จากการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธบิายการท างานของโปรแกรมส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธญัญสิทธิศลิป์ จังหวัดปทุมธาน ี ดังกล่าวมีแนวโน้มสนับสนุนให้การเรยีนรู้ของผู้เรียนเห็นไดว้า่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(10) เรือ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีทักษะ กระบวนการคดิเป็นล าดับขั้นตอนโดยน าแนว
ทางการเขียนอธิบายด้วยผังงานในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปี ที่ 1/1 สาขา
การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน X = 16.96 สูงกว่าก่อนเรียน X 
14.03 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ กระบวนการคิดเป็นล าดบัขั้นตอน โดยน าแนวทางการเขียนอธิบายด้วย
ผงังาน ในรายวิชาการขายเบื้องตน้ 2 โดยภาพรวมมรีะดับความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (x= 4.74) และความพึงพอใจของ
ผู้เรยีน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (11) ผลจากการวิจัยปรากฏว่า  การใช้เกมฝึกการจ าสญัลักษณ์ผังงาน (Flow Chart) ท าให้
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นักเรียนมีความพยายามและสามารถจดจ าได้ดีขึ้น และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งวัดได้จากเกณฑ์
การท าคะแนนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร ์
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้คร้ังต่อไป 

  1. ปรับขนาดของหน้าจอให้รองรบัอุปกรณ์หลากหลายประเภท 

  2. เพิ่มความดังของเสียงท่ีใช้ในการบรรยายสื่อวิดีโอและมีปุม่ควบคมุวิดีโอการสอนเพื่อการหยุดหรือเล่นต่อได้ 

   3. เพิ่มเสียงดนตรีให้ครบถ้วน 

  4. เพิ่มขนาดของตัวอักษรให้ใหญข่ึ้น ตามความเหมาะสม 

 

กิตติกรรมประกาศ  

โครงงานคอมพิวเตอร์ศึกษาฉบับน้ีส าเรจ็ลลุ่วงไดด้้วยดีนั้น ไดร้ับความกรุณาอย่างสูงจากดร.ศิริพร มิข า อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงาน ที่ได้ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ  เป็นอย่างดีมาโดยตลอดการจัดท าโครงการนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่ง

สูงไว้ ณ ท่ีนี้ ล าดับต่อไป ขอขอบพระคุณ ดร.ธัญญาภรณ ์ บุญยัง อาจารย์ประจ าวิชาพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ที่กรุณาสอนและตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงโครงงานวิจัยระดับปรญิญาตรีในครั้งนี้ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เอกรฐั 

หล่อพิเชียร  ประธานกรรมการสอบโครงการระดับปริญญาตรีที่กรณุาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ และตรวจแก้ไขใหโ้ครงงานเล่มนี้มี

ความสมบรูณ์มากยิ่งข้ึนขอขอบพระคณุ ดร.สุกัญญา บุญศรี  รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ศรีสงคราม และรองศาสตร์ตรา

จารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบตัิ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลที่ให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในโครงการและ

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าโครงงานให้มีความสมบูรณแ์ละถูกต้อง ขอขอบพระคุณ  คุณครูโรงเรียนธัญญสิทธิศลิป ์

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์ นางสาวกฤษณา  ทิรอดรัมย์ และนายวีรวัฒน์  การุณวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่สละเวลาในการ

ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของโครงงานวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกมเรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการท างานของ

โปรแกรมของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนธัญญสิทธิศลิปจ์ังหวัดปทุมธานี และขอขอบคณุนายสุเมธ ผ่องพรรณแข 

นายวันชัย แก้วดี และนายพูนลาภ อาสนวิทย์ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสื่อท่ีให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าโครงการวิจัยในครั้งนี้

เป็นอย่างดี  

ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหาร คณะครู และนักเรยีน โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท าโครงงานวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณบุคคลที่มไิด้กลา่วไว้ ณ ที่น้ี ท่ีคอยให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือในทุกๆด้าน 
ส าหรับการพัฒนาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 

The Development of Application for Laboratory Access Control System with Face 
Scanning Technology 

 

จิรายุ เจะ๊มิน, พนัสบดี ชาวแขก, ศินันทินี สุทธิเรือง, ศินันทินี สุทธิเรือง, เอกรัฐ หล่อพิเชียร และ ธัญญาภรณ์ บุญยัง 
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หลักสตูรคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: teef.jirayu999@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยสีแกนใบหน้า 

2) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้หอ้งปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยสีแกนใบหน้า 3) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบตัิการดว้ยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักศึกษา และอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอรศ์ึกษา หลักสูตรเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวน 53 คน โดยใช้วิธีการสุ่มโดยอย่างง่าย โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเก็บข้อมูลที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบ
ควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบตัิการดว้ยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า และแบบประเมินประสิทธิภาพด้านแอปพลิเคชันและ IoT สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แอปพลเิคชันสามารถควบคุมการเข้าใช้งานได้
มีประสิทธิภาพตามฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ส่วนด้านการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบตัิการของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.43, S.D. = 0.62) ส่วนผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ IoT จ านวน 3 ท่านพบว่า

การประเมินประสิทธิภาพแอปพลเิคชันควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัตกิารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.36, S.D. = 0.26) 
 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยสีแกนใบหน้า 
 

Abstract 
 The main objectives of this research were to 1) develop an application for laboratory access control 
system with face scanning technology, 2) evaluate the performance of the application for laboratory access 
control system with face scanning technology, and 3) study the satisfaction of the application for laboratory 
access control system with face scanning technology users. Research sample was 53 people, selected by simple 
random sampling, including students and teachers in Computer Education Department and Digital Technology 
for Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Research tools included evaluation form for 
the performance of the developed application and IoT, and the evaluation form for users’ satisfaction towards 
the developed application. Arithmetic mean and standard deviation were used for data analysis. The findings 
showed that the developed application could effectively, correctly, and fully control access based on its 

function. As for the evaluation for the satisfaction, the users’ satisfaction was at a high level (�̅�= 4.43, S.D. = 
0.62 ). The result of the 3 application experts quality assessment showed that the developed application for 

laboratory access control system with face scanning technology was at a high level (�̅�= 4.36, S.D. = 0.26 ) 
 

Keywords:  application, laboratory access, face scanning technology 
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บทน า 
การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบท่ีมีการผลักดัน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน(1) ซึ่งเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากท่ีสุดที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้มีการ
พัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้น และเข้ามาส่งเสริมปัจจัยในการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เช่น  
การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น  สามารถผลิตสินค้าได้มากจากเดิมหลายเท่า และส่งผลกระทบให้สินค้าถูกลง การ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันท าให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา และสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ไม่จ ากัด ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

เมื่อความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นความปลอดภัยก็ลดน้อยลง เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมาก และยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีสแกนใบหน้าโดยใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจจับใบหน้า (Face Detection) เป็นหนึ่งในลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ท่ีง่ายต่อการใช้ส าหรับการตรวจสอบระบุตัวบุคคล
เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ง่ายปลอมแปลงได้ยาก การตรวจสอบ และระบุตัวตนบุคคลโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพของมนุษย์ทั้งใน
ส่วนทางกายภาพถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลวัดเพื่อน ามาใช้ในการยืนยันตัวตน ปัจจุบันยังพบระบบงานที่น าเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์เข้า
มาประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบการควบคุมเข้า-ออกอาคาร หรือสถานท่ีส าคัญ  ระบบบันทึกเวลาการท างาน  ระบบการเข้าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ระบบพิสูจน์ตัวบุคคลกับงานทะเบียนราษฎร์ หรืองานด้านอาชญากรรม เป็นต้น และ
อุปกรณ์เสริมที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบมีเพียงอย่างเดียวคือ กล้องถ่ายภาพ ดังนั้นการสแกนใบหน้าจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการรักษาความปลอดภัย  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ผลิตนักศึกษาที่มีความมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีโรบอท การเขียน
โปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิก และการเรียนเกี ่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ดังนั ้นใน
ห้องปฏิบัติการจึงมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ฝึกทักษะ อาทิ อุปกรณ์โรบอท บอร์ดเลโก้ Arduino และเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคาค่อนข้าง
สูง การที่ห้องปฏิบัติการยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงน าข้อดีของเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการนั้นนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ได้ตลอด ในส่วนของการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก หรือ
ในกรณีที่อุปกรณ์ หรือข้อมูลสูญหายนั้นยังไม่มีวิธีการป้องกันในการใช้งานห้องปฏิบัติการในตึกศึกษาศาสตร์ 2 จึงควรมีการรักษา
ความปลอดภัย ในการคัดกรองเพื่อตรวจสอบทุกคนท่ีต้องการใช้งานในห้องปฏิบัติการนี้ เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้ห้องปฏิบัติการได้
เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้หลัก และทฤษฎีไบโอเมตริก (Biometrics) คือ เทคโนโลยีที่ส าหรับยืนยันตัวบุคคล เป็นการตรวจวัดลักษณะ
ทางกายภาพ และลักษณะทางพฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า จึงท าให้มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง(2) ซึ่งการเปรียบเทียบของใบหน้าจะเปรียบเทียบท้ังหมด 60 จุด ผู้วิจัยจึงน าไบ
โอเมตริก (Biometrics)  มาใช้ในการวิจัย ซึ่งท าให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และตรวจสอบผู้เข้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาวุฒิ ว่องวุฒิไกร2 ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจจับบุคคลเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ก าหนด โดยใช้
การตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพใบหน้าบุคคล ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน ท าให้เทคโนโลยีสแกนใบหน้า
มีความปลอดภัยมากกว่าเทคโนโลยีอื่น 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงพัฒนาแอปพลิเค
ชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า เป็นการตรวจสอบบุคคลเข้า -ออก การใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการนี้ จึงจ าเป็นมากส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตที่มีห้องปฏิบัติการหลายห้อง และได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไม่ทั่วถึง และเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาติในการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการได้ โดยแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

894 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย เทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผู ้วิจัยได้ด าเนินการ

ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ส าหรับการศึกษาค้นคว้า

ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบ โดยด าเนินการวางแผน และก าหนดขั้นตอน ในการสร้างแอปพลิเคชันตามทฤษฎีแผนภาพวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) ดังนี ้

1.1 การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดขั้นตอนการวางแผนเป็นการก าหนดรายละเอียดของซอฟต์แวร์ ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1.1 ศึกษา และก าหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ก าหนดการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะส าหรับ
พัฒนาระบบดังกล่าวโดยเลือกใช้ ซอฟแวร์ Cloud sever digital ocean ในการเก็บฐานข้อมูลทั้งหมด และเลือกใช้ Android 
Studio ในการพัฒนาอแปพลิเคชัน  

1.1.2 การก าหนดปัญหา ข้ันตอนน้ีได้ท าการศึกษาปัญหาของระบบการท างานเดิม  
1.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) บุคคลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ความต้องการปัญหา และโมเดลดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้
1.2.1 วิเคราะห์ผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้น ามาวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อน ามาพัฒนาเป็นแอป

พลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ซึ่ง ระบบดังกล่าวมีผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบ 
2) นักศึกษา และอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จ านวน 53 คน 
1.2.2 วิเคราะห์ความต้องการ เป็นการเก็บข้อมูลความต้องของระบบและของผู้ใช้ว่าต้องการอะไรในแอปพลิเคชัน ซึ่งแยก

ออกเป็น 2 หัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 
1.1) ต้องการระบบการจองห้องปฏิบัติการ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ว่าสามารถจองห้องปฏิบัติการได้วัน และเวลาใดบ้าง 
1.2) ต้องการระบบที่ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ 
1.3) ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
2) ความต้องการของระบบ (System Requirement) 
2.1) ผู้ใช้ต้องสามารถสมัคร และลงช่ือเข้าใช้กับแอปพลิเคชันได้ 
2.2) ผู้ใช้สามารถเห็นวันที่ และเวลาในการจองห้องปฏิบัติการได้ 
2.3) ผู้ใช้สามารถสแกนใบหน้า และเปิดประตูได้ 
3) วิเคราะห์ Process Model (DFD) เป็นการวิเคราะห์ถึงฟังก์ชัน การท างาน   ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันว่าสามารถ

ท าอะได้บ้าง ออกมาในรูปแบบของ ดาต้าโฟลว์ ไดอะแกรม (DFD)  
4) การวิเคราะห์ Data Model (ER Diagram) วิเคราะห์ถึงกระบวนการท างานของตัวแอปพลิเคชัน ออกมาในรูปแบบ

ของแบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทิตี้ หรืออีอาร์ โมเดล (Entity-relationship model)  



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

895 
 

1.3 การออกแบบ (Design)     
1.3.1 ออกแบบแผนผังการท างานต่าง ๆ ของตัวแอปพลิเคชัน ด้วยการวางโครงร่างการท างานของแอปพลิเคชันออกมา

ในรูปแบบของ Framework  
1.3.2 ออกแบบ หน้าจอผู้ใช้ (User Interface) ตามหลักต่าง ๆ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้ข้างต้นโดยใช้ Mockup ในการ

ผลิตคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันมีส่วนประกอบดังนี้ บอกวัตถุประสงค์ แนะน า ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน แนะน าการใช้งาน
แอปพลิเคชัน บอกรายละเอียดผู้จัดท า ซึ่งท าออกมาในรูปแบบของไวร์เฟรม (Wireframe)  

1.3.3 ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลในระบบ ออกมาในรูปแบบของตารางแสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล 
1.4 การเขียนโปรแกรม (Development)     
1.4.1 ด าเนินการสร้างแอปพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้ขั้นตอน  
1.4.2 ใช้หลักอไจล์ (Agile Concept) ในระหว่างการด าเนินการสร้างแอปพลิเคชัน  
1.5 น าแอปพลิเคชันที่ท าการพัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ของการออกแบบ การใช้งานใน

โหมดต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม ค าแนะน า   
1.6 น าแอปพลิเคชันแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านแอปพลิเคชันจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินตามความ

เหมาะสมโดย ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน และ IoT 
1.7 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา และอาจารย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 212 คน ปีการศึกษา 2563 
1.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา และอาจารย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลือกจากประชากร 25% ของประชากรทั้งหมด โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 53 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย 
2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและ IoT แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย

เทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวลรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกเป็นการประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันและ 
IoT จ านวน 3 ท่าน และขั้นตอนที่ 2 เป็นการทดลองใช้แอปพลิเคชัน และตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ นักศึกษา และอาจารย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 53 คน 

3.1 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบ 
1) ศึกษาแนวคิด หลักการ การพัฒนาระบบ จากเอกสารและโครงงานวิจัยต่าง ๆ 
2) ก าหนดรูปแบบแบบประเมินคุณภาพภาพ คณะผู้จัดท าได้ใส่ค าถามที่เกี่ยวกับการใช้งาน ที่ครอบคลุมตามมาตรฐาน 

โดยให้เลือกตอบในช่องแสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถามลิเคอร์ท (Likert 
Scale) 
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2.1) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยการใช้แบบประเมินคุณภาพ ก าหนดค่าคะแนนตามวิธีการของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ(3) ดังนี้  

ระดับมากที่สุด ให้มีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับมาก ให้มีค่าคะแนน 4 คะแนน 
ระดับปานกลาง ให้มีค่าคะแนน 3 คะแนน 
ระดับน้อย ให้มีค่าคะแนน 2 คะแนน 
ระดับน้อยท่ีสุด ให้มีค่าคะแนน 1 คะแนน 

2.2) การใช้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้จัดท าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของลิเคอร์ท  
(Likert Scale) การให้ความหมายโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายช่วงและรายข้อดังนี้(3) 

คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึงมีคณุภาพระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึงมีคณุภาพระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึงมีคณุภาพระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึงมีคณุภาพระดับน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึงมีคณุภาพระดับน้อยทีสุ่ด 

เกณฑ์การยอมรับคุณภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในแต่ละด้านและทั้งฉบับจะต้องมคีุณภาพจากผลการประเมิน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไป จึงจะยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดีพอท่ีจะน าไปใช้ในการทดลอง
ได ้

3) สรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
4) ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
5) น าแบบประเมินประสิทธิมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และน าไปใช้กับผู้เช่ียวชาญ 
3.2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ 
1) น าระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบทดลองใช้งาน 
2) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบท าแบบประเมินคุณภาพของระบบ 
3) น าผลการประเมินคุณภาพของระบบ และข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบเพิ่มเติม 

 3.3 ขั้นตอนการทดลองใช้แอปพลิเคชัน และตัวต้นแบบ 
1) ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานตัวต้นแบบ 
2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
3) น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ มาวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้         แอปพลิเค

ชัน และตัวต้นแบบ 
4) สรุปผลและเขียนรายงานการจัดท าปริญญานิพนธ์ 
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและ IoT แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย

เทคโนโลยีสแกนใบหน้า ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติ การด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ด้วย

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
 การท างานของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือส่วนของแอปพลิคชัน และส่วนส่วนของตัวต้นแบบประตูอัตโนมัติ 
 1.1 แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 

 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า มีการแสดงหน้าจอการใช้
งานของผู้ใช้มีทั้งหมด 6 หน้า ประกอบด้วย 

1) หน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบ และ Register เพือ่สมัครสมาชิก  
2) หน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน 
3) หน้าเก็บข้อมูลใบหน้าของแอปพลิเคชันจ านวน 4 ภาพ  
4) หน้าหลักของแอปพลิเคชัน มีปุ่มเพื่อกดเลือกฟังก์ชันในการใช้งานประกอบด้วย การจองห้องปฏิบัติการ เปิดประตู

ห้องปฏิบัติการ และ Logout  
5) หน้าแอปพลิเคชันแสดงหน้าการจองห้องปฏิบัติการ จะประกอบไปด้วยวันท่ีจอง และเวลาที่จอง  
6) หน้าส าหรับถ่ายภาพเพื่อประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูลใบหน้า เพื่อไปเทียบกับฐานข้อมูลเมื่อข้อมูลใบหน้าตรงกับ

ฐานข้อมูล ระบบสั่งเปิดห้องปฏิบัติการ เมื่อถึงวันเวลาที่จองไว้  
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
1.2 การพัฒนาตัวต้นแบบท่ีใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
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การออกแบบตั้งแต่โปรแกรม adobe illustrator เพื่อให้ได้ประตูของห้องปฏิบัติการ ประดิษฐ์ชิ้นงานโดยใช้วัสดุจากไม้ 
และประกอบเข้ากับอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ โดยการท างานจะเช่ือมกับแอปพลิเคชัน โดยจะสั่งการเปิดประตูจากแอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างแสดงผลการพัฒนาตัวต้นแบบท่ีใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันและ IoT แอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย
เทคโนโลยีสแกนใบหน้า 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้าโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันจ านวน 3 คน โดยการประเมินคุญภาพแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน ด้าน
แอพพลิเคชัน ด้านอุปกรณ์ IoT ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพ โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน และ IoT  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความพึง

พอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชัน 4.40 0.35 มาก 
2. ด้านแอพพลิเคชัน 4.50 0.00 มากที่สุด 
3. ด้านอุปกรณ์ IoT 4.17 0.43 มาก 
รวมทั้งหมด 4.36 0.26 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับการประเมินคุณภาพภาพของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย

เทคโนโลยีสแกนใบหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน และ IoT จ านวน 3 ท่าน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน เท่ากับ 0.26 และค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.36 มีค่าอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49 หมายถึง แอปพลิเคชันแปลผลอยู่ใน
เกณฑ์ ระดับมาก 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่แอปพลิเคชันระบบควบคมุการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า 
ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเขา้ใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยสีแกนใบหน้าโดย

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 ท่าน การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านฟังก์ชันการท างาน
ของระบบ ด้านฟังก์ชันการท างานของแอพพลิเคชัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความพึง

พอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านประโยชน์ใช้สอย 4.42 0.63 มาก 
ด้านฟังก์ชันการท างานของระบบ 4.48 0.59 มาก 
ด้านฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน 4.40 0.63 มาก 
รวมทั้งหมด 4.43 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 ท่าน โดยมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 0.62 และค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.43 มีค่าอยู่ในช่วง 3.50 - 4.49 หมายถึง 
ความพึงพอใจแปลผลอยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบตัิการดว้ยเทคโนโลยีสแกนใบหน้าตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สามารถสรปุผลได้ดังนี้  
 1. ผลการพัฒนาแอปพลเิคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหนา้ ผู้วจิัยได้ท าการทดสอบ
การใช้งานระบบท้ัง 2 ส่วน การท างานของระบบท างานได้ดี ระบบแสกนใบหน้ามีความแม่นย าถึง 99% แต่ถ้าอุปกรณ์เชื่อมกับ
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไมม่ากพอจะมีผลต่อระยะเวลาในการประมวลผลของการสแกนใบหนา้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และ IoT แอปพลิเค
ชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน แอป
พลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
 
อภิปรายผล 
 ในการจัดท าโครงงานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ได้
มีการทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

1. จากการพัฒนา และออกแบบแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ได้ท า
การน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษา และอาจารย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 53 คน ในการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก หมายความว่า ระบบสามารถช่วยแก้ปัญหาในการตรวจสอบบุคคล เข้า-ออก ห้องปฏิบัติการได้ดี มีความปลอดภัยในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ และลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้หลัก และทฤษฎี  ไบโอเมตริก (Biometrics) 
คือ เทคโนโลยีที่ส าหรับยืนยันตัวบุคคล โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางพฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคลมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า จึงท าให้มีความปลอดภัย และน่าเช่ือถือสูง ซึ่งการเปรียบเทียบ
ของใบหน้าจะเปรียบเทียบทั้งหมด 60 จุด ผู้วิจัยจึงน าไบโอเมตริก (Biometrics)  มาใช้ในการวิจัย ซึ่งท าให้ห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย และตรวจสอบผู้เข้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาวุฒิ ว่องวุฒิไกร (4) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
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ระบบตรวจจับบุคคลเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ท่ีก าหนด โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลทางกายภาพใบหน้าบุคคล ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนมีลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน ท าให้เทคโนโลยีสแกนใบหน้ามีความปลอดภัยมากกว่าเทคโนโลยีอื่น 

2. จากการพัฒนาตัวต้นแบบ และแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ตัว
ต้นแบบ และแอปพลิเคชันนั้น มีข้อที่ผ่านการประเมินคุณภาพ เรื่อง ด้านฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน อยู่ที่ 4.40 ซึ่งเป็น
ค่าที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบรายการประเมินข้ออื่น ๆ เนื่องจาก มีความล่าในการประมวลผลใบหน้า เพราะอุปกรณ์มีการติดต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ท าให้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อความเร็วในการท างาน และเกิดล่าช้าในการท างานของระบบสแกนใบหน้า 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 โครงงานระดับปริญญาตรีฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณาอย่างสูงจา ดร.ธัญญาภรณ์  บุญยัง 
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชียร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้
ค าปรึกษา แนะน า ตรวจแก้ไขให้โครงงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดท าโครงงานนี้ทุกขั้นตอน อีกท้ังยังท าให้
คณะผู้จัดท าโครงงานเข้าใจกระบวนการ และรู้คุณค่า ซึ่งช่วยให้การท างานมีการพัฒนา และมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น คณะ
ผู้จัดท าโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริพร มิข า ประธาน และดร.สุกัญญา บุญศรี กรรมการการสอบโครงงานระดับปริญญาตรี ที่กรุณา
แนะน า ตรวจแก้ไข และให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการเพื่อให้โครงงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธไสว ดร.สุกัญญา บุญศรี และรองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
โครงงานให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้อง ขอขอบพระคุณ คุณนภัสดล แสงจันทร์ดาว คุณณัฐพล ฮวดสุนทร และคุณสุรปัญญ์ จันทร์
สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน และ IoT ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันในครั้งนี้เป็นอย่างดี  
ขอขอบพระคุณ นายสมเกียรติ เกตุจันทร ที่สละเวลาคอยช่วยเหลือในการพัฒนาตัวต้นแบบ ขอขอบพระคุณ นายภูริพันธ์ เลิศ
โอภาส และนางสาวสุทัสสา ยิ้มอ่อน ที่สละเวลาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ 
และรับฟังปัญหา เป็นที่พึ่งทางใจมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและท างานวิจัย ขอบใจเพื่อน ๆ และบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้จัดท าไม่ได้กล่าว
ไว้ส าหรับการสนับสนุน ตลอดจนการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ คุณค่าและประโยชน์ของโครงงานระดับปริญญาตรี คณะผู้จัดท าขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้วางรากฐานการศึกษา และประสิทธิ์ประสาทวิชา 
แก่ผู้จัดท า จนกระทั่งประสบความส าเร็จมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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การเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการให้ค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ 

Comparison of Algorithm for Recommend to New Mothers 

 
พงศกร อุทารจิตต์* และวัชรีวรรณ จิตต์สกลุ  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการให้ค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ โดยท าการเปรียบเทียบ 

2 อัลกอริทึม คือ 1) อัลกอริทึม NLP Bases Chatbot และ 2) อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลที่มี
ลักษณะข้อความภาษาไทยส าหรับค้นหาเมนูเพื่อให้ค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ ได้แก่ เมนูบันทึกข้อมูลคุณแม่ เมนูข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ์ 
เมนูภาวะไม่สุขสบายระหว่างตั้งครรภ์ เมนูภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อน เมนูพัฒนาการของทารกในครรภ์ เมนูการเตรียมตัวคลอด และเมนู
ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ฉัน โดยข้อความประกอบด้วย ค าที่ถูกต้อง และค าที่ไม่ถูกต้อง มาเปรียบเทียบกันโดยทดสอบหาค่าร้อยละ
ความเหมือนที่ดีท่ีสุดเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ และประเมินประสิทธิภาพ  

ผลจากการทดสอบ พบว่า อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ประสิทธิภาพค่าความเหมือนมากกว่าอัลกอริทึม NLP Bases 
Chatbot ทุกเมนู โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมือนร้อยละ 65.08 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot นั้นมีค่าเฉลี่ยความเหมือน 
ร้อยละ 46.47  
 
ค ำส ำคัญ: การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ ฟัซซีวัซซีอัลกอริทมึ หุ่นยนตส์นทนา 
 
Abstract 

This research compares the performance of algorithms for advising mothers by scheduling two fires: 1) 
the NLP Bases Chatbot mic algorithm and 2) the Fuzzy Wuzzy algorithm. The research was based on Thai text-
based data for searching menus to provide advice to mothers, including a program for recording a mother's 
information, a menu of gestational practices, uncomfortable during pregnancy, a platform. Medical examination 
and hospital program near me by combining correct words and incorrect words, let's discuss the best percentage 
similarity test to be used in the development of automotive conversation for Introduce mothers and their 
effectiveness. 

The results from the test showed that the Fuzzy Wuzzy Algorithm was effective for all the same values, 
the NLP Bases Chatbot algorithm for all menus with a teacher similarity of 65.08%. as 46.47 percent 

 
Keywords:  Natural Language Processing, Fuzzy Wuzzy Algorithm, Chatbot 
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บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็น

เทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่งที่ท าให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ทั้งในเรื่องความคิด การวิเคราะห์ การ
เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มนุษย์เขียนหรือจัดท าชุดค าสั่งขึ้น แล้วน ามาประมวลผลหรือน ามาฝังไว้กับอุปกรณ์
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อให้ระบบจักรกลอัจฉริยะสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ และสามารถจดจ าวิเคราะห์เรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น AI จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตการท างาน รวมถึงน ามาใช้ในการ
เสริมศักยภาพทางธุรกิจต่าง ๆ ได้เริ่มมีการใช้หุ่นยนต์สนทนาซึ่งเป็นแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์มาจากเทคนิค AI โดย
หุ่นยนต์สนทนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถสนทนาโต้ตอบกับระบบที่มีความสามารถ
สื่อสารกับมนุษย์ด้วยภาษาธรรมชาติ สามารถท าหน้าท่ีได้แทนมนุษย์หนึ่งคน เช่น การตอบค าถาม การให้ข้อมูลที่เป็นได้ทั้งข้อความ 
เสียง ในแบบทันทีทันใด เป็นต้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนก็มีการน าหุ่นยนต์สนทนา มาช่วยลดขั้นตอนเวลาการให้บริการ
ข้อมูลในเว็บไซต์หรือในกลุ่มการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ส าหรับงานด้านโรงพยาบาลก็ควรน าหุ่นยนต์สนทนามาใช้งานในส่วน
นี้ เนื่องจากมีผู้รับบริการจ านวนมากโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเตรียมตัว มักจะมีค าถามว่าการปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภ์ การดูแลทารกในครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และบางรายไม่มีญาติหรือสามีช่วยติดต่อ
สอบถาม อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในการติดต่อสอบถามข้อมูลให้ค าแนะน าขั้นตอนเอกสารต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นในการฝากครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ จึงท าให้เกิดความสับสนของข้อมูลการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และยังไม่ได้มีการ
พัฒนาหุ่นยนต์สนทนามาช่วยแนะน าคุณแม่มือใหม่ให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็นถูกต้องสะดวก รวดเร็วเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
คุณแม่ 

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ AI โดยธุรกิจต่างๆ เริ่มใช้ประโยชน์จากการใช้งานหุ่นยนต์สนทนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ได้มีผู้วิจัยน าเสนออัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP Bases. Chatbot Algorithm เช่น การช่วยแก้ปัญหาตอบ
ค าถามนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ (1) การให้ค าแนะน าการตัดสินใจเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (2)  การพัฒนาระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (3) เป็นต้น ยังมีผู้วิจัยน าเสนอการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สนทนาเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์
ภายในบ้าน (Internet of Things, IoT) Raspberry Pi (4) ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารเข้าถึงส่งค าสั่งและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ได้โดยใช้ Facebook Messenger (5) และ A Partial Ratio and Ratio Based Fuzzy Wuzzy Procedure for Characteristic 
Mining of Mathematical Formulas from Documents [6] ที่ใช้อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy เข้าช่วยในการประมวลผล 

จากปัญหาและงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการที่จะเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการให้ค าแนะน า
คุณแม่มือใหม่ โดยอาศัยหลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนาโดยการ
น าอัลกอริทึมมาเปรียบเทียบกันโดยการทดสอบเปรียบเทียบหาค่าร้อยละความเหมือนระหว่างอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot 
และอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy เพื่อจะได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาส าหรับแนะน าคุณแม่มือใหม่ และประเมิน
ประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณแม่มือใหม่ได้มีผู้ช่วยแนะน าและได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นถูกต้องเชื่อถือได้จากทาง
โรงพยาบาล อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดจ านวนปัญหาการขอค าแนะน า และเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้ข้อมูลต่าง ๆ   
 
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อเปรียบเทียบอัลกอรทิึมส าหรบัการให้ค าแนะน าคณุแมม่ือใหม่ 
       2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับแนะน าคณุแม่มือใหม ่
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการให้ค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ เพื ่อที่จะได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา โดยมีกรอบแนวความคิดวิธีการด าเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดวิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการทดสอบอัลกอริทึม 

 จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบอัลกอริทึม โดยการน าค าค้นหาจากเมนูการใช้งานในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา น ามา
ทดสอบหาค่าความเหมือน โดยทดสอบใช้ค าค้นท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง ดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบอัลกอริทึม 

ที ่ ชื่อเมน ู ค าค้นหา 
1 บันทึกข้อมูลคุณแม ่ สมุดบันทึก 
2 ข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ ์ ข้อปฏิบัติตอนตั้งครรภ ์
3 ภาวะไม่สุขสบายระหว่างตั้งครรภ ์ ไม่สบายตอนตั้งครรภ ์
4 ภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อน ฉุกเฉิน 
5 พัฒนาการของทารกในครรภ ์ พัฒนาการของเด็กทารก 
6 การเตรียมตัวคลอด เตรียมคลอดลูก 
7 ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ฉัน ค้นหา รพ. ด่วน 

 
2. ส่วนของการเปรียบเทียบค่าความเหมือนและผลลัพธ์การทดสอบ 
 น าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้มาท าทดสอบด้วยอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot Algorithm และอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy 
Algorithm เพื่อเปรียบเทียบหาค่าความเหมือนในการค้นหาค ากับเมนู โดย NLP Bases Chatbot Algorithm ใช้เว็บ Dialogflow 
เป ็นเคร ื ่องม ือในการทดสอบค่าร ้อยละความเหมือน โดยค่าร ้อยละความเหมือนมาจากผลลัพธ ์ในการเปร ียบเทียบ  
ชื่อเมนูกับค าค้นหา ส่วน Fuzzy Wuzzy Algorithm ใช้โปรแกรมภาษา python ในการเขียนโปรแกรมและประมวลผล ผ่าน
ซอฟต์แวร์ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการทดสอบค่าร้อยละความเหมือน โดยผลลัพธ์ในการทดสอบอัลกอริทึมจะได้
ร้อยละความเหมือน 

Intent 

Compare Algorithm 

Compare Algorithm 

NLP Bases Chatbot 
Algorithm 

Fuzzy Wuzzy Algorithm 
Test  IntentDetectionConfidence 

Best Algorithm 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการให้ค าแนะน าคุณแม่มือใหม่ด้วยอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot 
Algorithm และอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy Algorithm แสดงได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเมนบูันทึกข้อมูลคุณแม ่
จากภาพที่ 2 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูบันทึกข้อมูลคุณแม่ ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “สมุดบันทึก” ผลปรากฏว่า 

อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 43 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot ให้
ค่าความเหมือนร้อยละ 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเมนกูารปฏิบัตติัวขณะตั้งครรภ ์

จากภาพที่ 3 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ์ ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “ข้อปฏิบัติตอนตั้งครรภ์” 

ผลปรากฏว่า อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 86 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases 

Chatbot ให้ค่าความเหมือนร้อยละ 52 
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ภาพที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเมนภูาวะไม่สุขสบายระหว่างตั้งครรภ ์

จากภาพที ่  4 เป ็นผลการเปร ียบเทียบเมนูภาวะไม ่ส ุขสบายระหว่างต ั ้งครรภ์ ทดสอบโดยการน าค  าค ้นหา  

“ไม่สบายตอนตั้งครรภ์” ผลปรากฏว่า อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 65  

ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot ให้ค่าความเหมือนร้อยละ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ผลการเปรียบเทียบเมนภูาวะฉุกเฉินแทรกซ้อน 

จากภาพที่ 5 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อน ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “ฉุกเฉิน” ผลปรากฏว่า 

อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 54 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases ไม่สามารถ

ประมวลผลค่าความเหมือน 
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ภาพที่ 6 ผลการเปรียบเทียบเมนพูัฒนาการทารกในครรภ ์

จากภาพที่ 6 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูพัฒนาการทารกในครรภ์ ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “พัฒนาการของเด็ก

ทารก” ผลปรากฏว่า อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 63 ส่วนอัลกอริทึม NLP 

Bases Chatbot ให้ค่าความเหมือนร้อยละ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผลการเปรียบเทียบเมนกูารเตรียมตัวคลอดลูก 

จากภาพที่ 7 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูการเตรียมตัวคลอด ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “เตรียมคลอดลูก” ผลปรากฏว่า 

อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 69 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot 

ให้ค่าความเหมือนร้อยละ 49 
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ภาพที่ 8 ผลการเปรียบเทียบเมนคู้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ฉัน 

จากภาพที่ 8 เป็นผลการเปรียบเทียบเมนูค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ฉัน ทดสอบโดยการน าค าค้นหา “ค้นหา รพ.ด่วน”  

ผลปรากฏว่า อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ให้ค่าร้อยละความเหมือนมากกว่า โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 49 ส่วนอัลกอริทึม NLP Bases 

Chatbot ให้ค่าความเหมือนร้อยละ 42 
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 สรุปผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม โดยใช้ข้อความที่ทดสอบกับแต่ละเมนู จ านวน 10 ข้อความ พบว่า อัลกอริทึม Fuzzy 
Wuzzy Algorithm ประมวลผลค่าความเหมือนเฉลี่ยมากกว่าอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 65.08 
แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอลักอรทิึม 

ที ่ ชื่อเมน ู NLP Bases Chatbot (%) Fuzzy Wuzzy Algorithm (%) 

1 บันทึกข้อมูลคุณแม ่ 51.90 64.20 
2 ข้อปฏิบัติขณะตั้งครรภ ์ 35.90 66.70 
3 ภาวะไม่สุขสบายระหว่างตั้งครรภ ์ 49.00 61.00 
4 ภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อน 28.10 62.40 
5 พัฒนาการของทารกในครรภ ์ 51.50 63.80 
6 การเตรียมตัวคลอด 57.00 73.70 
7 ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ฉัน 51.90 64.40 

ค่าเฉลี่ย 46.47 65.08 
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม NLP Bases Chatbot และอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy โดยท า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเหมือนในการค้นหาเมนูเพื่อให้ค าแนะน า ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึม  Fuzzy Wuzzy  
ให้ค่าความเหมือนสูงกว่า ซึ่งมีค่าความเหมือนเฉลี่ยอยู่ที่ 65.08 ส่วนอัลกอริทีม NLP Bases Chatbot ให้ค่าความเหมือนเฉลี่ยอยู่ที่ 
46.47 ดังนั้นจากผลการวิจัยจะเลือกอัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาต่อไป 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัลกับการท่องจ าแบบปกติ 
A Comparison of the academic achievement of English vocabulary by using digital games 

with regular memorization. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบและสร้างต้นแบบเกมบนมือถือส าหรับการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยการใช้เกมดิจิทัลและการท่องจ าแบบปกติ ขั ้นตอนการวิจัย 

ประกอบด้วย การออกแบบต้นแบบเกมดิจิทัล สร้างเครื่องมือการทดลอง และน าต้นแบบเกมดิจิทัลไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันท่องจ าค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและ กลุ่มที่ท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีท่องจ าแบบปกติ ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท่องจ า

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน ามาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ท่องจ าปกติ เท่ากับ 2.60 (x ̅  = 2.60) ดังนั้นการท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมดิจิทัลมีผลต่อการเรียนรู้ ท าให้

ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้จริง ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา 

 

ค ำส ำคัญ: เกมดิจิทลั, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
This paper purposed designing and developing the English vocabulary game model prototype on 

mobile phone, and comparing an achievement of learning English vocabulary on digital game and normal 
memorization. The research methodologies are included designing digital game model, developing 
experimental tools and testing digital game. The 20 samples of this research are selected by using purposive. 
The sample is separated into 2 groups including group of using game digital application and normal 
memorization. Before learning through the methodologies, the sample took pre-test exam. The learning results 
is analyzed by using mean and standard division. The research results shown that the learning achievement 
after learning English vocabulary by using game digital higher than learning by using regular memorization. 

Overall average was 2.60 ( x ̅  =  2 . 6 0 ) . Then learning English vocabulary through game digital affects student 
learning. This method provided the functions of memory. Student is funny when learn on game digital and the 
method provided leaning everywhere and every time concept.        

 
Keywords:  Digital game, English vocabulary, Achievement 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

912 
 

บทน า 
 ยุคดิจิทัลประกอบด้วยผู้หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารจ าเป็นต้องใช้ภาษาสากลเพื่อ
สื่อสารกได้อย่างเข้าใจ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งได้แก่ 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ส่งผลให้ประชาชนของแต่ละประเทศจะต้องติดต่อสื ่อสารกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และอื่ น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง  (1) 
ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ วิทยาการใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (2) 
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่ง ในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน ในการศึกษาหาข้อมูล
ความรู้ และถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ แก่กัน ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงต้องมุ่งพัฒนาความสามารถของคนไทยให้อยู่ในระดับที่
จะรับและเข้าใจสารสนเทศภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารสนเทศไปยังประชาคมโลกได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ก่อสันติสุขในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป (3)  ซึ่งต้องเริ่มจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพจึงจะ
สามารถพัฒนาความสามารถของคนไทยให้อยู่ในระดับท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี  

การจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนแบบสาธิต การเรียนแบบปฏิบัติ การเรียนแบบโครงงาน และการเรียน
โดยใช้เกม เป็นต้น การเรียนในยุคดิจิทัลมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การใช้เกมดิจิทัลเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 คือ การใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ เช่น แอปพลิเคชันคาฮูท ( Kahoot) เป็นเกมเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยสามารถใช้กับโทรศัพท์ มือถือ แทปแลต หรือคอมพิวเตอร์ (4) โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการสร้างค าถาม
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกับการเล่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การแข่งขัน โดยผลการเล่นเกมสามารถ
น าไปใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน (คะแนน > 60 = ผ่าน , คะแนน < 60 = ไม่ผ่าน) วัดได้จากผลการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ ่งผลการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตั วอย่างได้คะแนนเฉลี่ย 14.10  จากคะแนนเต็ม 30 จาก
แบบทดสอบก่อนเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจ า ได้แก่การจ าค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ การใช้ค าหรือ
ข้อความตามหน้าที่ในประโยค ทักษะการจ าจึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญที่นักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝน (5) โดยการใช้สื่อดิจิทัลซึ่ง
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากกว่าหนังสือ (6) 

จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนภาษาอังกฤษข้างต้น ผู้วิจัยมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการฝึกทักษะการจ า โดยพัฒนาเกมดิจิทัล วิธีการวิจัยประกอบด้วย การพัฒนาต้นแบบเกมดิจิทัล น าต้นแบบนวัตกรรมไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบกับการท่องจ าปกติ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน าไปวิเคราะห์เพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเกม
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัลและการท่องจ าแบบปกติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการใช้เกมดิจิทัลและแบบท่องจ า ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของ ADDIE Model ดังนี้(7) 

 

 
 
 

 

 
1. การวิเคราะห์และก าหนดปัญหา 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 

2563  เนื่องจากพบว่าร้อยละ 40 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ซึ่ งจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ต ่ากว่าร้อยละ 50 จาก
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้เรียนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ปรากฎในบทเรียนจึงไม่สามารถท าแบบฝึกหัดในบทเรียนได้ 
 2. การวางแผนและออกแบบขั้นตอนด าเนินงาน 

การด าเนินงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการใช้เกมดิจิทัลและการ
ท่องจ าแบบปกติ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการใช้เกม
ดิจิทัลและการท่องจ าแบบปกติ ได้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรีช้ันปี
ที่ 2 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คนเท่ากัน  คละความสามารถเก่ง 3 คน ปานกลาง 4 
คน และอ่อน 3 คน (8 )โดยให้กลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม A และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม B แต่ละกลุ่มใช้เครื่องมือดังน้ี 

   2.1 กลุ่ม A เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษการท่องจ าแบบปกติ 
   2.2 กลุ่ม B เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน 
 
3. การพัฒนา 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามการแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน  System Development Life Cycle : SDLC 
ล าดับขั้นตอน การวิเคราะห์และก าหนดปัญหา (Analysis), การวางแผนและออกแบบขั้นตอนด าเนินงาน (Design), การพัฒนา 
(Development), การน าไปใช้ (Implementation), การประเมินผล (Evaluation) (9) โดยผู้วิจัยตัดขั้นตอนของการ Evaluation 
ออก เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังอยู่ในระยะของการสร้างต้นแบบ แต่เมื ่อมีการพัฒนาระบบและน าไปใช้จริง ผู ้วิจัยจึงจะมีการ 
Evaluation เข้ามาใช้ในการวิจัยต่อไป ดังน้ี 
 

การวิเคราะห์และ

ก าหนดปัญหา

การวางแผนและออกแบบ
ขั้นตอนด าเนินงาน

การพัฒนา

การประเมินผล การน าไปใช้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด่าเนินงานวิจัย 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 

จากภาพท่ี 2 ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วย  

1) รวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยพิจารณาจากเนื ้อหาของรายวิชา การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563  

2) ออกแบบ แผนผังการท างานของเกมดิจิทัลและหน้าจอต้นแบบเกมดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือ draw.io และ โปรแกรม 

Figma   

2.1) ขั้นตอนการออกแบบ 

จากภาพที ่ 3 ขั ้นตอนการออกแบบ คือหน้าจอการออกแบบเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชีวิตประจ าวัน โดย 

3) การพัฒนาเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีว ิตประจ าวันใช้โปรแกรม Figma  หรือ The 

collaborative interface design tool ในการออกแบบหน้าจอเกมดิจ ิทัล ซึ ่งเป็น  Website และ Application บนเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปออกแบบงานประเภท UI ได้ทันที 

4) น าเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน ทดลองใช้กับกลุ่ม B ที่ใช้แอปพลิเคชันท่องจ า

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

4. การน าไปใช้ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัลกับการ

ท่องจ าแบบปกติ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังน้ี 
 
 

ศึกษา ออกแบบ พัฒนา น าไปใช้

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบ 
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จากภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ เริ่มจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน 
โดยให้กลุ่มที่ 1 คือ A และกลุ่มที่ 2 คือ B ต่อมาให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน ต่อมาให้แต่ละกลุ่มแยกกันไปท่องจ า
ค าศัพท์โดยกลุ่ม A ให้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบท่องจ าปกติ กลุ่ม B ให้เล่นเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชีวิตประจ าวัน ต่อมาให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการใช้
เกมดิจิทัลและการท่องจ า 

5. การประเมินผล 
น าเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวันไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการออกแบบเกมดิจิทัล 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์มือถือ 1 ท่าน โดยท าการตรวจสอบประเมินคุณภาพของเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน 
ปรับปรุงเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวันตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปให้กลุ่มตัวอยา่ง 

(B) ทดลองใช้ ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบหลังเรียน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (SD) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดจิิทัลและการท่องจ า มี
ผลการวิจัยดังนี้  

1. เกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน 

(A)  )B(           )C(               )D( 
ภาพที่ 5 หน้าจอการออกแบบเกมดิจิทัล 

 

ท าแบบทดสอบก่อน

เรียน 

ท่องค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

ท าแบบทดสอบหลัง

เรียน 

กลุ่ม A จ าศัพท์ด้วย

วิธีการท่องจ าปกติ 

กลุ่ม B จ าศัพท์ด้วยการ

ใช้เกมดิจิทัล 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 
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จากภาพท่ี 5 หน้าจอการออกแบบของเกมดิจิทัล ประกอบด้วย (A) ผู้ใช้สามารถเลือกระดับความยากง่ายของค าศัพท์ได้ 
(B) โจทย์พร้อมตัวเลือก เมื่อผู้ใช้ตอบค าถามได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ (C) แต่หากผู้ใช้ตอบค าถามผดิระบบจะแสดง
ข้อความดังภาพ (D) 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัลและการท่องจ า 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการท่องจ าปกติ (A) และใช้เกมพัฒนาทักษะ
ดา้นการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน (B) 

วิธีการเรียน 

คะแนนการทดสอบ 

x ̅2 - x ̅1 ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̅ 1 SD1 x ̅2 SD2 

การท่องจ าปกต ิ(A) 14.30 1.49 16.10 0.74 1.80 

เกมดิจิทลั (B) 13.90 1.11 18.30 2.79 4.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 14.10 1.30 17.20 1.77 3.10 

 
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการท่องจ าปกติ (A) และใช้เกม

พัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวัน (B) ค่าความต่างของคะแนนการทดสอบหลังและก่อนเรียนของกลุ่ม B 
สูงกว่ากลุ่ม A เท่ากับ 2.60 คะแนน จ าแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A เท่ากับ 1.80 คะแนน และกลุ่ม B เท่ากับ 4.40 คะแนน ดังนั้น 
เกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวันท าให้ผู้เรียนสามารถจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าการท่องจ า
ปกติ  
  
สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เรียนด้วยการใช้
เกมดิจิทัลและกลุ่มที่เรียนด้วยการท่องจ าปกติ ซึ่งในการออกแบบต้นแบบผู้วิจัยได้น าค าศัพท์จากบทเรียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 
การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 มาออกแบบเป็นเกมดิจิทัล เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้
ค าศัพท์จากรายวิชาดังกล่าวได้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงของกลุ่มที่เรียนด้วยการใช้เกมดิจิทัล
สูงกว่ากลุ่มที่ท่องจ าปกติ เท่ากับ 14.30 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เกมดิจิทัลมีผลต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากมีสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถ
จดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสามารถน าผลที่ได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย 
เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 
 จากผลการทดลองการน าต้นแบบเกมพัฒนาทักษะด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางเรียน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัลที่สูงกว่าผู้เรียนที่ท่องจ าค าศัพท์ด้วยวิธีปกติ และสามารถพัฒนาเกม
รูปแบบนี้เพื่อน าไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ใช้กับนักศึกษาได้ทุกช้ันปี เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 2) ประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบง่าย โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจการในเก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และแบบประเมินประสิทธิภาพด้านการท างานของเว็บแอปพลิเคชันวิชาชีพครูใหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เว็บแอปพลิเคชันได้มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก โดยจากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บแอป

พลิเคชันทั้ง 3 ท่านนั้น ซึ่งแปลผลความหมายเชิงคุณภาพอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า (�̅� = 4.16, S.D. = 0.16) และ ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งแปลความหมายเชิงคุณภาพอยู่ได้ในระดับสูง โดยมีค่า (�̅� = 4.40, S.D. = 0.49) 
 

ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การคัดเลือก 
 

Abstract 
This research aimed to 1) develop a web application of student selection for the pre-service practicum 

experience, Bachelor of Education Program in Computer Studies, 2) evaluate the performance of the web 
application of student selection for the pre-service practicum experience, and 3) study the satisfaction of the 
web application users. Research sample was 30  of senior students, selected by simple random sampling, 
studying in the 5-year-program of The Faculty of Technical Educational majoring in Computer Studies, academic 
year of 1 / 2563. Using research tools were an evaluation form on the web application satisfaction and an 
evaluation form on the web application performance. Percentage, Mean, and Standard Deviation were used for 
data analysis. The research findings showed that the web application performance was at a high level. The web 
application performance evaluation analysis from the 3 web application experts revealed that the qualitative 

result was at a high level (�̅� = 4.16, S.D. = 0.16). The user’s satisfaction was at a high level (�̅� = 4.40, S.D. = 
0.49). 

 

Keywords: web application, pre-service practicum experience, Selection 
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บทน า 
 จากประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2562 โดยมีหลักการในการ
พิจารณา คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่ส าคัญคือ การรับรอง
ปริญญาของคุรุสภา ควรลดการประเมินในเรื่องของเอกสารและพัฒนาให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เคยด าเนินการมา เนื่องจาก
คุณภาพบัณฑิตครูที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม ดังนั้น เกณฑ์การรับรองปริญญา ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เกณฑ์ที่เป็น
โครงสร้างมาตรฐานบังคับเพื ่อให้เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการป้องกันและคุ ้มครองผู ้บริโภค และเกณฑ์ที ่กระตุ ้นให้
สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพ
ปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน และ การด าเนินงานรับรองปริญญาควรให้ความส าคัญกับกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
นิสิต/นักศึกษาได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอส าหรับการออกไปปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต (1) 

 ความเป็นมาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) เป็นหลักสูตรผลิตครูมืออาชีพท่ีมีสมรรถนะ
ในการสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู ปัจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 14 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิ์ศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี โรงเรียนหนอง
เสือวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงเรียนหอวังปทุมธานี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ในอดีตนั้นการเข้ารับ
นักศึกษาฝึกสอนในแต่ละสถานศึกษาเป็นไปได้อย่างยากล าบากเนื่องจาก สิ ่งที ่สถานศึกษาต้องการ ไม่ตรงตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาต้องการที่จะรับ หรือนักศึกษาฝึกสอนไม่สามารถท าได้ตามที่สถานศึกษาต้องการจึงมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้มา
หลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหาทางด้านความล่าช้าของการส่งเอกสาร และปัญหาทางด้านการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา
และตัวนักศึกษาฝึกสอน 
 โดยคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันที่ส ามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ได้
ตลอดเวลา (2) ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมีความจ าเป็นที่จะต้องให้เทคโนโลยีมาช่วยควบคุมและจัดการเพื่อลดเวลาในการ
ติดต่อสื ่อสารและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยจุดเด่นของเราสามารถคัดแยกนักศึกษาของแต่ละบุคคลได้ตาม
ความสามารถของนักศึกษาและโรงเรียนที่สนใจ รวมถึงความต้องการของโรงเรียนเครือข่าย เพื่อช่วยจัดการให้นักศึกษาลงฝึก
ประสบการณ์สอนได้เหมาะสมกับโรงเรียนมากที่สุด เพราะฉะนั้นเว็บแอปพลิเคชั่นของคณะผู้จัดท า จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ได้
กล่าวมาข้างต้น และช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคัญและข้อมูลที่ควรรู้ก่อนท่ีจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรบัการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสตูรศึกษาศาสตร์ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการคัดเลือกนักศกึษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการคดัเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ
แนวคิดที่ไว้ส าหรับหาความต้องการของผู้ใช้ (3) วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) คือวัฏ
จักรที่ไว้ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบงานโดยเทคนิคเชิง
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โครงสร้าง (Data Flow Diagram: DFD) คือการออกแบบโครงสร้างของระบบ เพื่อแสดงถึงการท างานของข้อมูลภายในระบบ และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ คือ แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการออกแบบ ทฤษฎีการพัฒนาเว็บไซต์ คือแนวคิดส าคัญส าหรับการ
พัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีการออกแบบ User Experience (UX) และ User Interface (UI) คือ ทฟษฎีที ่ค านึงถึงการท างานของ
ฟังก์ชันให้สอดคล้องกับรูปร่างหน้าตาและความเหมาะสม รวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด มา
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ เป็นนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 46 คน  
1.2 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ เป็นนักศึกษาหลักสูตร

คอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2563 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้งานโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื ่อ
เตรียมการ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาหลักของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ และจัดระบบให้ได้โครงสร้างข้อมูล และข้อก าหนด
ซึ่งจะใช้เป็นขอบเขตในการออกแบบและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้น าวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้ในการพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชัน โดยรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ปัญหา และศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อ
ออกแบบการน าเสนอข้อมูล รวมถึงการใช้ค าสั่งต่างๆได้ภายในเว็บแอปพลิเคชัน ให้ตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เนื้อหาที่ใช้ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันประกอบได้ด้วย ข้อมูลของโรงเรียนในเครือข่าย ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
แผนที่ของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 14 โรงเรียน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาระบบงานโดยเทคนิคเชิงโครงสร้าง (Data Flow Diagram: 
DFD) ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ภาพการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

โดยผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 คือส่วนของอาจารย์ที่ปรกึษา สามารถอนุมตัิการขออนุญาตการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม

โรงเรียนที่นักศึกษาเลือก การประเมินหน่วยกิตสะสม การประเมินความสามารถของนักศึกษาควบคู่ความสามารถท่ีโรงเรียน
ต้องการ  

ส่วนท่ี 2 คือส่วนของนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถแจ้งความจ านงขอฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
โดยกรอกความสามารถและโรงเรยีนได้ 3 โรงเรียน  

ส่วนท่ี 3 คือส่วนของโรงเรียนในเครือข่าย สามารถกรอกข้อมลูของโรงเรียน รวมถึงสามารถกรอกความสามารถที่
โรงเรียนต้องการจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.3 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพของระบบ 
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ผู้วิจัยน าเว็บแอปพลิเคชันท่ีได้พัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเว็บแอปพลิเคชันจ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้งาน 
และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บแอปพลิเคชันท าแบบประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์และพัฒนาระบบเพิ่มเติม 

3.4 ขั้นตอนการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยน าเว็บแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คนทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นจึงสรุปผลและเขียนรายงานการจัดท า
ปริญญานิพนธ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) วิเคราะห์หาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การท างานของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถอนุมัติการขอ
อนุญาตการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนที่นักศึกษาเลือก การประเมินหน่วยกิตสะสม การประเมินความสามารถของ
นักศึกษาควบคู่ความสามารถที่โรงเรียนต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่วนที่ 2 คือส่วนของนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สามารถแจ้งความจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยกรอกความสามารถและโรงเรียนได้ 3 โรงเรียน  ดังแสดงในภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4 และส่วนที่ 3 คือส่วนของโรงเรียนในเครือข่าย สามารถกรอกข้อมูลของโรงเรียน รวมถึงสามารถกรอกความสามารถที่

โรงเรียนต้องการจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างหน้าการอนุมัติการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างหน้าแจ้งความจ านงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างหน้ารายงานผลการแจ้งความจ านงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างหน้าแจ้งความจ านงต้องการนักศึกษา 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเว็บแอปพลิเคชัน 

ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเว็บแอปพลิเคชัน จ านวน 3 ท่าน โดยการประเมินคณุภาพของ

เว็บแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดผ้ลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ) �̅�= 4.16, S.D.= 0.16 ( เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า รายการ

ที่มีค่าเฉลีย่สูงที่สดุคือข้อค าถามว่า ด้านความสามารถการตดิต่อกับฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสดุ  )�̅� = 4.33, S.D.= 0.57 ( ส่วน

ด้านที่ได้คา่เฉลีย่รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชันและการก าหนดสิทธ์   ) �̅� = 4.33, S.D.= 0.28 ( ซึ่ง
สอดคล้องกับวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน )System Development Life Cycle: SDLC) ที่ประกอบไปด้วย การตรวจสอบความ
ถูกต้อง การประเมินคุณภาพของระบบ และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (4) ซึ่งผู้วิจัยได้น า
หลักการดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคดัเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตูรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศ์ึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสทิธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
�̅� S.D 

ด้านความสามารถการติดต่อกับฐานข้อมูล 4.33 0.57 ด ี

ด้านการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น 4.08 0.14 ด ี

ด้านสมรรถนะการตอบสนองของเว็บแอปพลิเคชัน 4.00 0.00 ด ี

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชันและการก าหนดสิทธ์ 4.33 0.28 ด ี

รวม 4.16 0.16 ดี 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนกัศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานนักศึกษา จ านวน 30 คน พบว่าการประเมินความพึงพอใจโดย

ผู้ใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.40, SD = 0.49) และเมือ่พิจารณารายแล้วนั้น ในข้อท่ี 1 ด้านข้อความ คือ ตัวอักษร

สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (�̅� = 4.50, SD = 0.70) อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการออกแบบ User 
Experience (UX) และ User Interface (UI) เป็นวิธีการออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานนั้นได้รับประสบการณ์ในการใช้
ที่ดีท่ีสุด รวมถึงการออกแบบท่ีสวยงามอีกด้วย (5) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
�̅� S.D 

ด้านการใช้งาน 

1. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน 4.38 0.69 ด ี

2. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง 4.24 0.60 ด ี

3. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.38 0.69 ด ี

ด้านข้อความ 

1. ขนาดของตัวอักษรมีความชัดเจน 4.50 0.70 ด ี

2. เลือกใช้ฟอนต์ได้อย่างเหมาะสม 4.47 0.66 ด ี

3.ข้อความที่ใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.47 0.61 ด ี

ด้านการตกแต่ง 

1. ความเหมาะสมในการเลือกสี 4.38 0.49 ด ี

2. จัดวางองค์ประกอบเนื้อหาและต าแหน่งให้เหมาะสม 4.41 0.70 ด ี

รวม 4.40 0.49 ดี 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันส าหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศ์ึกษา ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจยัตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บแอปพลิเคชัน มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จ านวน 3 

สรุปผลการด าเนินงานพบว่า การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ) �̅� = 4.16 , S.D.= 
0.16 ( เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีคา่เฉลีย่สูงที่สดุคือข้อค าถามว่า ด้านความสามารถการตดิต่อกับฐานข้อมูล อยู่ใน

ระดับมากที่สุด  )�̅� = 4.33, S.D.= 0.57 ( ส่วนด้านท่ีได้ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านความปลอดภยัของข้อมูลในเว็บแอปพลเิคชัน

และการก าหนดสิทธ์  )�̅� = 4.33, S.D.= 0.28(  
2. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยนักศึกษา พบว่าการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเค

ชัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40, SD = 0.49) และเมื่อพิจารณารายแล้วนั้น ในข้อที่ 1 ด้านข้อความ คือ ขนาดของ
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ตัวอักษรมีความชัดเจน (�̅� = 4.50, SD = 0.70) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  เลือกใช้ฟอนต์ได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.47, SD = 
0.66) อยู่ในระดับมาก 
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Officer%20Development.pdf?fbclid=IwAR2I3B3_KpRu7daHfw8R0BxHZPLzoZFWw7_dpSwVfmnB5_zbGb
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4. ประธาน ด ่านสก ุลเจร ิญก ิจ  .SDLC ค ือ อะไร? [อินเตอร ์ เน ็ต .] 2553. [เข ้าถ ึงเม ื ่อ 2563 ก ุมภาพันธ ์ 19 ].   
เข้าถึงได้จาก : http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-articles/79-sdlc 

5. พิชชยานิดา ค าวิชัย  .การออกแบบ UX และ UI ส าหรับการสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ )Core UX/UI for 
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Comparison of Algorithm for Predicting the Tendency of Undergraduates’ Termination 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้ท าการศึกษาขั้นตอนการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการ

เปรียบเทียบอัลกอริทึมจ านวน 2 อัลกอริทึม ได้แก่ 1) อัลกอริทึมป่าสุ่ม และ 2) อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ท าการสร้าง

แบบจ าลองจากข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ได้ท าการบันทึกไว้ที่ระบบขึ้นทะเบี ยนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 

จ านวน 18,490 คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการท าความสะอาดข้อมูล  เพื ่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพส าหรับการพยากรณ์ 

 ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมป่าสุ่มให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีกว่าอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด โดยมีค่าความ

ถูกต้องร้อยละ 94.61 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.07 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.074  

ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0.227 ตามล าดับ  

 

ค ำส ำคัญ: อัลกอริทึมป่าสุ่ม อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด การพยากรณ์การพ้นสภาพ 

 

Abstract 

 The objective of this research is to predict the tendency of undergraduate student retirement. By using 

two algorithms, which are Random forest Algorithm and K-nearest Neighbor Algorithm (K-NN). By creating a 

model from student’s basic information that is recorded in the new student registration system. A total 

information of 18,490 participants from past academic years, 2017 – 2019 that the researcher has already 

performed data cleansing to get the most validity algorithm.  

 The findings reveal that the Random Forest algorithm is more effective. It has 94.61% of accuracy, and 

an absolute error is 0.07. A normalized absolute error is 0.074, and root mean squared error is 0.227 respectively.     

 

Keyword: Random Forest Algorithm, K-Nearest Neighbor Algorithm, Termination Forecast 
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บทน า 

 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับนักศึกษาอย่างกว้างขวาง นักศึกษามีตัวเลือกในการเข้าศึกษาต่อได้หลายสถานศึกษา 

โดยที่นักศึกษามีความต้องการที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจากความชื่นชอบในสาขานั้น ความมีชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา 

หรืออาจจะเป็นสถานศึกษานี้อยู ่ใกล้กับที่พักอาศัยของนักศึกษา แต่จากสาเหตุเหล่านี ้ ก็มีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา            

อันเนื่องมาจาก ออกกลางคัน พ้นสภาพเพราะเกรดไม่เป็นไปตามระเบียบ พ้นสภาพเพราะไม่ลงทะเบียน พ้นสภาพเพราะหมด

ระยะเวลา โดยสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษามากที่สุดจะเป็นพ้นสภาพเพราะเกรดไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งจ านวน

มากที่สุดจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยที่สาเหตุอาจจะเกิดมาจากรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนจะมีความแตกต่างกับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย จึงท าให้นักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ หรือด้วยการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น

จะต้องใช้งบประมาณในการศึกษาเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักเพื่ออยู่อาศัยกรณีมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจากภูมิล าเนา หรือแม้กระทั้งชุดนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ในขณะที่พื ้นฐานของครอบครัวไม่เท่ากัน โดยรายได้ของนักศึกษาหรือทางครอบครัวของนักศึกษาไม่เพียงพอแก่การยังชีพ      

สาเหตุด้วยบิดา มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน เสียชีวิตไป หรือหากแต่ผู้ปกครองอยู่ด้วยกันแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงท าให้

ครอบครัวของนักศึกษาขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ซึ่งแต่ละคณะมีอยู่จ านวนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจ านวนของนักศึกษาที่ได้

ส ังกัดอยู ่ในแต่ละคณะ การพ้นสภาพของนักศึกษาถือเป็นปัญหาส าคัญของสถาบันการศึกษา ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อ                 

การจัดการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ 

 ในการพยากรณ์ข้อมูล จะมีการใช้อัลกอริทึมอยู่หลายรูปแบบซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป โดยมีผู้วิจัย

ได้ท าการพยากรณ์โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และข้อมูลระเบียบประวัติของนิสิตปริญญาตรี

หลังส าเร็จการศึกษา โดยวิธี Random Forest และเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธี Bagging (1) ท าการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์

เพื่อวางแผนการสั่งสินค้าล่วงหน้า โดยวิธีการ Exponential Smoothing (2) การศึกษาการพยากรณ์แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยไป

ยังประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการ Decomposition Method (3) การศึกษาจ านวนนักศึกษาที่ลาออกจากสถาบันทาง

การศึกษา โดยน าเสนอเทคนิค Dimensionality Reduction (4) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยวิธีต้นไม้การตัดสินใจ (5) เป็นต้น 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะด าเนินการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการ

น าเอาอัลกอริทึมมาท าการเปรียบเทียบ 2 อัลกอริทึม คือ 1) อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) และ 2) อัลกอริทึมเพื่อนบ้าน

ใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN)) โดยน ามาทดสอบกับชุดข้อมูลตัวอย่าง เพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมส าหรับ

การพยากรณ์ 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษา 

  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษา 
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วิธีการวิจัย 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิจัย 

 

2.1 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับทดสอบอัลกอริทึม 

  โดยการน าข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ได้ด าเนินการบันทีกข้อมูลไว้ในระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562 เป็นชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา และข้อมูลบิดา 

มารดา และผู้ปกครอง แล้วการท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีค่าว่าง ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงแอททริบิวต์ข้อมูลของนักศึกษา 

เพศ 
สัญชาต ิ

ความพิการ 
ความสามารถพิเศษ 
ได้รับเงินจากที่ไหน 
วุฒิการศึกษาเดมิ 

สาขาท่ีเรยีนปัจจุบัน 
วิขาเขตที่เรียน 

จังหวัดเกิด 
ศาสนา 

เป็นบุตรคนท่ี 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ผลการเรยีนเดมิของนักศึกษา 
หลักสตูรที่เรียนปัจจุบัน 

ประเภทนักศึกษา 

เชื้อชาติ 
กลุ่มเลือด 

จ านวนพี่น้องที่เรียนอยู ่
อาศัยอยู่กับใคร 

รายได ้
สถานศึกษาเดมิ 

จ านวนปีของหลักสูตรที่เรยีน 
รอบการศึกษา 

 

ตารางที่ 2 แสดงแอททริบิวต์ข้อมูลของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 

อาชีพ การศึกษา รายได ้ ข้อมูลสถานภาพ 
 

2.2 สร้างแบบจ าลองข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึม 

  เป็นการน าเอาข้อมูลข้อมูลที่ได้ท าการเตรียมเรียบร้อยมาด าเนินการน าเข้าอัลกอริทึม ทั้ง 2 อัลกอริทึม ซึ ่งได้แก่  

1) อัลกอริทึมป่าสุ ่ม (Random Forest) และ 2) อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด  (K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN))   
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โดยเริ ่มจากการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม RapidMiner เพื่อด าเนินการหาค่าพารามิเตอร์ที ่เหมาะสมส าหรับอัลกอริทึมทั้งสอง  

แสดงดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ของ Random Forest ที่ได้ท าการสรา้งแบบจ าลอง 

NO
. 

Algorithm 
Parameters 

Voting Strategy 
Number of 

Folds 
Subset 
Ratio 

Numb
er 
of 

Trees 

Maximal 
Depth 

Random 
Forest 

Confidence 
Vote 

Majority 
Vote 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 โดยที่ พารามิเตอร์ของ Random Forest 

 Number of Folds คือ จ านวนส่วนย่อยของชุดตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ได้ท าการแบ่งออกเป็น 50 ชุด 

 Subset Ratio คือ พารามิเตอร์ที่ระบุอัตราส่วนของแอทริบิวต์ที่สุ่มเลือกทดสอบ 

 Number of Trees คือ จ านวนต้นไม้ที่จะสร้าง ในงานวิจัยนี้ได้ท าการสร้างออกเป็น 100 แบบ 

 Maximal Depth คือ ความลึกของต้นไม้แต่ละต้นท่ีได้สร้าง ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดความลึกท่ี 100 ช้ัน 
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ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ของ K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN) ที่ได้ท าการสร้างแบบจ าลอง 

NO. 
Algorithm 

Parameters 

Number of Folds K 
K-NN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
40 
50 

โดยที ่พารามิเตอร์ของ K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN) 

 Number of Folds คือ จ านวนส่วนย่อยของชุดตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ได้ท าการแบ่งออกเป็น 50 ชุด 

 K คือ ค่าที่ไว้ดูจ านวนข้อมูลที่ใกล้ที่สุดว่าจะดูกี่จ านวนในการตัดสินเลือกกลุ่ม โดยทั่วไป K จะเป็นจ านวนเต็ม 

 

ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 

 จากการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของนักศึกษาด้วย 2 อัลกอริทึม คือ อัลกอริทึมป่าสุ ่ม 

(Random Forest) และอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN)) ผลการเปรียบเทียบของแต่ละ

อัลกอริทึม แสดงดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบอัลกอริทึม Random Forest 

NO. 

Parameters Performance 

Voting Strategy 
Subset 
Ratio 

Accuracy 
(%) 

Absolute 
Error 

Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared Error 

Confidence 
Vote 

Majority 
Vote 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 

94.61 
94.60 
94.61 
94.61 
94.60 
94.54 
94.46 
94.42 
94.35 
94.28 
94.23 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.59 
94.60 
94.52 
94.46 
94.42 
94.37 
94.31 

0.100 
0.099 
0.099 
0.099 
0.099 
0.099 
0.099 
0.100 
0.099 
0.099 
0.1 
0.07 
0.08 
0.086 
0.088 
0.089 
0.09 
0.09 
0.091 
0.091 
0.091 
0.092 

0.105 
0.105 
0.104 
0.104 
0.104 
0.105 
0.105 
0.105 
0.105 
0.105 
0.105 
0.074 
0.084 
0.09 
0.093 
0.094 
0.095 
0.095 
0.096 
0.096 
0.096 
0.097 

0.224 
0.223 
0.222 
0.223 
0.224 
0.225 
0.227 
0.228 
0.228 
0.230 
0.231 
0.227 
0.224 
0.223 
0.224 
0.224 
0.225 
0.226 
0.227 
0.228 
0.229 
0.231 

  

จากตารางที่ 5 การทดสอบอัลกอริทึม Random Forest มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด โดยเป็นการปรับค่า 

Subset Ratio ซึ่งค่า Subset Ratio = 0.0 ในล าดับที่ 12 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ค่าความถูกต้องเท่ากับ 94.61% ค่าความคลาด

เคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.07 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.074 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 

0.227 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

933 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบอลักอรทิึม K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN) 

NO
. 

Parameters Performance 

Number of 
Folds 

K 
Accurac

y 
(%) 

Absolute 
Error 

Normalized Absolute 
Error 

Root Mean Squared 
Error 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 

90.71 
92.18 
93.89 
94.08 
94.42 
94.48 
94.54 
94.55 
94.60 
94.59 
94.60 
94.60 
94.60 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 
94.61 

0.093 
0.093 
0.091 
0.092 
0.092 
0.092 
0.092 
0.092 
0.092 
0.091 
0.091 
0.092 
0.092 
0.092 
0.091 
0.091 
0.091 
0.092 
0.091 
0.091 
0.092 
0.092 
0.092 

0.098 
0.098 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.096 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 
0.097 

0.304 
0.265 
0.25 
0.243 
0.238 
0.236 
0.233 
0.232 
0.231 
0.230 
0.229 
0.229 
0.228 
0.228 
0.227 
0.227 
0.226 
0.226 
0.226 
0.225 
0.225 
0.224 
0.224 
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NO
. 

Parameters Performance 

Number of 
Folds 

K 
Accurac

y 
(%) 

Absolute 
Error 

Normalized Absolute 
Error 

Root Mean Squared 
Error 

3
0 
4
0 
5
0 

  

จากตารางที่ 6 การทดสอบอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN) มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดี

ที่สุด โดยเป็นการปรับค่า K โดยค่า K = 17 ให้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด ในล าดับที่ 17 ค่าความถูกต้องร้อยละ 94.61 ค่าความคลาดเคลื่อน

สัมบูรณ์เท่ากับ 0.091 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.096 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 

0.226 

 จากการทดสอบทั้ง 2 อัลกอริทึม พบว่า ค่าความถูกต้องของทั้ง 2 อัลกอริทึมมีค่าเท่ากับ คือ ร้อยละ 94.61 ผู้วิจัยจึงท า

การพิจารณาค่าความผิดพลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัลกอริทึม Random Forest ให้ค่าความผิดพลาดน้อยกว่า อัลกอริทึม K-Nearest 

Neighbor Algorithm (K-NN) โดยค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.07 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 

0.074 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0.227 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ส าราญ ธรัช และจรัญ [1] ที่ได้ท า

การเปรียบเทียบอัลกอริทึม พบว่า อัลกอริทึม Random Forest ให้ความถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลสูงที่สุดเช่นกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากเปรียบเทียบอัลกอริทึมจ านวน 2 อัลกอริทึม คือ 1) อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) และ2) อัลกอริทึมเพื่อน

บ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN)) โดยการสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ได้ท าการ

บันทึกไว้ที่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาย้อนหลัง ได้แก่ ปีการศึกษา 2560 - 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการท า

ความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือจะได้อัลกอริทึมที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ 

 ผลการทดสอบอัลกอริทึม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมที่ใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มการพ้นสภาพของ

นักศึกษาปริญญาตรี สรุปผลได้ว่า อัลกอริทึมป่าสุ่มให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์ดีกว่าอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด โดยมีค่าความ

ถูกต้องร้อยละ 94.61 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.07 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.074  

ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0.227 ตามล าดับ  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกความเหมาะสมของพันธุ์ผลไม้ต้นแบบ 
Comparison Efficiency of Fruit Varieties Classification 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกความเหมาะสมของพันธุ์ผลไม้เพื่อน าไปเป็นต้นแบบ

ในการศึกษาแร่ธาตุในการเจริญเติบโต โดยท าการเปรียบเทียบ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ และ
อัลกอริทึมป่าสุ่ม โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลที่เก็บตัวอย่างมาจากพื้นที่แปลงของชาวสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ประกอบด้วย 
ข้อมูลผลผลิต ความสมบูรณ์ของล าต้น ความสมบูรณ์ของผล ความทนทานต่อโรคและศัตรูพืช และแร่ธาตุในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนก 

ผลการทดสอบพบว่า การจ าแนกพันธุ ์ผลไม้ตัวอย่างโดยเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของทั้ง 3 อัลกอริทึม พบว่า 
อัลกอริทึมที่มีความถูกต้องสูงสุดคือ อัลกอริทึมป่าสุ ่ม  โดยมีค่าความถูกต้องสูงสุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 96 รองลงมา คือ 
อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องร้อยละ 94 และอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ มีค่าความถูกต้องร้อยละ 92  ตามล าดับ สรุปได้ว่า 
อัลกอริทึมป่าสุ่มเป็นอัลกอริทึมที่มีค่าความถูกต้องที่สุดส าหรับการคัดเลือกพันธุ์ผลไม้ 

 
ค ำส ำคัญ: อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึมต้นไม้ตดัสินใจ อัลกอริทึมป่าสุ่ม  
 
Abstract 

The objective of this research is comparing the efficacy of fruit varieties to be used as a model for 
studying mineral growth by comparing 3 algorithms: ID3 algorithm, decision tree algorithm and random forest 
algorithm. The data used in this research were collected from the farmer's plot, Chanthaburi. The data used in 
this research were collected from the farmer's plot, Chanthaburi Province that contain information of yield, 
trunk integrity, yield integrity, resistant to diseases and pests and soil minerals: nitrogen, phosphorus and 
potassium. Then tested the data to compare the classification efficiency. 

The testing results showed that the classification of the sample fruit by comparing the validity of the 
3 algorithms found that the algorithm with the highest accuracy is random forest algorithm with 96% accuracy 
followed by the ID3 algorithm with 94% accuracy and the decision tree algorithm with 92% accuracy. It was 
concluded that the random forest algorithm was the most accurate algorithm for fruit selection. 

 
Keywords:  ID3 Algorithm, Decision Tree Algorithm, Random Forest Algorithm 
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บทน า 
การเกษตรกรรมยังมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเกษตรกร 

และมีการแข่งขันในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สูง  เกษตรกรที่พ่ึงเริ่มท าการเกษตรใหม่ๆส่วนมากที่ปลูกพืชไม่ประสบผลส าเร็จ
เจอปัญหาต่าง ๆ มากมาย ปัญหาส่วนมากมาจากการเลือกใช้ดินที่ผิดชนิด และยังไม่มีความรู้มากนักในการท าการเกษตร เกษตรกร
จึงต้องท าการทดลองปลูกหาพืชที่เหมาะสมกับดินซึ่งใช้เวลานาน และการจ้างนักวิจัยเข้ามาเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สภาพดินหรือการ
ส่งดินไปท าการวิจัยหาแร่ธาตุตามบริษัท ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงและเสียเวลา อีกทั้งข้อมูลที่ได้มานั้นยังต้องน าไปวิเคราะห์หา
พืชพันธุ์ที่เหมาะสมเองจากแหล่งความรู้อื่น ซึ่งกระบวนการค้นหาพันธุ์ผลไม้ตัวอย่างเพื่อน ามาศึกษาแร่ธาตุด้วยอัลกอริทึมที่นิยมใช้
กันทางการเกษตร ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ด้านหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรมือใหม่และลดต้นทุนในการปลูกอีกด้วย 

ปัจจุบันมีการน าเอาอัลกอริทึมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เรียกว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรให้มากข้ึน  เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาท าการตรวจภาพดิน ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณ
แสงธรรมชาติ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตพืช ตัวอย่างเช่น ระบบสมาร์ทฟาร์มช่วยในการปลูกมะนาว (1) ได้น า IoT มาเพื่อใช้วัดค่า
ข้อมูลของสวนมะนาวโดยใช้เซ็นเซอร์วัดทั้งหมด 4 ตัวได้แก่ Temperature Humidity Moisture และ PH เพื่อค้นหาอุณหภูมิและ
ความช่ือท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกมะนาวร่วมกับอัลกอริทึมต่างๆ จากเทคโนโลยีเหล่านี้ท าให้การเกษตรกรรมมีความแม่นย าและ
มีโอกาสประสบความส าเร็จสูงและยังมีอัลกอริทึมที่น่าสนใจอิก 3 ตัวได้แก่  (2) อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest : RF), (3) 
อัลกอริทึม ID3 (Iterative Dichotomiser 3) และ (4) อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ (5)  
Machine Learning เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพดินร่วมประยุกต์ใช้ร่วมกับอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการท าการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินนั้นๆ ลดเวลาการค้นหาพืชและประหยัดค่าใช้จ่าย และพกพาไปได้สะดวก โดยจะ
เลือกเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ 3 ตัวได้แก่ อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสิน (Decision Tree) อัลกอริทึม ID3 (Iterative Dichotomiser 3) 
และอัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest : RF) เพื่อหาอัลกอริทึมที่ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทยีบอัลกอริทึมส าหรบัการจ าแนกเพื่อความความเหมาะสมในการคัดเลือกพันธุ์ผลไมต้้นแบบ 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการจ าแนกเพ่ือความความเหมาะสมในการคดัเลือกพันธุ์ผลไม้ต้นแบบ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับหาพันธุ์ผลไม้ต้นแบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการ แสดงดังภาพท่ี 1 ตั้งแต่การเริ่มการเก็บข้อมูลท าการ Clean Data 
ศึกษาอัลกอริทึมที่เหมาะสมและน ามาเปรียบหาอัลกอริทึมที่ดีที่สุดเพื่อ น าอัลกอริทึมนั้นไปใช้ในการเขียนฟังก์ชันในการพัฒนา
ระบบต่อไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 

1. ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลจัดเก็บข้อมลู 
เก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลต่างของแปลงตัวอย่างของชาวสวนจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลที่เก็บนั้นประกอบไปด้วย 

ข้อมูลผลผลิตที่ท าได้ ข้อมูลลักษณะล าต้น ความต้านทานต่อโรค ความสมบูรณ์ของผล ข้อมูลวิธีปลูก วิธีใส่ปุ๋ยของผลไม้แต่ละชนิด 
รวมไปถึงการเก็บข้อมูลแร่ธาตุต่างๆประกอบไปด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เพื่อในไปใช้เป็นข้อมูลใน
การเปรียบเทียบอัลกอริทึม แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการน ามาเปรียบเทียบหาพันธุ์ผลไม้ 

No Product Disease 
Resistant 

Plant Health Fruits Health Selected 

1 high yes very good very good yes 
2 high yes very good good yes 
3 high yes good good yes 
4 medium yes very good very good yes 
5 medium yes very good good yes 
6 medium yes good good yes 
7 medium no bad bad no 
8 low yes good good no 
9 low no good bad no 
10 low no bad bad no 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลค่าแร่ธาตุของพืช 
ทุเรียน 

สวนท่ี N P K Fertility 
1 200 14 200 70% 
1 194 13 194 68% 
2 164 11 164 58% 
3 116 8 116 42% 

 
4 119 8 119 43% 
4 176 12 176 62% 
5 170 12 170 60% 
5 194 13 194 68% 
6 176 12 176 62% 
6 185 13 185 65% 

 
2. ขั้นตอนการเปรียบเทียบและคัดเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สดุ 

ท าการเปรียบเทียบหาค่าความแม่นย าจากอัลกอริทึมทั้ง 3 อัลกอริทึมได้แก่ อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึม Random Forest 
และอัลกอริทึม Decision Tree ด้วยโปรแกรม RapidMiner โดยการสร้างแบบจ าลองทดสอบจากชุดข้อมูลตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูล
มาจากขั้นตอนที่ 1 มาท าการ Clean Data และน าไปทดสอบเพื่อหาความแม่นย าของข้อมูลเมื่อท าการทดสอบอัลกอริทึมเรียบร้อย
แล้ว ท าการสรุปผลและเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด เพื่อน าไปใช้ในการเขียนฟังก์ชันในการพัฒนาระบบต่อไปโดยเลือก
อัลกอริทึมท่ีมีความถูกต้องมากที่สุด  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบค่าอัลกอริทึมทั้ง 3 อัลกอริทึมโดยโปรแกรม RapidMiner ได้แก่ อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึม 
Random Forest และอัลกอริทึม Decision Tree สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบประสทิธิภาพด้วยอัลกอริทึม ID3 
NO. Parameters Performance 

Number of Folds Seed Accuracy (%) Absolute 
Error 

Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 
1 50 1 89.5 0.159 0.109 0.144 
2 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
3 50 3 93.5 0.104 0.128 0.155 
4 50 4 93.5 0.105 0.128 0.153 
5 50 5 94.0 0.090 0.106 0.144 
6 50 6 94.0 0.090 0.107 0.145 
7 50 7 94.0 0.091 0.107 0.147 
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NO. Parameters Performance 
Number of Folds Seed Accuracy (%) Absolute 

Error 
Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 
8 50 8 95.0 0.082 0.115 0.142 
9 50 9 93.5 0.101 0.127 0.141 
10 50 10 94.0 0.079 0.109 0.144 
11 50 11 93.5 0.081 0.120 0.200 

 

จากตารางที่ 3 การทดสอบอัลกอริทึม ID3 มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด โดยเป็นการปรับค่า Seed และ 
Number of Folds ซึ่งค่า Seed = 2 และ Number of Folds = 50 ในล าดับที่ 2 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ 94 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.074 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.105 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ก าลังสองเท่ากับ 0.143  
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบประสทิธิภาพด้วยอัลกอริทึม Random Forest  
NO. Parameters Performance 

Number of Folds Subset 
Ratio 

Number 
of Trees 

Accuracy (%) Absolute 
Error 

Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 
1 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
2 50 0.1 100 95.5 0.076 0.117 0.124 
3 50 0.2 100 96.0 0.075 0.116 0.124 
4 50 0.3 100 91.5 0.105 0.126 0.130 
5 50 0.4 100 96.0 0.075 0.123 0.129 
6 50 0.5 100 96.0 0.076 0.116 0.132 
7 50 0.6 100 92.0 0.095 0.120 0.128 
8 50 0.7 100 96.0 0.076 0.117 0.123 
9 50 0.8 100 95.0 0.080 0.119 0.127 
10 50 0.9 100 96.0 0.075 0.116 0.127 
11 50 1.0 100 96.0 0.075 0.116 0.127 

 
จากตารางที่ 4 การทดสอบอัลกอริทึม Random Forest มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด โดยเป็นการปรับค่า 

Subset Ratio และ Number of Folds ซึ่งค่า Subset Ratio = 0.0 และ Number of Folds = 50 ในล าดับที่ 1 ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ 96 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.074 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 
0.115 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสองเท่ากับ 0.122 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบประสทิธิภาพด้วยอัลกอริทึม Decision tree 
NO. Parameters Performance 

Number of Folds Seed Accuracy (%) Absolute 
Error 

Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 

1 50 1 91.5 0.085 0.099 0.145 
2 50 2 92.0 0.089 0.096 0.130 
3 50 3 95.5 0.092 0.110 0.180 
4 50 4 95.5 0.092 0.111 0.178 
5 50 5 96.0 0.105 0.124 0.156 
6 50 6 95.5 0.105 0.099 0.152 
7 50 7 92.0 0.082 0.096 0.131 
8 50 8 91.0 0.090 0.099 0.140 
9 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
10 50 10 92.0 0.081 0.096 0.130 
11 50 11 95.5 0.104 0.100 0.180 

 
จากตารางที่ 5 การทดสอบอัลกอริทึม Decision Tree มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด โดยเป็นการปรับค่า 

Seed และ Number of Folds ซึ่งค่า Seed = 2 และ Number of Folds = 50 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ค่าความถูกต้องร้อยละ 92 
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 0.081 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.095 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ก าลังสองเท่ากับ 0.129 

หลังจากได้ค่าที่ดีที่สุดในของแต่ละอัลกอริทึมแล้วนั้น น าค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของแต่ละอัลกอริทึมมาท าการทดสอบซ ้า
อีกอัลกอริทึมละ 5 ครั้ง เพื่อวัดประสิทธิภาพการจ าแนกของอัลกอริทึมและเพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบซ ้า 5 ครั้งจากอัลกอริทึม ID3 

NO. Parameters Performance 
Number of 

Folds 
Seed Accuracy (%) Absolute 

Error 
Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 

1 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
2 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
3 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
4 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
5 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 

Average 50 2 94.0 0.074 0.105 0.143 
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบซ ้า 5 ครั้งจากอัลกอริทึม Random Forest 
NO. Parameters Performance 

Number of 
Folds 

Subset 
Ratio 

Number 
of 

Trees 

Accuracy 
(%) 

Absolute 
Error 

Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 

1 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
2 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
3 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
4 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
5 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 

Average 50 0.0 100 96.0 0.074 0.115 0.122 
 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบซ ้า 5 ครั้งจากอัลกอริทึม Decision tree 

NO. Parameters Performance 
Number of 

Folds 
Seed Accuracy (%) Absolute 

Error 
Normalized 
Absolute 

Error 

Root Mean 
Squared 

Error 
1 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
2 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
3 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
4 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
5 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 

Average 50 9 92.0 0.081 0.095 0.129 
 
ตารางที่ 10 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมทั้ง 3 อัลกอริทึม 
Algorithm Accuracy (%) Absolute error Normalized absolute 

error 
Root Mean 

Squared Error 

ID3 94 0.074 0.143 0.143 
Random Forest 96 0.074 0.115 0.122 
Decision Tree 92 0.081 0.095 0.129 

 
 จากตารางที่ 10 ผลการการทดสอบกับข้อมูลตัวอย่างทั้ง 3 อัลกอริทึม พบว่า อัลกอริทึมที่มีความถูกต้องสูงสุดคือ 
อัลกอริทึม Random Forest โดยมีค่าความถูกต้องอยู่ท่ีร้อยละ 96 ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.074 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.115 รองลงมา คือ อัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 94 ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.074 ค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.143 และอัลกอริทึม Decision Tree มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 92 ค่า
ความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.081 ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์แบบมาตรฐานเท่ากับ 0.095 ตามล าดับ สามารถน ามาออกแบบโมโดล
ในการคัดเลือกพืชตัวอย่าง และการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินได้ แสดงดังภาพท่ี 4 และภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การออกแบบโมเดลในการคัดเลือกพืชตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 6 การออกแบบโมเดลในสว่นการวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของดิน 
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 ผลจากการทดสอบการเปรียบเทียบ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึม ID3 อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ และอัลกอริทึมป่าสุ่ม 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลที่เก็บตัวอย่างมาจากพื้นที่แปลงของชาวสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ประกอบด้วย ข้อมูลผลผลิต  
ความสมบูรณ์ของล าต้น ความสมบูรณ์ของผล ความทนทานต่อโรคและศัตรูพืช และแร่ธาตุในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม สามารถสรุปผลได้ว่า อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest : RF) เหมาะส าหรับการคัดเลือกพันธุ์ผลไม้ตัวอย่างมาก
ที่สุด ด้วยค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 96 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยเลือกอัลกอริทึมแบบป่าสุ่ม (Random Forest : RF) เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป  
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การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด 
Developing the province’s transportation system prototypes 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื ่องการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด มีวัตถุปร ะสงค์เพื ่อ 1) ศึกษารูปแบบ 
การให้บริการรถโดยสารธารณะ 2) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด โดยศึกษาระบบ
ขนส่งรถตู้โดยสายสายกรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี เพื่อน ามาพัฒนาต้นแบบระบบ เปรียบเทียบฟังก์ชันการท างานของระบบ
ขนส่งรถตู้ พัฒนาต้นแบบระบบ และน าต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบระบบ สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบระบบ
สามารถใช้งานได้ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัดสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดเป็นระบบการขนส่งรถตู้โดยสารทุกจังหวัดให้เหมาะสมและสามารถใช้ได้กับบริการขนส่งที่มีการรับส่งผู้โดยสารในแต่ละ
สถานีได้เช่นรถตู้ รถสองแถว เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
 
ค ำส ำคัญ: ต้นแบบระบบ, รถตู้โดยสาร 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the pattern of the provincial van transportation system 
and 2) to analyze and develop model design of the provincial van transportation system. The model sample 
was the manual van system of Bangkok - Ongkarak - Prachinburi province. The system functions gathered by 
comparing the various van services. The system prototype was created by using analyzing the previous 
information including digital function and design userinterface. The efficiency’s prototype was evaluated by 
related field experts. The statistics for this research were mean and Standard Division. The research result shown 
that system prototype was good which 4.03 of average. This prototype will provide function for various transport 
types, for example, bus and car. Because of, digital technology development is increased continuously. Then 
the digital platform should support using every where and every time.    
 
Keywords:  System prototype, Passenger van 
 
บทน า 
 การขนส่งทางบกมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่
จ าเป็นต้องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อช่วยให้การขนส่งและการเดินทางมีความต่อเนื่อง ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อ
ประหยัดพลังงาน ตลอดจนลดมลพิษจากยานยนต์ ดังนั้นการเลือกระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมบริบทของพื้นที่ช่วยส่งเสริม
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การใช้รถสาธารณะมากขึ้น(1)  จากรายงานการวิจัยโครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบโดยสารประจ าทาง: การ
ก าหนดมาตราฐานการบังคับใช้และการตรวจสอบพบว่า ในปีพุทธศักราช 2553 มีรถจดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้นจาก 3,230 คัน เป็น 
17,957 คัน หรือมีอัตราการขยายตัวของจ านวนรถสะสมร้อยละ 53.55 ต่อปี ในขณะที่รถโดยสารขนาดใหญ่ทั้งรถโดยสารปรับ
อากาศพิเศษ (มาตรฐาน 1) และไม่ปรับอากาศ (มาตรฐาน 3) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.98 และ 1.93 ตามล าดับ (2)    จาก
อัตราการใช้ขนส่งสาธารณะประเภทรถโดยสารที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันจึงเป็นแหล่งองค์
ความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 

เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากปราจีนบุรีไปกรุงเทพโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะมี 2 วิธี ได้แก่  รถตู้ประจ าทาง
และรถไฟ รถตู้ที่ผู้วิจัยขึ้นประจ าคือรถตู้สาย กรุงเทพ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี จากการส ารวจพบว่า ผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่
สามารถตรวจสอบเวลาที่รถจะมาถึง ณ จุดของผู้โดยสารเวลาใด จึงท าให้ผู้ขับรถต้องติดตามผู้โดยสารโดยการโทรศัพท์เพื่อให้
เตรียมตัวรอ ณ จุดจอดก่อนเวลา เนื่องจากผู้โดยสารบางส่วนไม่ทราบเวลาที่รถจะมาถึงจุดจอดจึงก่อให้เกิดการมาถึงจุดจอดช้ากว่า
ก าหนด ท าให้เวลารถออกเกิดการคลาดเคลื่อน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้โดยสารบางส่วนมารอท่ีจุดจอดรถก่อนเวลา ซึ่งท าให้เกิดการ
รีบเร่ง ระบบการใช้บริการดังกล่าวไม่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยพัฒนาเทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบนมือถือข้ึนจะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

แอปพลิเคชั่นท่ีออกแบบพัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นรูปแบบ เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) เป็นแอปพลิเคชันท่ี
พัฒนาขึ้นด้วยชุดค าสั่ง เพื่อเอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ OS Mobile นั้นโดยเฉพาะ ข้อดีคือผู ้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จาก Google Play หรือ Apple’s App Store รวมถึงการท างานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางแอป
พลิเคชัน ท าให้ผู้ใช้งานสะดวก(3)   แอปพลิเคชั่นท่ีออกแบบพัฒนามีความสามารถ เช่น ระบุต าแหน่ง แสดงเส้นทาง การซื้อตั๋ว การ
ประเมินการใช้บริการ การสนทนา ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านกระบวนการของแอพพลิเคช่ันในเรื่องของการยืนยันการช าระเงิน
ทางอีเมลล์ / โทรแจ้ง ลูกค้าก่อน มากที่สุด น้อยลงมาคือการประเมินหรือท าการรีวิว (Review) (4)   โดยจะน ามาใช้งานกับการ
พัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด โดยเน้นที่ความเสมอภาคกันของผู้ใช้และผู้ให้บริการในด้านของเวลา 
ความเสมอภาคในการเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการในด้านของการประเมิน โดยที่ผู้ใช้จะต้องไม่ประเมินเกินความเป็นจริงในการใช้
บริการ และทางผู้ให้บริการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรม 
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริการรถตู้
โดยสารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้โดยสารที่ใช้งานแอปพลิเคชันจะสามารถดูเวลาในการที่รถมาถึงจุดจอด หรือ จุดที่นัด
หมาย และสามารถตรวจสอบท่ีนั่งผ่านแอปพลิเคชันและช่วยให้ผู้ขับรถสามารถดูว่าผู้โดยสารอยู่ตรงต าแหน่งใด ท าให้สามารถรับได้
ตรงต าแหน่งมากท่ีสุด 
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(System Development Life Cycle: SDLC) วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยมีระยะการท างานส าคัญอยู่ 5 ระยะ ดังนี้(5,6)   
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ภาพที่  1 การพัฒนาระบบโดยวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

1. การวางแผน (Planning Phase) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งรถตู้โดยสารสาธารณะโดยการเปรียบเทียบ
ระบบเดิมและต้นแบบระบบ จากการรวบรวมปัญหา จากการใช้บริการรถตู้สาย กรุงเทพ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี พบว่า  

   1.1 การซื้อตั๋วต้องซื้อหรือโทรจองกับผู้ขายตั๋วและคนขับเท่านั้น  
   1.2 รถตู้ล่าช้าเพราะรอผู้โดยสาร  
   1.3 ผู้ขับรถไม่มีความปลอดภัยในการขับรถ  
   โดยการท าระบบเดิมในรูปแบบแผนภาพสวิมเลนและยูสเคสโดยใช้โปรแกรม  draw.io เมื่อทราบปัญหา ผู้จัดท าได้

สร้างระบบปัจจุบันโดยการแสดงในรูปแบบแผนภาพสวิมเลน(7)   ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่  2 ระบบดั้งเดิมการซื้อตั๋วแบบจ่ายกับคนขาย 

 
 จากภาพท่ี 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ลูกค้า คนขายตั๋ว คนขับรถ จะเห็นว่ามีการซื้อ ขั้นที่ 1 ผู้ซื้อจะซื้อและตรวจสอบ
ว่ารถจะออกเดินทางเวลาใดและทราบว่ารถที่จะไปเต็มหรือไม่โดยที่คนขายตั๋วจะตรวจสอบว่ามีคนขึ้นรถรอบดังกล่าวจ านวนกี่คน
ถ้าที่นั่งเต็มจะให้รอขึ้นรถคิวถัดไป เมื่อถึงขั้นที่ 2 จะเป็นการบอกเวลาเมื่อลูกค้าตกลงว่าจะซื้อเวลานี้ที่มีคนว่าง คนขายตั๋วจะท า  
การฉีกตั๋วและจ่ายเงิน แต่มีข้อแม้ว่าซื้อแล้วไม่รับคืน เมื่อเสร็จสิ้นจากการขายตั๋วจะให้ลูกค้ารอรถที่ก าลังจะมาถึงช่ัวโมงละ 1 คั น 

1.วาง ผน

2.วิเครา ห์

3.
ออก   

4.การพฒันา ล ติดตัง้

5.การ
  าร งรัก า
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ขั้นที่ 3 เมื่อรถตู้มาถึงจึงแจ้งผู้ขายตั๋วว่ารถถึงแล้วจึงจะเข้าขั้นตอนสุดท้ายคือ 4 แจ้งลูกค้าให้ขึ้นรถรอเวลาออกอีก 20 นาทีจึงจะท า 
การส่งลูกค้าท่ีรังสิต - หมอชิต 2 หรือรายทางที่ลูกค้าแจ้งคนขับ 
 

 
ภาพที่  3 ระบบดั้งเดมิการซื้อตั๋วแบบจ่ายกับคนขับ 

 จากภาพที ่3 ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ลูกค้า คนขับ เนื่องจากการขับรถตามทางที่ขับจะมีลูกค้าที่เรียกรถตามศาลารอรถ
โดยสารจอดรับคนขึ้นลง ขั้นที่ 1 เมื่อลูกค้าให้สัญญาณต้องการขึ้นรถเพื่อใช้บริการไปจุดหมายตามทางข้างหน้าที่รถจะไป ขั้นที่ 2 
คนขับจะจอดให้ขึ้นรถถ้ารถว่าง แต่ถ้าไม่ว่างจะไม่จอดและให้สัญญาณกับลูกค้า ข้ันท่ี 3 เมื่อถึงต าแหน่งของลูกค้าคือการแจ้งคนขับ
ว่าถึงจุดหมายแล้วให้จอด ขั้นที่ 4 เมื่อถึงจุดหมายลูกค้าท าการจ่ายเงิน 
 2. การวิเคราะห์ (Analysis Phase) จากระบบเดิมท าให้ลูกค้าเกิดปัญหาหลักคือ ลูกค้าหรือผู้โดยสารต้องรอรถตู้เป็น
เวลานาน และไม่ทราบเวลาที ่รถตู ้จะมาถึงสถานีเวลาใด โดยการศึกษาระบบปัจจุบันโดยใช้การออกแบบยูสเคสโดยใช้  
การเปรียบเทียบการท างานหรือฟังก์ชันของระบบเดิมและระบบใหม่ 
 
ตารางที่ 1 การท างานของระบบเดิมและระบบใหม่เปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี ้

การท างาน/ฟังก์ชั่นของการใช้บริการรถตู้ 

ที ่ ระบบเดิม ระบบใหม ่
1 สอบถามเวลาการเดินรถ สมัครสมาชิก 
2 ซื้อตั๋วกับผู้ขายตั๋ว/โทรจอง แก้ไขข้อมูล 
3 ช าระเงินสด จองคิวรถ 
4 ขึ้นรถ ช าระเงิน 
5 ถึงจุดหมาย/ช าระเงิน(ส าหรับผู้ขึ้นรายทาง) ตรวจสอบต าแหน่งรถ 
6 ลงรถ ประเมินคนขับรถ 
7 - สรุป/รายงาน 
8 - ตรวจสอบสถานะลูกค้า 
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ภาพที่  4 Use Case Diagram การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด 
 จากภาพที่ 2 และ 3 จากระบบเดิมจะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถใช้งาน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการปรับเปลี่ยนการบันทึก และการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นและมี
การประเมินเพื่อตรวจสอบผู้ขับรถโดยเรียงตามระบบ ได้แก่ การสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การจองคิวและการซื้อตั๋ว 
การช าระเงิน การตรวจสอบต าแหน่งรถ การประเมินและการประเมินของคนขับ สรุปและรายงานเป็นรูปแบบออนไลน์ ตรวจสอบ
สถานะลูกค้าคือการตรวจที่ตั้งของลูกค้าเพื่อที่จะได้รับตามจุดนัดหมายการช าระเงินมีสองรูปแบบคือช าระเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร
และช าระกับผู้ขับหรือคนขายตั๋ว 
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ภาพที่ 5 Class Diagram การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตูโ้ดยสารสายประจ าจังหวัด 
 

 Class Diagram การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบ (Login) 
ผู้ใช้ทั่วไป (Person) สมาชิก (Member) คนขับรถ (Driver) บริษัท (Company) ตั๋ว (Ticket) การประเมิน (Evaluator) รถตู้ (Bus 
Vehicle) เป็นต้น 

3.การออกแบบ (Design) ท าการสร้างต้นแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) ออกเป็น การจองตั๋ว การ
ดูระยะห่างจากรถตู้ การแจ้งเตือนเมื่อรถตู้ใกล้ผู้ใช้งาน การประเมินของผู้ใช้ต่อผู้ขับรถ 

4.การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation) ท าการสร้างต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัดโดยใช้ 
โปรแกรม Draw.io 1) สร้างระบบเดิมในรูปแบบ Swim Lane 2) สร้าง Use case Diagram เพื่อแจกแจงระบบที่พัฒนาขึ้น 3) 
สร้าง Class Diagram ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่ีใช้พัฒนา 4) ออกแบบหน้าจอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้ประเมิน 

5.การบ ารุงรักษา จากการออกแบบระบบการขนส่งรถตู้โดยสารต่างจังหวัด ได้มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแอปพลิเคชั่นจ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบจ านวน 1 คน ผู้
ให้บริการรถตู้ 1 คน ผู้ใช้บริการ 1 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิค 1 คนโดยใช้ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ เกณฑ์การ
ประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21-5.00 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41-4.20 
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ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61-3.40 
น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81-2.60 
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.80 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัดมีผลการวิจยัดังนี้ 

1. ต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด 
   จากการเรียงล าดับ สัญลักษณ์รูปภาพโดยใช้กลยุทธ์ในการท าจัดท าต้นแบบระบบ โดยการออกแบบโปรแกรมจาก

เว็บไซต์ draw.io ตัวอย่างหน้าจอระบบมีดังต่อไปนี้(8)   
1.1 ส่วนของผู้ใช้งานในการจองตั๋ว 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการจองตั๋ว 

จากภาพท่ี 6 มีการซื้อตั๋วและจองตั๋วท าให้ลูกค้าไม่ต้องไปถึงที่หรือโทรจองกับคนขายตั๋วเลยโดยการที่ระบบจะเป็นตัวจอง
คิวและจัดล าดับว่าเราอยู่อันดับใดในการนั่งรถตู้ท าให้ไม่เสียเวลารอรถที่ไม่ทราบว่าจะมาเวลาใด ผู้โดยสามารถเลือกรถโดยสารได้
ระหว่างทางเพื่อให้ผู้โดยสารระหว่างทางสามารถจองและทราบหมายเลขรถได้ โดยการจ่ายเงินสามารถจ่ายกับผู้ขับได้โดยเงินสด 
ส่วนราคาขึ้นอยู่กับระยะทางที่ลูกค้าขึ้นและลง 

1.2 ส่วนของผู้ใช้ในการดูระยะห่างจากรถและผู้ขับรถในการดูระยะห่างของตนกับลูกค้า 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงต าแหน่งของรถ ณ เวลาที่ซื้อตั๋ว และเมื่อรถใกล้ถึง ณ จุดที่ผู้ใช้อยู ่
จากภาพท่ี 7 เมื่อมีการซื้อจองตั๋วและช าระเงินส าเร็จระบบจะน าไปยังหน้าแสดงระยะห่างของรถตู้ ณ เวลาปัจจุบันโดยมี

การวางต าแหน่งของลูกค้าท าให้ผู้ขับสามารถดูว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนถึงจะได้ไปถูก สถานะก่อนการแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้จะถึงแล้วจะมี
การแจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วย/การใช้บริการรู้ เมื่อมีการใกล้จะถึงในอีก 1 - 2 นาทีจะแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้ลงรถระบบจะ
นับเวลาย้อนหลัง 15 นาที เพื่อยืนยันว่ามีการลงรถระบบจะตัดผู้ใช้ที่ซื้อตัวหมายเลขการใช้บริการนั้นออกและจัดเก็บไว้ เพื่อน าไปสู่
หน้าจอการประเมินโดยอัตโนมัติ เมื ่อมีการจัดท าต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด ผลที่ได้หน้าจอลอยไม่
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ต่อเนื่องกันและสร้างโดยส่วนท่ีจ าเป็น ท้ังข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันบนจอภาพ สามารถก าหนดข้อมูลหลัก ๆ โดยมีหน้าจอรวม 5 ภาพ 
โดย หน้าจองตั๋ว หน้าจอแสดงต าแหน่งของรถ ณ เวลาที่ หน้าจอก่อนแจ้งเตือนก่อนรถมาถึง 2 นาที หน้าจอแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้ถึง 
และหน้าจอการประเมิน 

 
 2. ผลการประเมินต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสารสายประจ าจังหวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินในการออกแบบระบบการขนส่งรถตู้โดยสารตา่งจังหวัดโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านประสิทธิผลของระบบ  

1 
2 
3 
4 

ประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้ถกูต้อง 
คุณลักษณะของการจองและส่วนประกอบการจองได้ถูกต้อง 
ระบบเหมาะสมต่อการจองรถตู ้
ระบบมีการเช่ือมโยงข้อมูลในแตล่ะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันมาแสดง
ผลได้ถูกต้อง 

4.20 
3.80 
3.40 
3.40 

0.84 
0.84 
0.55 
0.55 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 0.69 มาก 

ด้านความเช่ือถือได้ในการใช้งานของระบบ 
5 
6 
 
7 

ระบบมีการประเมินกรณีของผู้ขับให้เป็นไปตามมาตราฐาน 
ระบบมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดง
ต าแหน่งของผู้ใช้และต าแหน่งรถตู ้
ระบบสามารถบอกจ านวนของผู้จองรถตู้ได้ถูกต้อง 

3.80 
4.20 

 
4.00 

0.84 
0.84 

 
0.00 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.56 มาก 

ด้านการใช้งานระบบ    
8 
9 
10 
11 
 

12 

ระบบมรีูปแบบการจัดองค์ประกอบท่ีชัดเจนและใช้งานง่าย 
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย 
ระบบมสีีสันท่ีดูเรยีบง่าย สบายตา 
รูปแบบหน้าจอ การแบ่งหน้ามีความสอดคล้องกันท้ังหน้าจอท า
ให้ง่ายต่อการใช้งาน 
ขนาดของรูปภาพและข้อความมีการแสดงผลที่ชัดเจน เหมาะสม 

4.40 
4.40 
4.00 
4.60 

 
4.20 

0.55 
0.55 
0.71 
0.55 

 
0.45 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.56 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของทุกด้าน 4.03 0.60 มาก 
ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ด้านการใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ  

ด้านความเชื่อถือได้ในการใช้งานของระบบ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 และด้านประสิทธิผลของระบบ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 
ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การออกแบบระบบการขนส่งรถตู้โดยสารต่างจังหวัด มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการจัดวางองค์ประกอบของ
การจองรถและฟังก์ชันที่จ าเป็นในการจองตั๋วกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ในการออกแบบระบบซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้มีปัญหาด้านการเก็บข้อมูลของระบบที่เป็นอยู่และต้องมีการรวบรวมปัญหาของคนที่ใช้บริการขนส่งรถตู้สาย 
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กรุงเทพฯ – องครักษ์ - ปราจีนบุรี น ามาวิเคราะห์ให้เป็นระบบมาแสดงในรูปแบบการออกแบบระบบโดยใช้การออกแบบระบบ
แบบ SDLC ผลการประเมินต้นแบบระบบจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า การออกแบบระบบด้านประสิทธิผลของระบบน้อยกว่าด้านการใช้
งานระบบ แสดงให้เห็นว่าระบบการขนส่งรถตู้โดยสารสาย กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ปราจีนบุรี ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก และ
สามารถใช้ได้กับบริการขนส่งที่มีการรับส่งผู ้โดยสารในแต่ละสถานีได้เช่นรถตู ้ รถสองแถว เป็นต้น เพื ่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร โดยได้วางแผน

และด าเนินการเริ่มจากการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหา แล้วน าปัญหามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข จากนั้นได้ท าการออกแบบ
ฐานข้อมูล โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม XAMPP และ MySQL พัฒนาระบบด้วย Laravel Framework และภาษา PHP ทดสอบ
ระบบงานรวมในรูปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) และให้ผู้ใช้ท าการทดลองใช้งานระบบ งานวิจัยนี้ได้มีการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผู ้ ใช้งานเพื ่อระบบด้านประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ และด้านการออกแบบระบบด้วย
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ซึ่งผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก
ที่ 3.86 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และมีคะแนนความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบจองโตะ๊, ระบบจัดการร้านอาหาร, การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
Abstract 

This research expected to develop the Begin Bar & Bistro table reservation system website, where 
planning and implementation began with data collection to study the problem. Then the problem was analyzed 
and found a solution. After that the database was designed using XAMPP and MySQL, developed the system 
with Laravel Framework and PHP language, tested the system with Bottom-up approach, and let the users 
explore the system. This research had collected user satisfaction data for evaluating the system performance 
and system design with 30 questionnaires. The results of the evaluation found that the users were satisfied 
with the performance of the system at a high level, the mean scores of 3.86, with the standard deviation of 
0.70. The satisfaction scores of system design, the mean score of 3.65 and the standard deviation of 0.72, which 
was at high level. 
 
Keywords:  Table Reservation System, Restaurant Management System, Information System Development 
 
บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารเป็นธุรกิจบริการหนึ่งที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐาน (1) ซึ่งในปี 2563 ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มี
สาขามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.4 – 2.4  และมีสัดส่วนในธุรกิจอาหารอยู่ที่ร้อยละ 32 (2) ถึงมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นก็
ยังมีอุปสรรคหลายอย่าง ท าให้การด าเนินธุรกิจของร้านอาหารไม่เป็นไปอย่างราบรื่น โดยปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือแนวโน้มทาง
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เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อขยายช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การขายหรือการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อดิจิทัล ท้ังทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 
และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน จะท าให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันได้ อึกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการและลดระยะเวลาการให้บริการด้วย (3) 

เทคโนโลยีที่ก้าวล ้าไปมากท าให้การจองโต๊ะหรือการตรวจสอบโต๊ะว่างในร้านอาหารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์เริ่ม
เกิดขึ้นมากขึน้ รวมถึงร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทรที่เป็นร้านอาหารที่มีการเปิดจองโต๊ะอาหารในวันท่ีมีศิลปินมาแสดงที่ร้าน 
ซึ่งกระบวนการเดิมที่ร้านมีเป็นระบบการจองผ่านแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) แต่
ระบบนี้ยังไม่เป็นท่ียอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากระบบนี้ยังท าให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางร้านอาหารและลูกค้า เช่น การจองโต๊ะซ ้ากัน 
โต๊ะไม่เพียงพอ และยังท าให้มีลูกค้ายืนรอหน้าร้านเป็นเวลานาน เพราะวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้จองยังใช้วิธีการตรวจสอบจาก
เอกสาร ท าให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ลูกค้าไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของโต๊ะได้จากหลักฐานที่ทางร้านให้ไป ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการตรวจสอบ ส่งผลให้หน้าร้านมีลูกค้าที่ต้องยืนรอเป็นจ านวนมาก และในบางกรณีลูกค้าไม่พอใจเพราะต้องยืนรอ
นาน หรือมีปัญหากันหน้าร้าน เป็นต้น 

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ ในการจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร รวมถึงการ
ช าระเงินค่าบัตรเข้างานในกรณีวันท่ีมีศิลปินและวันธรรมดา เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่ง่ายและสะดวกต่อร้านอาหารและลูกค้า อีกท้ัง
ท าให้ลูกค้าไม่ต้องมายืนรอหน้าร้านนานเพื่อรอเช็คชื่อ แต่ผู้ใช้สามารถจองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ และสามารถช าระค่าบัตรเข้าร้าน
ได้เลย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแนวคิดท่ีได้น ามาประยุกต์ใช้ในระบบจองโต๊ะร้านอาหารบกีนิ 
บาร์ แอนด์ บิสโทร มีการน าเรื่องของระบบท่ีสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การจองโต๊ะ การสั่งอาหาร น ามาปรับใช้ในกระบวนการ
จองโต๊ะ และการสั่งอาหาร (4,5) ในส่วนของข้อดีและข้อเสียของการเปิดจองโต๊ะร้านอาหาร ได้พิจารณาผลที่ตามมาท าให้ได้ปรับใช้
ในกระบวนการจอง เช่น ระบบคิว หรือกระบวนการจองซ ้ากัน แก้ปัญหาด้วยการให้จ ากัดเวลาในก ารจองแต่ละครั้ง และเพื่อ
ป้องกันการเกิดโต๊ะซ ้า (5) ท าให้ไม่เกิดปัญหาการจองโต๊ะทิ้งไว้แต่ไม่ช าระเงิน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนอ่ืน ๆ ได้จองโต๊ะที่ว่างนั้น
แทน อีกทั้งระบบได้ออกแบบให้บันทึกและเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ผู้ใช้งานทุกส่วนสามารถติดตามข้อมูล ใน
ระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ได้ (6) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์การจองโตะ๊ของร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซตร์้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาระบบระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ได้จ าแนกวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น  
7 ข้ันตอน ดังนี ้

1. เก็บรวบรวมข้อมลู 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบของร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ด้วยวิธีการสมัภาษณจ์ากพนักงานใน
ร้านอาหารและเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจองโต๊ะ การช าระเงิน และการตรวจสอบยอดคนเข้าร้าน ระบบเดมิเป็นการ
ตรวจสอบจากเอกสารที่เป็นกระดาษ ท าให้ใช้เวลาในการเปิดหาข้อมูลและตรวจสอบช่ือลูกค้าที่ท าการจองโต๊ะเข้ามา รวมทั้งปัญหา
ความไมส่ะดวกต่อลูกคา้ที่เข้าใช้บริการ อีกท้ังบางครั้งการเก็บข้อมลูมีการคลาดเคลื่อนของจ านวนยอดลูกค้าท่ีท าการจองโต๊ะเข้ามา 
เนื่องจากเอกสารฉบบัพิมพ์ไมม่ีการอัปเดตทีเ่ป็นปัจจุบัน ซึ่งมผีลต่อยอดสรปุการจองโตะ๊และขายบัตรผ่านเข้าชมศลิป 
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ภาพที่  1 แผนภาพกระแสข้อมลูระบบจองโตะ๊ร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร 

  
2. วิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 
 หลังจากได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนต่อไปจะเป็นข้ันของการวิเคราะห์เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ
ทั้งหมด โดยได้วิเคราะห์ระบบให้มีผู ้ใช้งาน 3 รูปแบบ คือ ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน และลูกค้า โดย ได้แบ่ง
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กระบวนการท างานเป็นส่วนย่อยจ านวน 8 โมดูล คือ โมดูลเข้าสู่ระบบ โมดูลจัดการโต๊ะและรายการอาหารเครื่องดื่ม โมดูลจัดการ
ข้อมูลพนักงาน โมดูลจัดการข้อมูลลูกค้า โมดูลจัดการการจองและช าระค่าบัตร โมดูลจัดการศิลปิน โมดูลสั่งอาหารเครื่องดื่มและ
ช าระเงิน และโมดูลพิมพ์รายงาน ดังภาพท่ี 1 

จากภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร แสดงภาพรวมภายในระบบ
ดังนี ้
 1)  ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน สามารถจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดภายในร้าน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโต๊ะ 
รายการอาหารเครื่องดื่ม ข้อมูลศิลปิน และสามารถเรียกดูรายงานยอดคนเข้าร้าน ยอดขายบัตร และยอดรายการอาหารเครื่องดื่ม
ได้ 
 2)  ผู้จัดการร้าน สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและสามารถยืนยันการช าระเงินของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าช าระเงินเข้ามา 
สามารถสั่ง แก้ไข และตรวจสอบรายการอาหารเครื่องดื่มของลูกค้าในแต่ละโต๊ะได้  

3)  ลูกค้า สามารถจองโต๊ะและช าระเงินค่าบัตรได้ โดยน าหลักฐานจากระบบไปยืนยันหน้าร้าน และสามารถเรียกดู
ประวัติการจองโต๊ะ และจัดการข้อมูลตนเองได้ 

ในกระบวนการจองโต๊ะ ดังภาพที่ 2 เมื่อลูกค้าสนใจจองโต๊ะในวันที่ศิลปินมาแสดง ลูกค้าสามารถเข้าสู่เว็ยไซต์ ของทาง
ร้านเลือกจองโต๊ะตามวันเวลาที่ศิลปินท่ีสนใจท าการแสดง จากน้ันเลือกต าแหน่งโต๊ะที่ต้องการ ซึ่งแต่ละโต๊ะจะระบุราคาบัตรเข้าชม
การแสดงไว้ในระบบ ลูกค้าท าการเลือกจ านวนที่นั่งที่ต้องการจองและยืนยันการจอง ระบบจะค านวณค่าบัตรเข้าชมและบันทึก
ข้อมูลลงในระบบให้ ลูกค้าสามารถท าการแก้ไขข้อมูลการจองโต๊ะได้และจะต้องท าการช าระเงินและอัปโหลดหลักฐานการช าระเงิน
ค่าบัตรเข้าชมภายในเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการจองโต๊ะ หากไม่ยันยันการจองตามเงื่อนไขที่ก าหนดระบบจะปลดการจอง 
และคืนข้อมูลโต๊ะกลับสู่ระบบเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนอ่ืนๆที่สนใจสามารถจองโต๊ะเข้ามาได้ 

 
ภาพที่  2 ผังกระบวนการจดัการการจองและช าระเงิน 

3. การออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการออกแบบระบบเป็นขั้นตอนการน าสิ่งที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในเบื้องต้นมาออกแบบระบบงาน โดยได้ออกแบบ

ระบบในส่วนโมดูลย่อยจ านวน 8 โมดูลตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ เริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูลระบบท้ังหมดที่ได้จากการ
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วิเคราะห์ระบบงานจ านวน 10 ตารางข้อมูล โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม XAMPP และ MySQL ดังภาพที่ 3 ซึ่งได้ออกแบบให้
ครอบคลุมกับขอบเขตของระบบ รวมทั้งออกแบบส่วนต่อประสานหรือหน้าจอของระบบ ดังภาพที่ 4 – 5 โดยออกแบบและแยก
เมนูการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่สับสน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ลูกค้าจะมีเมนูรายการ
ใช้งานข้อมูลส่วนตัว จองโต๊ะ รายการจอง ประวัติการสั่งซื้อ และติดต่อเรา ซึ่งมีเพียงรายการที่ลูกค้าท าได้เท่าน้ัน  

 
 ภาพที่  3 ฐานข้อมูลระบบจองโตะ๊ร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บสิโทร 

 

 
ภาพที่  4 หน้าจอรายการศลิปินตามวันแสดง 
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ภาพที่  5 หน้าจอจองโต๊ะส าหรับลูกค้า 

 
4. การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร เป็นระบบที่ออกแบบให้ส าหรับร้านอาหารใช้ในการจัดการ

ข้อมูล จองโต๊ะ สั่งอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งตรวจดูข้อมูลรายการสั่งซื้อ และข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการบริการจัดการร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานกับระบบสารสนเทศ
แบบเครือข่าย โดยใช้ Laravel Framework ในการพัฒนาระบบงานรูปแบบ Model-View-Controller (MVC) ด้วยภาษา PHP 
ภาษา Javascript ร่วมกับภาษาการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร CSS ในการออกแบบเว็บไซต์ กระบวนการพัฒนาระบบเริ่มท า
จากการส่วนย่อยในแต่ละโมดูล จากนั้นท าการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล เพื่อรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันกับโมดูลอื่น ๆ 
ท าให้แต่ละโมดูลสามารถท างานร่วมกันได้ 

5. การทดสอบระบบ 
หลังจากการพัฒนาระบบได้ท าการวางแผนในการทดสอบระบบร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร เพื่อหาจุดบกพร่อง 

โดยเริ่มจากการทดสอบระบบรวมในรูปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) เพื่อตรวจสอบส่วนประสานของระบบ วิธีนี้เป็น
การทดสอบโมดูลโดยเริ่มจากระดับชั้นที่ต ่าที่สุดหรือระบบย่อยที่ต ่าที่สุดก่อน โดยแยกทดสอบแต่ละโมดูล จากนั้นท าการทดสอบ
รวมกับโมดูลระดับช้ันที่สูงขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันบนฐานข้อมูลที่มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน และทดสอบในระดับที่สูงขึ้นไป
เรื่อย ๆ จนเป็นระบบใหญ่หรือระดับบนสุดซึ่งเป็นการทดสอบทุกโมดูลพร้อมกันทั้งระบบ (7) 

6. การทดลองใช้ระบบ 
ในการทดสอบระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งาน

ที่เกี่ยวข้องร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร เป็นผู้ทดลองใช้ระบบ และตรวจสอบความถูกต้องของระบบ การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบเพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบว่ามีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหรือไม่ การ
ทดสอบระบบจะจ าแนกตามกลุ่มระดับสิทธิ์การเข้าใช้งาน 3 กลุ่ม คือ เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการร้าน และลูกค้า  
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ ซึ่งในงานวิจัยจะเน้นการวิเคราะห์ในส่วนการประเมินของลูกค้า โดย

ท าการประเมินระบบจากผู้ใช้งานท่ีเป็นลูกค้าจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นการใช้แบบสอบถาม โดยมีประเด็น
การประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ และการประเมินด้านการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินไว้ดังตารางท่ี 1 (8) ดังนี ้
 
ตารางที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนของการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 
ระดับเกณฑ ์ ความหมาย 
4.50 - 5.00 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การประเมินความพึงพอใจของระบบด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ และด้านการออกแบบระบบ โดยประเมิน 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความง่ายของการใช้งานระบบ ความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสมของการใช้เมนู ความสามารถ
ของระบบในการจองโต๊ะ รวมถึงความสวยงาม ความทันสมัย รูปแบบและสีสันของการออกแบบหน้าจอ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผล
ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ดังตารางที่ 2 – 3 
 
ตารางที่ 2 ตารางศึกษาความพึงพอใจการประเมินด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
2. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
3. ความถูกต้องของข้อมูลและการประมวลผล 
4. ความเหมาะสมของการใช้เมนู 
5. ระบบสามารถจองโต๊ะได้ 
6. ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
7. ระบบสามารถตรวจประวัติการสั่งซื้อและช าระเงินได้ 

เฉลี่ยรวม 

3.83 
3.43 
3.87 
3.70 
3.87 
4.10 
4.23 
3.86 

0.75 
0.68 
0.63 
0.79 
0.68 
0.76 
0.63 
0.70 

ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ ในส่วนของลูกค้า มีผลการประเมินใน
ประเด็นระบบสามารถตรวจประวัติการสั่งซื้อและช าระเงินได้ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.23 ระบบสามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.10 ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของระบบ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ได้คะแนนสูงกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ส่วนประเด็นระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 3.43 คะแนน ถือเป็นประเด็นท่ีมีคะแนนต ่าที่สุด 
จึงเป็นจุดด้อยของระบบและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนภาพรวมความพึงพอใจของประสิทธิภาพการท างานของระบบ มี
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คะแนนอยู่ที่ 3.86 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ ่งอยู ่ในระดับมาก จึงถือว่าผู ้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระบบด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบในภาพรวม 
ตารางที่ 3 ตารางศึกษาความพึงพอใจด้านการออกแบบ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสวยงาม ความทนัสมัย และความน่าสนใจของระบบ 
2. การจัดวางรูปแบบหน้าจอง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
3. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม 
4. ความรวดเร็วในการแสดงภาพตัวอักษรและข้อมูลต่างๆ 
5. การออกแบบ และการใช้สีสันสบายตา  

เฉลี่ยรวม 

3.55 
3.95 
3.56 
3.60 
3.48 
3.65 

0.63 
0.71 
0.72 
0.77 
0.78 
0.72 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

ระดับปานกลาง 
ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจด้านการออกแบบของระบบในส่วนของลูกค้า มีผลการประเมินในประเด็นการจัด
วางรูปแบบหน้าจอง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.95 ความรวดเร็วในการแสดงภาพตัวอักษร
และข้อมูลต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.60 ตามล าดับ ส่วนประเด็นการออกแบบ และการใช้สีสันสบายตา มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.48 ถือเป็นประเด็นที่มีคะแนนต ่าที่สุด จึงควรได้รับการวิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงแก้ไขเพิ่ มเติม เพื่อให้
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานและอยากเข้าใช้ระบบมากยิ่งขึ้น ภาพรวมความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ส าหรับน าไปใช้งานด้านการบริหาร
จัดการระบบการจองโต๊ะและสั่งอาหาร ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์  
บิสโทร ที่ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยว ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการท างานเป็น 8 ส่วนย่อย คือ การเข้าสู่ระบบ 
การจัดการโต๊ะและรายการอาหารเครื่องดื่ม การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการการจองและช าระค่า
บัตร การจัดการศิลปิน การสั่งอาหารเครื่องดื่มและช าระเงิน และการพิมพ์รายงาน ซึ่งระหว่างการทดสอบระบบได้ใช้กระบวนการ
ทดสอบระบบรวมรูปแบบล่างขึ้นบน เพื่อตรวจสอบส่วนประสานของระบบ ท าให้สามารถแต่ละโมดูลย่อยสามารถเชื ่อมต่อ
ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งผลจากการทดสอบระบบพบว่าผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบจองโต๊ะ
ร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ได้ ระบบสามารถประมวลได้อย่างถูกต้อง โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยสามารถน าระบบไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจร้านอาหารบีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร ได้
จริง จะเห็นได้ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจท าให้เจ้าของกิจการสามารถบริการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการยกระดับความพึงพอใจลูกค้าให้เพิ่มขึ้น  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณร้านอาหาร บีกิน บาร์ แอนด์ บิสโทร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในความอนุเคราะห์และความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ และทดลองใช้งาน 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อความด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อความ 

Comparison Efficiency of Text Classification Using Text Mining Techniques 
 

จิรายุ ชัยมีบญุ* และวัชรีวรรณ จติต์สกุล 
Jirayu Chaimeeboon* and Watchareewan Jitsakul 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: s6207021857079@email.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อความด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อความ โดยเลือกอัลกอริทึม 
ที่มีพ้ืนฐานการท างานท่ีแตกต่างกันจ านวน 2 อัลกอริทึม ได้แก่ อัลกอริทึมป่าสุ่ม และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อความที่เป็นภาษาไทย จากนั้นน าข้อมูลจ านวน 1,591 ข้อความ มาเตรียมความพร้อมก่อนน าเข้า
อัลกอริทึม โดยผ่านกระบวนการท าความสะอาดข้อมูล กระบวนการติดป้ายก ากับข้อความ กระบวนการตัดค า ซึ่งได้ข้อมูลทั้งหมด 
400 ข้อความ และป้ายก ากับจ านวน 15 ป้าย จากน้ันน าข้อมูลที่ได้ไปท าการสุ่มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง 
และข้อมูลที่ส าหรับทดสอบแบบจ าลอง เมื ่อได้แบบจ าลองแล้วก็ท าการทดสอบแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  
ในการจ าแนก ผลการทดลองพบว่า การจ าแนกประเภทของข้อความด้านการแจ้งปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เปรียบเทียบหาค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย า และค่าประสิทธิภาพในการท านายของ 2 อัลกอริทึม พบว่าอัลกอริทึมป่าสุ่มมี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกสูงกว่าอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ โดยมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 81.4% ค่าความแม่นย าเฉลี่ยร้อยละ 
84.6% และค่าประสิทธิภาพในการท านายเฉลี่ยร้อยละ 96.36% และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 79%  
ค่าความแม่นย าเฉลี่ยร้อยละ 82.8% และค่าประสิทธิภาพในการท านายเฉลี่ยร้อยละ 97.14% 
 
ค ำส ำคัญ: การจ าแนกข้อความ เหมืองข้อความ อัลกอริทึมป่าสุ่ม อัลกอริทึมนาอีฟเบย์  
 
Abstract 
 This objective of this research is compared of the efficiency of classifier algorithm is information 
technology issue with text mining technique. By selecting two different baseline algorithms to compare which 
are Random Forest and Naïve Bayes. The research uses textual content in Thai languages 1,591 sample and  
tag label 15 tags. Then clean data just left 400 data, label data, split text to word, and compare the performance 
of each algorithm. From the experiment, classify text about information technology issue using 2 classifier 
algorithms. We found that Random Forest Algorithm gives average accuracy at 81.4%, precision at 84.6%, and 
receiver operating characteristic at 96.36%. While Naïve Bayes Algorithm gives average accuracy at 79%, precision 
at 82.8%, and receiver operating characteristic at 97.14%. 
 
Keywords: Text Classification, Text Mining, Random Forest, Naïve Bayes 
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บทน า 
 เนื่องด้วยภาระงานของ IT Support ของบางหน่วยงานหรือบางองค์กรนั้นมีมากกว่าจ านวนบุคลากร ซึ่งหน้าที่ของ
บุคลากรด้าน IT Support เช่น การแก้ไขปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน ดูแลระบบสารสนเทศหรืออุปกรณ์
เน็ตเวิร์ค งานประสานงาน และรับแจ้งปัญหาจากผู้รับบริการในช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นภาระงานของ IT 
Support ทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บางครั้งการตอบกลับหรือการรับแจ้งปัญหาของ IT Support อาจบริหารจัดการได้ไม่ดี ท าให้ 
ไม่สามารถตอบหรือแก้ปัญหาจากผู้รับบริการได้ทันท่วงที ซึ่งอาจส่งผลให้กระทบต่อการท างานของผู้รับบริการหรือบุคลากรภายใน
องค์กรให้เกิดความล่าช้า 
 ในปัจจุบันมีการน าเสนอแนวคิดการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อความ และอัลกอริทึมการจ าแนกข้อความเข้ามาใช้ในการ
จ าแนกข้อความนั้นมีมากมาย เช่น ระบบสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล กรณีศึกษาการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองผ่านสายสวน (1) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลและการลดมิติ
ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์น ้าท่วมในลุ่มแม่น ้าน่าน (2) การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการสกัดค า (3) เป็นต้น โดยใน
แต่ละงานวิจัยนั้น จะมีการน าอัลกอริทึมที่มีพื้นฐานการท างานที่แตกต่างกันมาใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจ าแนก
ข้อความ และพัฒนาต่อยอดสู่การแก้ปัญหานั้น ๆ 
 จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท างานวิจัยนี้เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความ และน าอัลกอริทึม  
ในการจ าแนกมาพัฒนาระบบเพื่อจ าแนกหรือคัดแยกข้อความที่แจ้งปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของ
ข้อความในการแจ้งปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน โดยมีการเลือกใช้อลักอริทึมที่มีพื้นฐานการท างานที่
แตกต่างกัน ได้แก่ อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forrest: RF) และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes: NB) จากนั้น น าผลการ
ทดสอบของอัลกอริทึมดังกล่าวข้างต้น มาท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เพื่อหาอัลกอริทึมที่ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ย (Accuracy)  
ค่าความแม่นย าเฉลี่ย (Precision) และค่าประสิทธิภาพในการท านายเฉลี่ย (Receiver Operating Characteristic) ที่มากที่สุด  
ซึ่งจะเป็นการยกระดับหรือสามารถน าไปต่อยอดในการบริหารจัดการงานด้าน IT Support ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น เช่น การน าไปพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาที่จะช่วยในการบริหารงานของ IT Support หรือช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะ
ตรวจสอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการจ าแนกข้อความเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกประเภทของข้อความด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทาง  
ในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดในการด าเนินการ ดังน้ี 
1. การด าเนินการศึกษา และเตรียมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้มีการรวบรวมข้อมูลการแจ้งปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง Line Official 
ของหน่วยงานแห่งหนึ ่ง และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื ่อให้ข้อมูลมีความพร้อมในการน าเข้าสู่
กระบวนการเปรียบเทียบอัลกอริทึม ซึ่งการเตรียมความพร้อมของข้อมูลจะประกอบด้วย การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) 
ติดป้ายก ากับข้อมูล (Label Data) เพื่อระบุประเภทของข้อมูล ซึ่งมีจ านวน 15 ป้ายก ากับ โดยท าการพิจารณาจากข้อความที่อยู่ใน
หมวดหมู่นั้น ๆ มีรายละเอียดตัวอย่างข้อมูลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล 

No. Text Label 
1 ผมมีปัญหาการสั่งพิมพ์งาน พิมพ์ไม่ออกครับ เครื่องปริ้น online ปกติครับ Printer & Scanner 
2 ตอนนี้พ่ีมีปัญหาใช้ printer ขาวด าไม่ได้ค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ Printer & Scanner 
3 เวลากดปิดคอม มันบังคับให้อัพเดทตลอด มันท าให้คอมแฮงค์มั้ยคะ ปัญหา Computer 
4 พอดี PC มัน Restart เครื่องหลายรอบแล้ว ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับ ปัญหา Computer 
5 รบกวนด้วยจ้ะ รบกวนดูเครื่องพี่ให้หน่อยค่ะ เปิดคอมไฟไม่เข้า ขอบคุณจ้ะ ปัญหา Computer 
6 วันนี้ เวลา 13.00 ผมต้องประชุมงานผ่าน zoom อ่ะครับ จะขอรบกวนสร้างห้องให้หน่อยครับ Video Conference 
7 วันที่ 27 สค เวลา 12.30 น  จะมีการประชุมเรื่อง STI - LANNA EXPO 2020 ขอใช้ zoom ด้วยครับ Video Conference 
8 http://164.115.24.124/phpmyadmin/ เข้าไม่ได้ โดน block Network Security 
9 ได้รับแจ้งจากบริษัทว่าไม่สามารถ ssh เข้า server ip 192.168.3.148 ได้ค่ะ Network Security 
10 พอดีเช่ือมสัญญาณเน็ตไม่ได้ครับ Internet 
11 รบกวนมาเซ็ต wifi ให้ได้มั๊ยคะ notebook ไม่สามารถ connect wifi ได้ค่ะ Internet 
12 ขอสอบถามครับ เมล ไม่สามารถส่งข้อความออกข้างนอกได้ครับ ส่งหาบัญชีอื่นได้ครับ  

แต่ลองส่งหาเมลหน่วยงานในสังกัดไม่ได้ 
Email 

13 ลืม password อีเมลต้องท าอย่างไรบ้างคะ Email 
14 สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนหน่อยค่ะ ทักทาย 
15 สอบถามหน่อยค่ะ ทักทาย 
16 เครื่อง 192.168.3.233 ไม่สามารถท า git pull ได้ ขึ้น timeout เครื่องแม่ขา่ย VM & Server 
17 รบกวน Restart server DPIS ให้ด้วยนะครับ เครื่องแม่ขา่ย VM & Server 
18 การอนุมัติให้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องติดต่อใคร ส่วนงานไหนครับผม Back Office System 
19 ช่วยมาดูเรื่องระบบใบลาให้หน่อยค่ะ Back Office System 
20 เข้าไดร์ฟX ไม่ได้ค่ะ รีสตาร์ทหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ค่ะ Share Drive 
21 ขออนุญาตแจ้งปัญหาการใช้งานค่ะ ไม่สามารถเห็น personal drive ของตัวเองค่ะ Share Drive 
22 ขอบคุณค่ะ น้องมาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จสิ้นและขอบคณุ 
23 ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เสร็จสิ้นและขอบคณุ 
24 จะขอยมืโน๊คบุค 4 เครื่อง บ่ายวันนี้ค่ะ ยืมคืน Accessory 
25 มี pocket wifi ให้ยืมมั้ยคะ พอดีจะขอยืมไปใช้งานประชุมที่ต่างจังหวัด 2 วันค่ะ ยืมคืน Accessory 
26 พี่คะ พอดีต้องใช้โปรแกรม ERP ค่ะ รบกวนพ่ีช่วยลงโปรแกรมให้หน่อยนะคะ ระบบ ERP 
27 ตอนนี้ยังเข้าระบบ ERP ไม่ได้เลยอะค่ะ ระบบ ERP 
28 รบกวน ช่วยตรวจสอบ VPN ให้ด้วยจ๊า เนื่องจากบริษัทแจ้งว่า ใช้งานไม่ได้ ระบบ VPN 
29 พอดีมีปัญหาเข้า Pulse secure ไม่ได้ครับ ระบบ VPN 
30 พี่คะเครื่องคอมท่ีหน่วยงาน ก็เข้ากันเงินใน budget ไม่ได้ค่ะ ระบบ E-Budget 
31 สวัสดี ไม่สามารถเข้า e-budget จากท่ีบ้านได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ระบบ E-Budget 
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 จากนั้นก็น าข้อมูลเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการตัดค า (Text Tokenization) เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ
ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษไทยนั้น ต้องมีกระบวนการตัดค า เนื่องจากภาษาไทยไม่มีช่องว่าง  (Space) เหมือนกับภาษาอังกฤษ  
เป็นต้น และอัลกอริทึมในการตัดค าของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น า AttaCut algorithm มาใช้ เนื่องจากเป็นอัลกอริทึมที่สามารถตัดค า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาในการประมวลผลต ่า  (4) จากนั้นเมื่อน าข้อมูลไปผ่านกระบวนการตัดค าแล้ว ก็จะได้ข้อมูล 
ที่พร้อมจะน าไปเข้าอัลกอริทึมเพื่อการเรียนรู้และทดสอบประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. การเปรียบเทียบ และคัดเลือกอัลกอริทึม 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการเลือกอัลกอริทึมที่มีพื้นฐานการท างานที่แตกต่างกันมาด าเนินการจ านวน 2 อัลกอริทึม ได้แก่ 
อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest: RF) ซึ่งมีพื้นฐานการท างานในรูปแบบของ tree และอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes: NB)  
มีพื้นฐานการท างานจากทฤษฎีความน่าจะเป็น มาท าการเปรียบเทียบการด าเนินการจากชุดข้อมูลเดียวกัน แต่จะมีการสุ่มแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการสร้างโมเดล (Training Data) และข้อมูลที่ใช้ส าหรับทดสอบโมเดล (Testing Data) 
หรือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวัดค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ของโมเดลนั่นเอง ซึ ่งในงานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบเพื่อหา  
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นย า (Prediction) และค่าประสิทธิภาพในการท านาย (ROC) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในส่วนนี้ จะแสดงผลการด าเนินการจ าแนกข้อความที่ได้ท าการทดสอบจากอัลกอริทึมทั้ง 2 อัลกอริทึมในข้างต้นนั้น  
โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้ 
1. อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest: RF)  
 จากการทดสอบอัลกอริทึมป่าสุ่ม มีการปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อหาค่าผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด โดยปรับพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ 
คือ ค่าจ านวนต้นไม้ (Num of Tree) และค่า Seed โดยที่ค่า Num of Tree เท่ากับ 100 และ Seed เท่ากับ 4 ให้ผลลัพธ์หรือ
ประสิทธิภาพการจ าแนกที่ดีท่ีสุดตามตารางที่ 2 

Random Forest Naive Bayes 

Best Algorithm 

Compare Algorithm 

Raw Data Prepare Data 

Clean Data Label Data 

Text Tokenize 
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ตารางที่ 2 ผลการด าเนินการทดสอบอัลกอริทึมป่าสุ่ม 
Parameters Results 

Num of Tree Seed Accuracy Precision ROC 
60 1 0.77 0.79 0.962 
60 2 0.77 0.83 0.945 
60 3 0.8 0.84 0.964 
60 4 0.75 0.8 0.947 
60 5 0.78 0.79 0.964 
70 1 0.77 0.81 0.955 
70 2 0.75 0.77 0.968 
70 3 0.74 0.74 0.959 
70 4 0.83 0.86 0.942 
70 5 0.78 0.8 0.955 
80 1 0.77 0.81 0.954 
80 2 0.76 0.79 0.968 
80 3 0.72 0.82 0.962 
80 4 0.8 0.83 0.958 
80 5 0.76 0.78 0.964 
90 1 0.74 0.74 0.959 
90 2 0.74 0.8 0.949 
90 3 0.72 0.76 0.953 
90 4 0.77 0.82 0.974 
90 5 0.74 0.82 0.926 
100 1 0.72 0.77 0.959 
100 2 0.72 0.76 0.96 
100 3 0.72 0.78 0.935 
100 4 0.81 0.85 0.982 
100 5 0.75 0.72 0.973 

 
2. อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes: NB) 
 จากการทดสอบอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ มีการปรับค่าอัลกอริทึมเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด โดยปรับพารามิเตอร์ 1 พารามิเตอร์ 
คือ ค่าอัลฟ่า (Alpha) โดยค่าอัลฟ่าที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.035 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการด าเนินการทดสอบอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 
Parameter Results 

Alpha Accuracy Precision ROC 
0.005 0.71 0.72 0.966 
0.01 0.72 0.77 0.965 
0.015 0.76 0.84 0.968 
0.02 0.74 0.76 0.972 
0.025 0.75 0.77 0.965 
0.03 0.8 0.82 0.972 
0.035 0.84 0.87 0.982 
0.04 0.78 0.82 0.964 
0.045 0.78 0.8 0.986 
0.05 0.73 0.73 0.963 
0.055 0.74 0.8 0.954 
0.06 0.8 0.84 0.983 
0.065 0.75 0.76 0.945 
0.07 0.77 0.82 0.965 
0.075 0.75 0.78 0.978 
0.08 0.76 0.77 0.961 
0.085 0.75 0.81 0.965 
0.09 0.78 0.82 0.971 
0.095 0.71 0.75 0.953 
0.1 0.76 0.81 0.941 

 
จากนั้นเมื ่อได้ท าการปรับค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอัลกอริทึม และได้ค่าพารามิเตอร์ที ่ดีที ่สุดแล้วนั้น ก็ท าการน า

ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของแต่ละอัลกอริทึม ไปท าการทดสอบซ ้าอีกอัลกอริทึมละ 5 ครั้ง เพื่อวัดประสิทธิภาพการจ าแนกของ
อัลกอริทึมกับชุดข้อมูลที่มีการสุ่มระหว่าง Training Data และ Testing Data ในสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล าดับ 
และเพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้อมูลชุดนี้ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 4 ผลการด าเนินการทดสอบพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากอัลกอริทึมป่าสุ่ม 
Parameters Results 

Num of Tree Seed Accuracy Precision ROC 
100 4 0.8 0.85 0.971 
100 4 0.81 0.85 0.951 
100 4 0.81 0.84 0.97 
100 4 0.82 0.86 0.963 
100 4 0.83 0.83 0.963 

Average 0.814 0.846 0.9636 
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ตารางที่ 5 ผลการด าเนินการทดสอบพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากอัลกอริทึมนาอีฟเบย ์
Parameter Results 

Alpha Accuracy Precision ROC 
0.035 0.78 0.81 0.979 
0.035 0.8 0.86 0.973 
0.035 0.79 0.83 0.973 
0.035 0.79 0.81 0.968 
0.035 0.79 0.83 0.964 

Average 0.79 0.828 0.9714 

 
 จากข้อมูลการแจ้งปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานแห่งหนึ่งในชุดนี้ ซึ่งได้ท าการทดสอบทั้ง  
2 อัลกอริทึมแล้วพบว่า วิธีการจ าแนกข้อความของอัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest: RF) ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 
(Naïve Bayes: NB) โดยมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.4 ค่าความแม่นย าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.6 และค่าประสิทธิภาพ 
ในการท านายเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.36 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบผลการจ าแนกข้อความของ 2 อัลกอริทึม จากชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
การแจ้งปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานแห่งหนึ่ ง โดยได้น าข้อมูลไปท าความสะอาด (Data Cleaning)  
ติดป้ายก ากับข้อมูล (Data Labeling) และน าข้อมูลไปผ่านกระบวนการตัดค า (Text Tokenize) โดยใช้เทคนิคการตัดค าคือ 
Attacut algorithm และเมื่อได้ข้อมูลที่พร้อมจะน าเข้าอัลกอริทึมเพื่อสร้างโมเดลแล้วนั้น ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลเหล่านี้มาสุ่มแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ข้อมูลส าหรับ Training และข้อมูลส าหรับ Testing ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามล าดับ จากนั้น
น าข้อมูลชุด Training ไปเข้ากระบวนการสร้างโมเดล และเมื่อได้โมเดลแล้ว ใช้ข้อมูลชุด Testing ไปเข้ากระบวนการทดสอบเพื่อ
หาประสิทธิภาพการจ าแนกของโมเดล เป็นต้น 
 ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) ส่วนใหญ่ให้ค่าความถูกต้องและค่าความแม่นย ามากกว่า
อัลกอริทึมนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ส่งผลให้สามารถสรุปได้ว่า สามารถน าอัลกอริทึมและค่าพารามิเตอร์ไปใช้ในการจ าแนก
ข้อความได้ โดยอัลกอริทึมที่สามารถน าไปใช้ได้ดีกว่าส าหรับข้อมูลชุดนี้ คือ อัลกอริทึมป่าสุ่ม (Random Forest) 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.  นพรัตน์ พจน์จิราพรณ์. ระบบสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อวิเคราะห์โรคหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล   
 กรณีศึกษาการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองผ่านสายสวน. (ปัญหาพิเศษ) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2557. 78 หน้า 
2.   ปิยพร สาธุเสน. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลและการลดมิติข้อมูลส าหรับการพยากรณ์น ้าท่วมในลุ่ม

แม่น ้าน่าน (ปัญหาพิเศษ) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2558. 38 หน้า 
3.   สมศักดิ์ ศรีสวการย์ และสมัย ศรีสวย. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการสกัดค า. วารสารวิชาการการ

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2; 2563. หน้า 95-104. 
4.   Pattarawat Chormai, Ponrawee Prasertsom and Attapol T. Rutherford. AttaCut: A Fast and Accurate Neural 
 Thai Word Segmenter [Internet]. [cited 2021 Mar 10]. Available from:  
 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1911/1911.07056.pdf 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1911/1911.07056.pdf


การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

970 
 

การสร้างโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
 Creating the model for solving the agricultural water pipe leak by using Internet of Things 

technology 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง การสร้างโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการตรวจสอบจุดรั่วซึมของท่อล าเลียงน ้าในแปลงเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับแก้ปัญหาการตรวจสอบ
ล  า เล ี ย งน  ้ าทางการ เกษตรร ั ่ ว  ข ั ้ นตอนการว ิ จ ั ยประกอบด ้ วย  การศ ึ กษาป ัญหาและแนวทางในการแก ้ ไ ข  
การออกแบบชุดต้นแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการประเมินประสิทธิภาพของชุดต้นแบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.725 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด โมเดลอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งตรวจสอบรอบรั่วท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการท าการเกษตร ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบจุดที่มีรอบรั่ว โดยไม่จ าเป็นต้องไปตรวจสอบสถานที่จริง เนื่องจากข้อมูลจะแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ซึ่ง
สามารถตอบสนองการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
ค าส าคัญ : ท่อพีวีซีรั่ว, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
Abstract 

The objective of this research is to present a solution to solve the leak detection problem of water 
supply pipe in the agricultural field using technology Internet of things and to design the prototype of internet 
of things kit for solving agricultural water leaking. The first step of this research is to study the problem and the 
solution to solve the water leaking in the pipe. The second step is to design the prototype of internet of things 
kit. The final step is to evaluate the prototype by three experts consist the internet of things developer, the 
pipe expert and the farmer. The result of evaluation found that the total mean score is in highest level with 
4.725. This model will provide detecting leak of water supply pipe in the agricultural field. The farmer can check 
the point of leak of water on smartphone every where and everytime. 

 
Keyword : PVC pipes leaking , Internet of Things 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ องค์ประกอบของเทคโนโลยี ได้แก่ 
ข้อมูลเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับ กระบวนการล าเลียงน ้าผ่านระบบท่อเป็นระบบที่มีการใช้งานจ านวนมาก 
เนื่องจากการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างและการเกษตร ปัจจุบันมีการน าท่อพีวีซีมาใช้ในระบบการล าเลียงน ้า ซึ่งใช้อย่างแพร่หลาย
ทั้งใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการเกษตร ท่อพีวีซีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนท่อเหล็ก เนื่องจากมี
คุณสมบัติครอบคลุมกับการใช้งานตามที่ต้องการ และราคาถูกท่อพีวีซีที่ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
การเกษตร จะใช้เป็นท่อสีฟ้าเพื่อล าเลียงน ้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค (1) ซึ่งน ้าเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น เช่น หมู หมา กา ไก่ และต้นไม้ เป็นต้น ต้องใช้น ้าในการด ารงชีวิต และมนุษย์ได้มีการล าเลียงน ้ามาใช้ในการท า
อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกร จึงมีการน าท่อพีวีซีมาใช้ในการท าอุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
จ านวนมาก และปัญหาที่คนพบบ่อย คือ ปัญหาท่อพีวีซีแตกหรือรั่ว เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท าให้ท่อพีวีซีเกิดการผุ
พังตามกาลเวลา การใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบการรั่วจะช่วยอ านวยความสะดวกในการบ ารุงรักษาท่อพีวีซีและระบบล าเลียงน ้า 
 รอยรั่วของท่อพีวีซี เกิดมาจากหลายๆปัจจัย เช่น กาวทาท่อเสื่อมสภาพ ท่อท่ีมีอายุการใช้งานท่ีนานแล้วจึงท าให้ท่อ
เปราะท าให้ท่อพีวีซีแตกได้ง่าย วิธใีนการหาจุดที่มรีอยรั่ว คือ เดินหาจุดที่มีการรั่วซึมของท่อน ้าเมื่อเจอจุดที่มีการรั่วซึมท่อที่เตรียม
มาอาจไมเ่ท่ากัน ซึ่งจะท าให้เสียเวลากลับไปเอาท่อมาใหม่ จึงท าให้ตอ้งเสียค่าน ้าไปพอสมควร  

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things )IoT) คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการเช่ือมต่ออุปกรณ์และสั่งงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ตลอดเวลา และสามารถ
ท างานได้ทันที นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระงานของบุคลากร รวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบจุดที่อาจตกหล่น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความ
เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ อ า จ จ ะ เ ก ิ ด ข ึ ้ น  เ ท ค โ น โ ล ย ี อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ข อ ง ส ร ร พ ส ิ ่ ง ช ่ ว ย ก า ร จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ ว ิ เ ค ร า ะ ห์  
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและในรูปแบบเรียลไทม์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือจัดการข้อมูลระดับย่อย และการ
เชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย AI (2) จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้างโมเดลเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตร  
 งานวิจัยนี้ การสร้างโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของท่อล าเลียงน ้า เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้า
ทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งการสร้างโมเดลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อลดปัญหา
ท่อล าเลียงน ้าแตก ท่อตัน ท่อน ้าเกิดการรั่วซึม ลดปัญหาการเสียค่าน ้า และเสียเวลาหาจุดที่ท่อล าเลียงน ้าเกิดการรั่วซึมขึ้นมา โดย
ขั้นตอนการสร้างโมเดลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่ว คือการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบโมเดล  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของท่อล าเลียงน ้า 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ

สิ่ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (System Development Life Cycle : SDLC)(3) โดยสร้างโมเดล
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการท าโมเดลโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่ว 

 
1. การค้นหาปัญหา (Problem Recognition)  

        จาการศึกษาสภาพปัญหาด้านเกษตรกรรม พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่
ต้องประสบ จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่า อัตราการไหลของน ้าขึ้นอยู่กับขนาดของท่อที่ใช้ในการวัด ทฤษฎี อัตราการ
ไหล มีดังนี้(5) 

 
 

อัตราการไหล   มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(m3/s)   
พื้นที่หน้าตัดของท่อ มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m2) 
ความเร็ว   มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาท(ีm/s) 

 อัตราการไหลของน ้าในท่อพีวีซีมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันตามขนาดของท่อน ้า ซึ่งอัตราการไหลของน ้าจะขึ้นอยู่กับ
แรงดันของน ้าของน ้า และแรงดันน ้าจะมากน้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน ้าถ้าน ้ามีปริมาณมากก็จะท าให้น ้ามีแรงดันที่มาก แต่ถ้า
แรงดันน ้าน้อยจะท าให้น ้ามีปริมาณรงดันที่น้อยลง 
 

 
 

รูปที่ 2 อัตราการไหลของน ้าของท่อขนาดต่าง ๆ  
ที่มา shorturl.asia/zR3Zx 

 

อัตราการไหล (m3/s)  = พ้ืนที่หน้าตัดของท่อ (m2)  x   ความเร็ว 
(m/s)   
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2. การวิเคราะห์ (Analysis)  
        แนวทางในการแก้ปัญหา งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาแรงดันของน ้าในการไหลผ่านจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในท่อล าเลียง

น ้าว่ามีความดันคงที่หรือไม่ ในกรณีที่ท่อล าเลียงน ้าอยู่ในสภาวะปกติความดันในท่อควรจะมีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และใน
กรณีที่เกิดการรั่ว ความดันหรือแรงดันในท่อล าเลียงน ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อท าการตรวจสอบสถานะความดันของท่อ
ล าเลียงน ้า งานวิจัยนี้จึงได้น าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบวัดค่าความดัน
ในท่อล าเลียงน ้า 

     3. การออกแบบ (Design)  
        3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้า

ทางการเกษตรรั่ว 
   3.2 ออกแบบโมเดลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่ว ได้ท าการ

ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจหาจุดที่มีการรั่วของท่อล าเลียงน ้า โดยใช้มิเตอร์วัดการไหลของน ้า เพื่อดูอัตราการไหลของน ้าภายใน
ท่อล าเลียงน ้า โดยใช้มิเตอร์การไหลในการวัดค่าแรงดันน ้า และตัวส่งสัญญาณในการส่งข้อความแจ้งเตือนมาใน  Line 
     3.3 การออกแบบแอพพลิเคชันเพื ่อจ าลองการใช้งาน  งานวิจ ัยนี ้ใช้ AduinoIDE เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น โดยมีหลักการท างานดังน้ี 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการท างานของการตรวจสอบการรั่วของท่อล าเลยีงน ้า  

 จากรูปที่ 3 ผู้วิจัยน าตัวเซนเซอร์มาติดตั้งไว้ที่ท่อเพื่อวัดอัตราการไหลโดยจะเว้นระยะห่างเพื่อบันทึกค่าอัตราการไหลของ
น ้าภายในท่อ และตรวจสอบความดันของน ้าภายในท่อ 
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รูปที่ 4 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความดัน ณ จุดเชื่อมต่อ 

 
ต้นแบบโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท าการทดลอง

โดยจ าลองการล าเลียงน ้าจากแหล่งน ้าไปยังแปลงเกษตร โดยใช้ท่อพีวีซีจ านวน 3 เส้น ความยาวเส้นละ 4 เมตร ท าการเชื่อมต่อกัน
มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 12 เมตร โดยแต่ละจุดเชื่อมต่อได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์วัดแรงดัน เชื่อมต่อกับ NodeMcu 
version 3 โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 

4. การประเมินต้นแบบ (Assesment) 
 
ผลการทดลอง 

      จากการด าเนินงานวิจัยเรื่อง การสร้างโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผลการวจิัย มีดังนี ้

1. โมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง  
 

 
 

รูปที่ 5 โมเดลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแก้ปัญหาท่อล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่ว 
การท างานของโมเดลนี้คือ ตัวเซนเซอร์จะจับค่าความแรงของน ้า และเมื่อเกดิรอยรั่วของท่อล าเลียงน ้าตัวรับสญัญาณ

จะแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์ว่าเกิดรอยรั่วของท่อล าเลียงน ้า ณ จุดใดเพื่อท่ีจะไดไ้มเ่สียเวลาหา และจะได้เตรยีมอุปกรณ์ไป
ได้ง่ายขึ้น 

ในกรณีที่เกิดการรั่วของท่อล าเลียงน ้า ระบบจะท าการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน Line โดยปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
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รูปที่ 6 การแจ้งเตือนในกรณีที่มีการรั่วของท่อล าเลียงน ้าผ่าน Line 

เมื่อเกิดรอยรั่วของท่อล าเลียงน ้า จะมีการแจ้งเตือนมาทางแอพพลิเคช่ันไลน์ว่าเกดิรอยรั่วของท่อล าเลยีงน ้า ณ จุดใดเช่น 
เกิดรอยรั่วที่จุด P3 วันท่ี21/2/2021 เวลา21.48น. 

 
2. ผลการประเมินโมเดลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
   ผลกการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1 ท่าน 

การผลิตท่อพีวีซี 1 ท่าน และด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 1 ท่านดังรูปที่ 7  ดังนี ้

 
รูปที่ 7 ผลการประเมินโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลยีงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

   
 ผลการประเมินโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย
ผู ้เชี ่ยวชาญ พบว่า ผู ้เชี ่ยวชาญได้ประเมินค่าความถูกต้องของชุดทดลองโดยมีคะแนนเฉลี ่ยมากที่ส ุด  4.82 รองลงมาคือ
ประสิทธิภาพด้านความประหยัด โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.77 และค่าเฉลี่ยที่ได้อันดับ 3 คือ ความสามารถในการน าไปใช้จริง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.67 ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยชิ ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน ้าภายในท่อล าเลียงน ้า เพื่อน าน าข้อมูลไปใช้ในการ
ออกแบบโมเดล และเพื่อการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อจัดการกับปัญหาท่อล าเลียงน ้ารั่วซึมโดยเจ้าของไม่รู้ตัว เพื่อจะได้ไม่เสียค่า
น ้ามาก ผลการประเมินโมเดลส าหรับแก้ปัญหาการล าเลียงน ้าทางการเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินค่าความถูกต้องของชุดทดลองโดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.82 รองลงมาคือประสิทธิภาพด้านความ
ประหยัด โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.77 และค่าเฉลี่ยที่ได้อันดับ 3 คือ ความสามารถในการน าไปใช้จริง โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.67 โดย
ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลไว้ว่า ด้านความถูกต้องนั้นตัวเซนเซอร์สามารถตรวจจับได้จริง ด้านการใช้งานง่าย ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเพราะ
จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ ด้านความสามารถในการน าไปใช้จริง สามารถน าไปติดตั้งกับท่อน ้าประปา ท่อน ้าที่ใช้ในครัวเรือน
หรือท่อที่ใช้ในการล าเลียงน ้าทางการเกษตร ด้านความประหยัด มีต้นทุนที่ไม่มากนักในกา รผลิตและยังสามารถน าไปใช้ได้
หลากหลายทางผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นว่าเป็นการคุ้มทุน  
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การพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
The development of the adviser Chatbot prototype for cancer patients. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยการพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบแชทบอทในระบบแชทบอทของ
โปรแกรมไลน์ และได้ศึกษาการให้ค าปรึกษาให้ขวัญก าลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งจากผู้เชี ่ยวชาญ ขั้ นตอนการวิจัยประกอบด้วย 
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบแชทบอท รูปแบบของแชทบอทที่ใช้ คือ แชทบอท
ประเภทค าถามค าตอบจากกฎความสัมพันธ์ จากนั้นท าการน าต้นแบบแชทบอทไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินผลประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 4.05 
สามารถสรุปได้ว่าต้นแบบแชทบอทสามารถ ลดภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีส่วนช่วยสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้ป่วยท าให้เกิดความตระหนักในการมีชีวิต และมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและด ารงชีวิตได้
อย่างมีเป้าหมาย  

 
ค ำส ำคัญ:       โรคมะเร็ง , การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ,  แชทบอท  
 
Abstract 

This research aims to design and develop chatbot prototype to give initial advice to cancer patients. 
We develop chatbot prototype with Line technology and study the way of counseling to encourage morale of 
the cancer patients from the experts. The research methodology consists of studying the related theories, 
design the chatbot prototype and then got the design prototype to evaluate by the experts. The result found 
that the total mean score of evaluation is in high level with 4.05. In conclusion, the design prototype chatbot 
to give initial advice to cancer patients that can reduce the loss, grief of cancer patients, give the awareness of 
living, and also encourage the patients to deal with the various problems, and to be able to live with the  goals. 

 
Keywords:      Cancer, Initial counseling , Chat Bot 
 
บทน า 

เมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็ง คนท่ัวไปมักจะมีความเชื่อว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงรักษาไม่หายขาด รับรู้ถึงอันตรายที่ใกล้กับความตาย
(1) มะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากสถิติขององค์การอนามัยโลก  พบว่า โรคมะเร็งมีอัตราการ
เกิดเป็นอันดับสามรอง จากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ และคาดการณ์ว่าในปีพุธศักราช 2573 จะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 20 - 25 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

978 
 

ล้านคน และจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งท่ัวโลกประมาณ 13 - 16 ล้านคน(2) มะเร็งเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน 
การรักษาโรคมะเร็งต้องอาศัยการตรวจที่ซับซ้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย คือ ค่าใช้จ่ายสูงและมีโอกาสกลับมาเป็นซ ้าได้ ซึ่ง
เป็นภาวะคุกคามชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งการเจ็บป่วยจะส่งผลกระทบด้านจิตใจคือ ท าให้เกิดภาวะสูญเสียและเศร้าโศก ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่ ข้ันปฏิเสธ (Denial) ขั้นความโกรธ (Anger)  ขั้นการต่อรอง (Bargaining) ขั้นซึมเศร้า (Depression) 
และขั้นยอมรับ (Acceptance)(3) การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อประคับประคอง (Palliative care for cancer) เป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลป่วยวิธีนี้ ไม่ได้เน้นที่จะให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็ง แต่จะเน้นในเรื่องการดูแลทางสภาพจิตใจ ให้
คลายความทุกข์หรือลดความเจ็บปวดทรมานทางร่างกายต่างๆจากโรคมะเร็ง รวมถึงการพัฒนาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพของชีวิตให้ดี
ยิ่งข้ึน เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย หรือ มีอาการที่หนักมากจนไม่มีทางรักษาให้หาย(4)   
  แชทบอท (Chat Bot) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัติ ซึ่ง

สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ และน ามาประยุกต์ใช้งานในด้านการศึกษาได้น ามาประยุกต์ในด้านระบบ

กิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นการน าข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนมาบริการถามตอบ ด้วย  Line      

แชทบอท การใช้งานเบื้องต้น จะใช้รหัสนักเรียนเป็นค าค้นหาเพื่อไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบกิจกรรมชุมนุม

ออนไลน์มาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน ด้านการแพทย์ได้น ามาประยุกต์ในด้านช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับ

การประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น และด้านการเงินการลงทุนได้

น ามาประยุกต์ในด้านของธนาคารกรุงศรี ได้สังเกตและได้รับทราบถึงค าถาม ความคิดเห็น ของลูกค้าจากเพจKrungsri Simple ที่มี

รูปแบบคล้ายกัน ธนาคารกรุงศรีฯจึงเริ่มน าเทคโนโลยี AI ที่เรียกว่า Chat bot เข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวกขึ้นและ

ถูกต้องครบถ้วนมากข้ึน(5) Line Thailand ได้มีการส ารวจสถิติคนไทยท่ีใช้งานแอปพลิเคชัน Line ดังนี้ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย

ต่อวัน 10 ชั่วโมง 5 นาที ช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุดคือ กลุ่ม Gen Z และ กลุ่มGen Y ตามด้วย กลุ่ม Gen X จาก

ประชากรประเทศไทยทั้งหมด 69 ล้านคน จะมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน Line อยู่ที่ 44 ล้านคน คนไทยใช้มือถือเฉลี่ย 216 นาทีต่อวัน 

โดยจะใช้งานแอปพลิเคชัน Line เฉลี่ย 63 นาทีต่อวัน(6) 

         จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งขึ้นมา โดยใช้ 

dialogflow และ Line แชทบอท ในการพัฒาแชทบอทประเภท Rule-based approach เพื่อประเมินว่าแชทบอทให้ค าปรึกษา

เบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถลดภาวะสูญเสียและเศร้าโศก สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

ความเจ็บปวดความรู้สึกได้มากขึ้นหรือไม่  แชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  มีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ประกอบด้วย ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ พัฒนาต้นแบบแชทบอท สรุปและประเมินผลการพัฒนาต้นแบบ

แชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิธีการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
2. เพื่อพัฒนาแชทบอทให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยการพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
สร้างแชทบอท การพัฒนาแชทบอทมี 4 ขั้นตอน โดยสร้างแชทบอทประเภท Rule-based approach(7) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแชทบอทให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

 
รายละเอียดวิธีการด าเนินงานวิจัยมีดังนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
   ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง การให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจผู้ป่วย และ

การชมเชย ซึ่งการจัดกลุ่มระยะภาวะสูญเสียและเศร้าโศกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ความส าคัญ
ของสิ่งที่สูญเสียมากน้อยเพียงใด ชนิดและความรุนแรงของการสูญเสีย อายุ บทบาทหน้าที่ทางสังคม ภาวะสูญเสียและเศร้าโศก
ประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่  

1.1 ขั้นปฏิเสธ (Denial) บุคคลจะแสดงออกโดยท า เหมือนไม่มีเหตุการณ์หรือการสูญเสียเกิดขึ้น  
1.2 ขั้นความโกรธ (Anger) บุคคลจะต่อต้านการสูญเสียด้วยการแสดงความรุนแรงต่อทุกคนและสิ่งแวดล้อม  
1.3 ขั ้นการต่อรอง (Bargaining) มีการต่อรองเงียบๆ ภายในตัวบุคคลกับสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ ซึ ่งการต่อรองนี้เป็น  

ความพยายามของผู้ใกล้ตายเพื่อขอเลื่อนความตายกับพฤติกรรมที่ดี ในเวลานั้น  
1.4 ขั้นซึมเศร้า (Depression) เป็น การเตรียมโอกาสเพื่อด าเนินผ่านการสูญเสียโดยเริ่มค้นหาปัญหาและหลีกหนี

สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว  
1.5 ขั้นยอมรับ (Acceptance) ผู้สูญเสียจะไม่ซึมเศร้า และสามารถแสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมาคือ การยอมรับ 

ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (4) 
หลักการท างานแชทบอทได้ศึกษาจากการท างานของฟ้าใส โดยจะต้องพิมพ์ข้อมูลตามเมนูที่แชทบอทแสดงรายการไว้ 

จากนั้นแชทบอทจะแสดงค าตอบกลับมา ผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรั บผู้ป่วย
โรคมะเร็ง  

 
2. การออกแบบ  
    2.1 กลุ่มค าถามและกลุ่มค าตอบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การให้ความส าคัญของสิ่งที่สูญเสีย ชนิดและ

ความรุนแรงของการสูญเสีย อายุ บทบาทหน้าที่ทางสังคม กลุ่มค าถาม มี 4 กลุ่มคือ ทักทาย ปรึกษา ให้ก าลังใจ และการชมเชย 
โดยใช้โปรแกรม dialogflow และ Line แชทบอท ในการพัฒนาแชทบอท 

 
 

1. ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง

2. การออกแบบ 

3. พัฒนาต้นแบบ
แชทบอท

4. สรุปและ
ประเมินผล



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

980 
 

ตารางที่ 1 กลุ่มค าถามและกลุ่มค าตอบ  

กลุ่มค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

 
ทักทาย (Greeting) 

 
- สวัสดี 
- หวัดดี 
- สวัสดีค่ะ 
- สวัสดีครับ 
- ดีจ้า 
- ดีครับ 
 

 
- สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี ้

 
ปรึกษา (Consultation) 

 
- วันน้ีไอเยอะมากๆเลยครับ 
- ไอเยอะมากเลยครับวันนี้ 
- วันน้ีมีอาการไอและเจ็บคอครับ 

 
- ดื่มน ้ามากๆนะ เพราะจะช่วยเจือจาง
เสมหะ บรรเทาการระคายเคืองคอหรือ
คอแห้ง ซ ึ ่ งจะช ่วยลดอาการไอให้
น้อยลงได้ * * * 

- ช่วงนี้อาหารไม่ค่อยย่อยเลย 
- ช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยลง 
- กินอาหารไม่ลง 

- แนะน าให้รับประทานอาหารอ่อนๆ 
เช่นข้าวต้ม เนื้อปลา ผักและผลไม้ 
***ไม่แนะน าให้รับประทานเนื้อสัตว์
เพราะย่อยยากมาก 
 

 
ให้ก าลังใจ (Encouragement) 

 
- เหนื่อยจัง 
- ผมรู้สึกเหนื่อย ไม่มีก าลังใจใช้ชีวิตต่อ  
เลยครับ 

 
- สู้ๆนะคะ เป็นก าลังใจให้เราทุกคนรอ
ให้ค ุณกลับมามีความสุขนะคะ ย ิ ้ม
เยอะๆนะ 

- ไม่อยากรักษาโรคนี ้แล้วเหนื่อยและ
ค่าใช้จ่ายเยอะ 
- เครียดมากค่าใช้จ่ายเยอะ 
 
 

- สู ้ๆนะคะ คุณหมอเก่งอยู่แล้วรักษา
หายแน่นอนค่ะ คุณก็ต้องเข้มแข็งนะคะ 
สู้ไปกับหมอค่ะ พวกเราจะผ่านช่วงเวลา
ที่เลวร้ายไปด้วยกัน 

ชมเชย (Appreciation) - วันนี้ผมเข้ารับรักษาโรคมะเร็งอีกแล้ว
ครับ อาการผมดีขึ้นมากแล้ว 
- วันนี้หมอนัดรักษาโรคมะเร็ง อาการดี
ขึ้นมากเลยครับวันนี้ 

- คุณเก่งมากเลยค่ะ ที่คุณสามารถก้าว
ข้ามความเจ็บปวดนี้มาได้ หายไวๆนะ
คะ 

 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือ โปรแกรม dialogflow 

และ โปรแกรม Line แชทบอท  
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ภาพที่ 2 กระบวนการท างาน dialogflow ที่มา : https://medium.com/linedevth/ 

 
   หลักการท างานของโปรแกรม dialogflow คือ จะมี Natural Language Processing หรือ NLP ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีท า

ให้แขทบอท ท าความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้อง และแชทบอทสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
แม่นย าและตรงประเด็น 

 
3. พัฒนาต้นแบบแชทบอท 

        การพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้โปรแกรม  dialogflow และ Line  
แชทบอท มีขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 

3.1 สร้าง Agent ส าหรับตั้งค่าแชทบอท และสามารถตั้งช่ือ ภาษาที่ต้องการใช้ในบทสนทนา 
3.2 สร้าง Intent และตั้งชื่อ Intent ว่า การทักทาย ปรึกษา การให้ก าลังใจ และการชมเชย  โดยจะให้ Intent 

โต้ตอบกับผู้ใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ต้องการที่จะทักทายกับแชทบอท  
3.3 สร้าง Training phrases หรือแนวประโยคที่เราจะให้แชทบอทเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้า

มาได้อย่างถูกต้องและ Chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นย าและตรงประเด็น โดยจะระบุค าถาม -ตอบ ไว้ ดังตารางที่ 1 
3.4 ตั้งค่าประโยคที่ต้องการให้แชทบอทตอบกลับในกรณีที่บอทสามารถจับได้ว่าผู้ใช้งานตั้งใจจะสื่อถึง Intent 

อะไร  
 

4. สรุปและประเมินผล 
   น าต้นแบบแชทบอทไปให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้งานและประเมินโดยใช้แบบสอบถามการใช้งาน        

แชทบอทผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์จ านวน 1 ท่าน การพัฒนาแชทบอทด้วย Line แชทบอท 
จ านวน 1 ท่าน และ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจ านวน 1 ท่าน 

 
ตารางที่ 2 ความหมายของรายการประเมิน 

รายการประเมิน ความหมาย 

1. แอปพลิเคชัน ที่ใช้ในการสื่อสาร (ไลน์) มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดที่ใช้ Line แชทบอท ในการพัฒนาแช
ทบอท 

2. การจัดการบทความ มีค าตอบไวร้องรับค าถามมากน้อยเพียงใด 
3. การจัดการค า ถาม-ตอบ ค าตอบท่ีใช้การแนะน า การให้ก าลังใจ มีการใช้ค าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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รายการประเมิน ความหมาย 

4. ความถูกต้องของผลลัพธ์ในการประมวลผล มีความแม่นย าถูกต้องในการตอบบทสนทนามากน้อยเพียงใด 
 

5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ มีการประมวลผลค าตอบออกมาเรว็หรือไม ่
 

 
การหาค่าเฉลี่ยของการประเมินความคิดเห็นหาได้โดยการเฉลี่ยจากคา่น ้าาหนักของข้อมูลที่ได ้เพราะขอ้มูลที่ไดม้ีค่า

น ้าหนักต่างกัน จึงต้องใช้สูตรจากการค านวณทางสถิติ ดังนี ้(8)   
 

mean x = (w1 x1 +w2 x2 +w3 x3 +...+wn xn )/n 
 

ระดับคะแนนการเห็นด้วยโดยผู้เชีย่วชาญแบ่งเป็น 5 ระดับ  
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์ในการสรปุผลการประเมินความคิดเห็น  

ระดับ คะแนนเฉลี่ย 

1. เห็นด้วยมากทีสุ่ด 4.21 - 5.00 
2. เห็นด้วยใจมาก 3.41 - 4.20 
3. เห็นด้วยปานกลาง 2.61 - 3.40 
4. เห็นด้วยน้อย 1.81 - 2.60 
5. เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1.00 - 1.80 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีดังน้ี 

1. ต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
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ภาพที่ 3 ต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
      ต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน Line แชทบอทบนมือถือ สามารถให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทางด้านให้ก าลังใจ 
ปรึกษา และการชมเชย 

 
2. ผลการประเมินต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ปว่ยโรคมะเร็ง 

               จากการประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ไดผ้ลลัพธ์ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นในการทดลองใช้แชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ผลการประเมินต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า 

การจัดการบทความ อยู่ในระดับ ดีมาก  (x ̅ = 4.66) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันท่ีใช้ในการสื่อสาร (ไลน์) , การจัดการค า ถาม-ตอบ 

และความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ อยู่ในระดับ ดี (x ̅ = 4.00) และความถูกต้องของผลลัพธ์ในการประมวลผล อยู่ใน
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ระดับ ดี (x ̅ = 3.66) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยรวม (x ̅ = 4.06 , S.D. = 0.57) ดังนั้น สรุปได้ว่า ต้นแบบแชทบอทสามารถช่วยลดภาวะ
สูญเสียและเศร้าโศกของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายมีประสิทธิภาพ  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู ้ป่วยโรคมะเร็ง ผู ้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบแชทบอท             
ในระบบ Line แชทบอท เนื่องจากพบว่าเป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานมากที่สุด และได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพ
จิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง การให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจผู้ป่วย และการชมเชย ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมต้นแบบแชทบอท
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 4.05 ต้นแบบแชทบอทสามารถลดภาวะสูญเสียและเศร้าโศก
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายมีประสิทธิภาพ  และสามารถเผชิญ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในความรู้สึกเจ็บปวดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ค าถามและค าตอบของแชทบอทยังไม่ครอบคลุมทุกกรณีจะต้องใช้
วิธีการส ารวจ รวบรวม และสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงข้อค าถามและค าตอบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นเครื่องมือที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถใช้งาน
ได้ ทุกที่ ทุกเวลา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยได้น ากลุ่ม
ตัวอย่าง คือ รายการรายละเอียดการใช้งานอินเตอร์เน็ตของลูกค้าในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 70,000 รายการ ประกอบด้วย
รหัสของอุปกรณ์ จังหวัด ศูนย์บริการในจังหวัดขอนแก่น วันที่การใช้งาน ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า ข้อมูลเหตุการณ์ มาท าการ
เปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ที ่สุด และอัลกอริทึมทฤษฎีของเบย์ ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพ  

ผลการทดสอบพบว่า อัลกอริทึม Bayes Theorem ให้ผลลัพธ์ที่ดีที ่สุด โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 83.7 ค่าความ
แม่นย าเท่ากับ 81.4 และค่าระลึก 81.4 ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ: อัลกอริทึมต้นไมต้ัดสินใจ ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ทีสุ่ด อัลกอริทมึทฤษฎีของเบย ์
 
Abstract 
 Abstract This research aimed to predict customer internet problems by comparing the algorithms used 
for forecasting customer internet usage problems using data mining techniques. Internet of customers in May 
2019, the amount of 70,000 records consisting of device code (Device ID) Province (Province) Service center in 
Khon Kaen Province Date Time, customer usage data (Session), Terminate Cause data, etc. compare between 
algorithm, decision tree, K-Nearest K-Nearest Neighbor algorithm Neighborhoods and Naive Bayes' theoretical 
algorithms  

The findings reveal that the Naive Bayes' theoretical algorithms is more effective. It has 83.7% of 
accuracy, precision is 81.4% and recall 81.45% respectively. 
 
Keywords:  Decision Tree algorithm, Nearest Neighbor algorithm, Naïve Bayes algorithm 
 
บทน า 
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาบทบาทมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น  
ในด้านสื่อบันเทิง ด้านติดต่อสื่อสาร หรือจะเป็นหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ให้บริการที่ทางบริษัทต้องค านึงถึง แต่เนื่องด้วยปัญหาในด้านช่างเทคนิคที่ต้องเข้าไปแก้ไขตรวจสอบปัญหาของลูกค้าเมื่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งในบางครั้งสาเหตุของการขัดข้องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มาจากปัญหาการ
ขัดข้องเล็กน้อย อาทิเช่น มีจ านวนคนใช้งานเยอะ การที่เครื่องเราเตอร์ขัดข้อง หรืออาจจะเป็นปัญหาการขัดข้องขนาดใหญ่ เช่น



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

986 
 

สายสัญญาณเกิดการช ารุดเสียหาย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ ช่างเทคนิคก็ต้องลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งใน
บางครั้งช่างของบริษัทก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ
งานวิจัยช้ินนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมถึงท าให้การท างานของช่างเทคนิคเป็นไป
อย่างราบรื่น โดยปัญหาที่พบเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ก็มีทั้ง
ปัญหาที่ทราบสาเหตุแนวทางแก้ไข และปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบแนวทางแก้ไข  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสร้างและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นแนวทางใน
การน าไปใช้แก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และลดการความเสี่ยงในการเกินปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้องในอนาคต  โดยผู้วิจัยจะน า
เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) เข้ามาสนับสนุนการพยากรณ์การสาเหตุการเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง การท าเหมือง
ข้อมูลมีหลายรูปแบบและเทคนิคที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Decision Tree ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านผลกระทบระดับความรุนแรง จากอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต (1) K - Nearest Neighbor 
ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และบริหารงานไฟฟ้าขัดข้องด้วยระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธี K-Nearest Neighbor (2)  และ Bayes Theorem ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ปัจจัยการไม่ต่ออายุกรมธรรม์  โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (3) จากนั้นท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
เหล่านั้นเพื่อน าเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งานต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
     การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี ้
 1. เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า  
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของลูกค้า มีรายละเอียดและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1. จัดเตรยีมข้อมลูส าหรับทดสอบอัลกอริทึม 
 โดยการน าข้อมูลการใช้งานของลูกค้าที่ได้ด าเนินการบันทีกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Radlus ในเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ขอนแก่น เป็นชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลวันที่ใช้งาน และข้อมูลสถานะการใช้งาน แล้วการท าความ
สะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีค่าว่าง ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงแอททริบิวต์ข้อมลูการใช้งานของลูกค้า 

id_sys 

acctsessionid 

acctuniqueid 

username 

nasipaddress 

nasportid 

nasporttype 

acctstarttime 

acctstoptime 

acctsessiontime 

calledstationid 

callingstationid 

acctterminatecause 

framedipaddress 

 
 และน าข้อมลูการในฐานข้อมลูที่มช่ืีอว่า SM เป็นชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมลูอุปกรณ์ แล้วการท าความสะอาดข้อมลู 
(Data Cleansing) เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีค่าว่าง ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีดังนี ้
ตารางที่ 2 แสดงแอททริบิวต์ข้อมลูอุปกรณ ์

id 

name 

project 

port 
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exchange 

office_id 

lat_lon 

description 

 
 น าตารางที่ 1 และ2 มาท าการ join ข้อมูล ได้เป็นตารางที่ 3 ท่ีจะน ามาใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งมีข้อมูล ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงแอททริบิวต์ข้อมลูการใช้งานของลูกค่าและอุปกรณ ์

id 

id_sys 

acctsessionid 

acctuniqueid 

username 

nasipaddress 

nasportid 

nasporttype 

acctstarttime 

acctstoptime 

acctsessiontime 

calledstationid 

callingstationid 

acctterminatecause 

framedipaddress 

office_id 

device_id 

 
2. การเปรียบเทียบและคัดเลือกอลักอริทึมที่เหมาะสมที่สดุ 
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 การเปรียบเทียบอัลกอริทึม 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Decision Tree, K-Nearest Neighbor และ Bayes Theorem เพื่อหา
อัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด เริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูลตัวอย่าง โดยข้อมูลที่จะน ามาทดสอบอัลกอริทึม คือ ข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของลูกค้า ช่วงเดือนพฤษภาคม ในจังหวัดขอนแก่นของบริษัท โดยการคัดเลือก ข้อมูลในส่วนที่เป็นรหัสของอุปกรณ์
(Device ID) จังหวัด (Province) ศูนย์บริการในจังหวัดขอนแก่น วันที่การใช้งาน (Date Time) ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า
(Session) ข้อมูล Terminate Cause ซึ่งประกอบด้วย ดังน้ี 

- Lost-carrier โมเด็มลูกค้าขาดการติดต่อเกิน 15 นาที อาจเกิดจากการปิดโมเด็ม โมเด็มแฮงค์ ไฟฟ้าดับ สื่อสัญญาณขาด หรือ
คุณภาพสายที่ปลายทาง ตั้งแต่ MSAN/DSLAM ลงไปถึงบ้านลูกค้า 

- Session-timeout ใช้งานครบ 24 ชม. ตามก าหนดใน User Profile 
- User-request ลูกค้ากดปุ่ม Disconnect หรือ โมเด็มสั่ง Disconnect อาจเกิดได้จาก โมเด็ม ตัดสินใจว่าไม่สามารถเช่ือมต่อได้ 
- Idle-timeout เวลาที่ก าหนดให้เตะออกเมื่อเช่ือมต่ออยู่แต่ไม่ได้ท าอะไร 
- Lost-service 

 มาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่ท าให้อุปกรณ์เกิดการขัดข้องจาก Session และน ามาเป็นข้อมูลในการทดสอบ  
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป  
 2.1 สร้างแบบจ าลองข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึม เป็นการน าเอาข้อมูลที ่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้วนั้น  
มาด าเนินการน าเข้าอัลกอริทึมทั ้ง 3 อัลกอริทึม ได้แก่ 1) Decision Tree 2) K-Nearest Neighbor 3) Bayes Theorem  
โดยเริ่มจากการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม Rapid Miner เพื่อด าเนินการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับอัลกอริทึมทั้งสาม  
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของ Decision Tree ที่ได้ท าการสร้างแบบจ าลอง 

No. 

Parameters (Decision tree) 

Criterion 
Iteration Minimal gain Confidence 

Gain ratio Information gain Gini index Accuracy 
1     1 0.010 0.01 
2     2 0.020 0.01 
3     3 0.030 0.01 
4     4 0.040 0.01 
5     5 0.050 0.01 
6     6 0.060 0.01 
7     7 0.069 0.01 
8     8 0.079 0.01 
9     9 0.089 0.01 
10     10 0.099 0.01 
11     11 0.109 0.01 
12     12 0.119 0.01 
13     13 0.129 0.01 
14     14 0.139 0.01 
15     15 0.149 0.01 
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No. 
Parameters (Decision tree) 

Criterion 
Iteration Minimal gain Confidence 

Gain ratio Information gain Gini index Accuracy 
16     16 0.159 0.01 
17     17 0.168 0.01 
18     18 0.178 0.01 
19     19 0.188 0.01 
20     20 0.198 0.01 

 

ตารางที่ 2 พารามเิตอร์ของ K-Nearest Neighbor Algorithm (K-ANN) ที่ได้ท าการสร้าง 

No. 

Model Parameters (k-nn) 

 Criterion 
Number of folds iteration k-nn 

K-NN MixedMeasures 

1   10 1 1 
2   10 2 2 
3   10 3 3 
4   10 4 4 
5   10 5 5 
6   10 6 6 
7   10 7 7 
8   10 8 8 
9   10 9 9 
10   10 10 10 
11   10 11 11 
12   10 12 12 
13   10 13 13 
14   10 14 14 
15   10 15 15 
16   10 16 16 
17   10 17 17 
18   10 18 18 
19   10 19 19 
20   10 20 20 
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ตารางที่ 3 พารามเิตอร์ของ Bayes Theorem ที่ได้ท าการสร้างแบบจ าลอง  

No. 

Model Parameters (bay) 

 Criterion 
Number of Folds Iteration 

Bay Laplace Correction 

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

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 จากการสร้างแบบจ าลองของอัลกอริทึม  Decision Tree  K-Nearest Neighbor และ Bayes Theorem สามารถ
สรุปผลการเปรียบเทียบของอัลกอริทึมได้ดังตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่6  
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ตารางที่ 4 ผลการหาค่าความถูกต้องของอัลกอริทึม Decision Tree   

No. 

Parameters (Decision tree) accuracy 

Criterion 

Iteratio
n 

Minima
l gain 

Confid
ence 

 
ค่าความถูก

ต้อง 
(Accuracy)  

 
ค่าความ
แม่นย า 

(Precisio
n)  

 
ค่าความ
ระลึก 

(Recall)  
Gain 
ratio 

Inform
ation 
gain 

Gini 
index 

Accur
acy 

1     1 0.010 0.01 0.491 0.482 0.491 

2     2 0.020 0.01 0.481 0.473 0.481 

3     3 0.030 0.01 0.480 0.472 0.480 

4     4 0.040 0.01 0.475 0.466 0.475 

5     5 0.050 0.01 0.473 0.463 0.473 

6     6 0.060 0.01 0.473 0.462 0.473 

7     7 0.069 0.01 0.468 0.459 0.468 

8     8 0.079 0.01 0.457 0.451 0.457 

9     9 0.089 0.01 0.373 0.362 0.373 

10     10 0.099 0.01 0.354 0.332 0.354 

11     11 0.109 0.01 0.343 0.285 0.343 

12     12 0.119 0.01 0.250 0.063 0.250 

13     13 0.129 0.01 0.250 0.063 0.250 

14     14 0.139 0.01 0.250 0.063 0.250 

15     15 0.149 0.01 0.250 0.063 0.250 

16     16 0.159 0.01 0.250 0.063 0.250 

17     17 0.168 0.01 0.250 0.063 0.250 

18     18 0.178 0.01 0.250 0.063 0.250 

19     19 0.188 0.01 0.250 0.063 0.250 

20     20 0.198 0.01 0.250 0.063 0.250 
 

จากตารางที่ 4 การทดสอบอัลกอริทึม Decision Tree มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดโดยเป็นการปรับค่า 
Subset ratio โดยค่า Confidence = 0.01 ในล าดับที่ 1 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 49.19 ค่าความแม่นย า
เท่ากับ 48.2 และค่าระลึก 49.19 
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ตารางที่ 5 ผลการหาค่าความถูกต้องของอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor (K-NN)  

No. 

Model Parameters (k-nn) ค่าความถูก
ต้อง 

(Accuracy)  

ค่าความแม่นย า 
(Precision)  

ค่าความ
ระลึก 

(Recall)  
 Criterion Number 

of folds 
iteration 

k-
nn K-NN MixedMeasures 

1   10 1 1 0.653 0.718 0.653 
2   10 2 2 0.625 0.699 0.625 
3   10 3 3 0.680 0.753 0.680 
4   10 4 4 0.665 0.738 0.665 
5   10 5 5 0.677 0.763 0.677 
6   10 6 6 0.665 0.763 0.665 
7   10 7 7 0.669 0.781 0.669 
8   10 8 8 0.660 0.784 0.660 
9   10 9 9 0.658 0.785 0.658 
10   10 10 10 0.651 0.789 0.651 
11   10 11 11 0.651 0.796 0.651 
12   10 12 12 0.642 0.792 0.642 
13   10 13 13 0.642 0.798 0.642 
14   10 14 14 0.634 0.801 0.634 
15   10 15 15 0.633 0.804 0.633 
16   10 16 16 0.626 0.803 0.626 
17   10 17 17 0.623 0.803 0.623 
18   10 18 18 0.618 0.802 0.618 
19   10 19 19 0.617 0.805 0.617 
20   10 20 20 0.611 0.802 0.611 

 
 

จากตารางที่ 5 การทดสอบอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor (K-NN) มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดโดยเป็น
การปรับค่า K โดยค่า K = 3 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในล าดับที่ 3 โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 68 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 75.3 และค่า
ระลึก 68 
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ตารางที่ 6 ผลการหาค่าความถูกต้องของอัลกอริทึม Bayes Theorem 

No. 

Model Parameters (bay) ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy)  

ค่าความแม่นย า 
(Precision)  

ค่าความระลึก 
(Recall)   Criterion Number of 

folds 
iteration 

bay 
laplace 

correction 
 

1   10 1 0.768 0.762 0.768 
2   10 2 0.768 0.762 0.768 
3   10 3 0.769 0.763 0.769 
4   10 4 0.766 0.759 0.768 
5   10 5 0.769 0.763 0.769 
6   10 6 0.768 0.761 0.768 
7   10 7 0.768 0.762 0.768 
8   10 8 0.768 0.762 0.768 
9   10 9 0.835 0.812 0.812 
10   10 10 0.837 0.814 0.814 

 

จากตารางที่ 6 การทดสอบอัลกอริทึม Bayes Theorem มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดโดยเป็นการปรับ     
ค่า Number of folds = 10 รอบที่ 10 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 81.4 และ     
ค่าระลึก 81.4 

 
จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ จากการทดสอบข้อมูลทั้ง 3 อัลกอริทึมนั้น พบว่า อัลกอริทึม 

Bayes Theorem ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 81.4 และค่าระลึก 81.4 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี เอี่ยมประไพ [1], ศุภัชญา ทองน่วม [2], เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล และธนาภรณ์ ปานรังศร [3] ที่พบว่า
อัลกอริทึม Bayes Theorem ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ดีท่ีสุดเช่นกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยจากเปรียบเทียบอัลกอริทึมจ านวน 3 อัลกอริทึม คือ 1) Decision Tree 2) K-Nearest Neighbor  
3) Bayes Theorem โดยน าข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า ช่วงเดือนพฤษภาคม ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้ท าความสะอาดข้อมูล (Cleansing Data) เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้อัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด โดยวัดค่าความถูกต้อง ค่าความ
แม่นย า และค่าระลึก 

ผลการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมที่ใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มที่อุปกรณ์จะเกิดปัญหา สรุปผลได้
ว่า อัลกอริทึม Bayes Theorem มีประสิทธิภาพการ โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 83.7 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 81.4 และค่าระลึก 
81.4 อัลกอริทึม K-Nearest Neighbor Algorithm (K-NN) โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 68 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 75.3 และ  
ค่าระลึก 68 และอัลกอริทึม Decision Tree โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 49.19 ค่าความแม่นย าเท่ากับ 48.2 และค่าระลึก 49.19 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบแช
ทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะน่าไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคความเครียด งานวิจัยนี้มุ่งเน้ นการพัฒนา
ต้นแบบแชทบอทโดยใช้แอปพลิเคชัน Line ขั้นตอนในการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบ พัฒนาต้นแบบแชทบอท การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลจ่านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาแชทบอทด้วยโปรแกรม Line จ่านวน 1 ท่าน และ จิตเวชผู้สูงวัยจ่านวน 1 
ท่าน ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.26 (𝑥  เท่ากับ 4.26) อยู่ในระดับ ดี จึงสามารถสรุปได้ว่า ต้นแบบการ
ออกแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษามีผลต่อผู้สูงอายุสามารถน่าไปใช้ในการพัฒนาไลน์แชทบอท ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนา
ที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่าย การสนทนากับโปรแกรมแชทบอทท่าให้ผู้สูงอายุสามารถลดภาวะวิตกกังวล เครียด เนื่องจากได้
ระบายหรือเล่าเรื่องราวโดยมีการรับฟังจากปลายทาง  
  
ค าส าคัญ : แชทบอท, ผู้สูงอาย,ุ สภาวะด้านอารมณ์ 
 
Abstract 

The main objective of this article is to develop a chatbot prototype to advise older adults to reduce 
the anxiety that can lead to depression or stress disease. This paper focus on the design model to develop 
chatbot on the Line platform. First step is studying the related theories, the second step is to develop the 
design model and then evaluation the design model by three experts, database designer, Line chatbot 
developer and geriatric psychiatrist. The result of the design model evaluation found that the total mean score 
is in the high level with 4.26 (𝑥 = 4 . 2 6 ).  From the evaluation result we can be concluded that the design 
model of aged counselling chatbot can be applied to develop the Line chatbot, the popular social media 
application for everyone, in order to reduce the occurrence of anxiety with efficient. The user can reduces the 
occurred stress through typing text on Line chatbot then chatbot can show expected answers. 
 
Keywords : chatbot, elderly, emotional state 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยก่าลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จากรายงานของส่านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) พบว่า ประเทศไทยจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2564 (1)และรายงานจากฐานข้อมูลจ่านวนประชากรของประเทศไทย ปี
พุทธศักราช 2560 พบว่า จ่านวนประชากร 67.6 ล้านคน เพศชาย 33 ล้านคน และเพศหญิ ง 34.6 ล้านคน ประชากรอายุ  
60 ปีข้ึนไป 11.3 ล้านคน หรือร้อยละ16.7 ของจ่านวนประชากรทั้งหมด วัยผู้สูงอายุยังคงท่างานอยู่ราว 3.9 ล้านคน เพื่อหารายได้
เสริมและเลี้ยงครอบครัว เพราะผู้สูงอายุบางคนไม่มีคนดูแล (1) เนื่องจากผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ประสบปัญหาด้าน
ภาวะอารมณ์ เช่น เหงา ว้าเหว่ ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ผู้สูงอายุบางกลุ่มอยู่ในภาวะไร้ที่พึ่งพิง เกิดความทุกข์ใจจากการที่
ไม่สามารถท่าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือความสามารถในการด่ารงชีวิตได้ด้วยตนเองลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์
เชิงลบ เช่น ภาวะวิตกกังวล และเครียดที่จะเป็นภาระกับลูกหลานซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า (2) 
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ผู้สูงอายุจ่าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง มีประมาณร้อยละ 78 และ20 กลุ่มติดสังคม 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยตัวเองได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านจิตใจการดูแลหลักต้องผลักดันให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุหรือ
ชมรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุสนใจ กลุ่มติดบ้าน เป็นกลุ่มที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิตได้ถ้ามีปัญหาทางด้านจิตใจต้องให้ค่าปรึกษาแนะน่า ใน
เรื่องนั้น ๆ ก่อน จากนั้นค่อยถามสารทุกข์สุขดิบ เมื่อไปเยี่ยมบ้านในกลุ่มนี้บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นฝ่ายฟังเพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ระบายปัญหาแล้วจึงร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา และกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้นอกจากต้องรู้ข้อมูลของผู้สูงอายุแล้วต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดคุยกับผู้สูงอายุ เมื่อไปถึงบ้านผู้สูงอายุถ้าพอจะนั่งเอนหลังได้ก็ให้ 
จัดท่านั่งให้กับผู้สูงอายุเพราะจะท่าให้การพูดคุยจะสื่อสารเป็นไปได้ดีขึ้น จะมีปัญหาทางด้านสังคมและจิตใจซึ่งเป็นการปรับตัวเชิง
ลบ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจน แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ทางด้านสังคม และทางด้านจิตใจ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและจิตใจที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ทางด้านสังคม พบว่าเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุต้องเผชิญกับการ
สูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคมที่เคยมีบทบาท ต่าแหน่ง และมีคนเคารพนับถือในสังคมเปลี่ยนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
สังคม การมีบทบาทลดลงท่า ให้สูญเสียความมั่นคงในชีวิตรู้สึกว่าตนเองหมดความส่าคัญในสังคม ท่าให้ผู้สูงอายุบางรายมีปัญหาใน
การด่ารงชีวิต ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านบุคลิกภาพ โดยปกติผู้สูงอายุจะมีบุคลิกภาพไม่ต่างจากเดิมบางรายถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลิกภาพอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตมโนทัศน์การยอมรับของสังคม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวผู้สูงอายุ
และการรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ด้านการเรียนรู้พบว่าการเรียนรู้จะลดลงมากโดยเฉพาะหลังอายุ 70 ปี แม้การเรียนรู้จะลดลงแต่ก็ยัง
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ โดยปกติเนื่องมาจากการเสื่อมของร่างกาย เช่นสมองท่างานลดลง ความจ่าสั้นลง ด้านเจตคติ ความ
สนใจและคุณค่า ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลมาจาก เพศ สังคม อาชีพ เชื้อชาติและวัฒนธรรม ดังนั้นการสอน
เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนเจตคติได้ ด้านการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองโดยส่วนใหญ่มักรับรู้ว่าตนเองอยู่ในวัยพ่ึงพิงเพราะความเสื่อม ท่าให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง (1) 

แชทบอท (Chatbot) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ (3) ในด้านการศึกษา ได้น่ามาประยุกต์ในด้านระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นการน่าข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนมาบริการถามตอบ ด้วยโปรแกรม LINE การใช้งานเบื้องต้น 
จะใช้รหัสนักเรียนเป็นค่าค้นเพื่อไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกับระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ มาแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน 
ด้านการแพทย ์ได้น่ามาประยุกต์ในด้านช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับการประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็
จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น แชทบอทด้านสุขภาพ (จับใจบอท) จึงถือเป็นเรื่องดีและน่าสนใจ
อย่างยิ่ง เพราะที่จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าลงได้ (4) และ Dr.Meaw Bot แชทบอทแนะน่า
เรื่องสุขภาพ เป็นแชทบอทบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่มีความสามารถช่วยตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทย
ทั่วไปที่ใช้งาน Facebook เนื่องจากจะสามารถประเมินและตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพตนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และอาจ
น่าไปสู่การเข้ารับการบ่าบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที ทางผู้พัฒนาขอความร่วมมือจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบใช้งาน เพื่อน่าผลที่ได้
ไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติ (5) เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผย
ข้อมูลผลการวิจัยการท่าการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าสื่อที่ผู้สูงอายุมีการใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Line ร้อยละ 50 
โทรทศัน์ ร้อยละ 24 และ Facebook ร้อยละ 16 (6)  

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส่าคัญของการให้ค่าแนะน่าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเพื่อคลายความเครียดโดย
ใช้เทคโนโลยีแชทบอทในโปรแกรมไลน์ รูปแบบการให้ค่าแนะน่าปรึกษาเน้นการรับฟัง ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ พัฒนาต้นแบบแชทบอท ทดสอบต้นแบบแชทบอทโดยผู้เช่ียวชาญ สรุปและประเมินผล 
ฐานข้อมูลแชทบอทจะถูกน่าไปวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและพัฒนารูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 1 วิธีด่าเนินการวิจัยส่าหรบัการพัฒนาต้นแบบแชทบอท 

 
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1.1 แนวทางการดูแลทางด้านสังคมจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ดังนี ้
      1.1.1 วิธีการให้ค่าแนะน่าแบบสั้น )Brief Advice) เพื่อให้ค่าแนะน่าผู้สูงอายุตระหนักถึงปัญหาที่ผู้สูงอายุก่าลัง

ละเลยหรือมองเห็นปัญหาและต้องการทราบแนวทางการแก้ไข 
      1.1.2 การเสริมสร้างพลังอ่านาจ )Empowerment) เพื่อให้ผู้สูงอายุค้นพบปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
      1.1.3 การสร้างแรงจูงใจ )Motivation Interviewing) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตนเอง และปรับ

พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
      1.1.4 ขั้นตอนการให้ค่าแนะน่าแบบสั้น หลังสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุแล้วให้เริ่มต้นด้วยการประเมินปัญหา 

ค้นหาปัญหา และระดับแรงจูงใจ  
 
  
 
 
 
   การใช้ค่าถามหรือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ การใช้ค่าถามเพื่อกระตุ้น ผู้ป่วยให้เห็นความส่าคัญของปัญหา 

มองผลดีในอนาคตหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้หรือมองผลเสีย หากไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง กลุ่มค่าถามที่ใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจ  การให้ข้อมูล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรือ  แก้ปัญหาสุขภาพ การให้ข้อมูลใน
จังหวะที่ผู้ป่วยเริ่มเกิดแรงจูงใจบ้างแล้วจะมี ความเหมาะสมเพราะผู้ป่วยจะสนใจจดจ่าและน่า ไปใช้มากกว่าสภาวะปกติ การสรุป
และให้ก่าลังใจ การใช้ค่าแนะน่าแบบสั้นจะจบลงด้วยการสรุปเกี่ยวกับปัญหา )หรือ  ความเสี่ยง  (ที่เผชิญอยู่และทางแก้ไข พร้อมท้ัง
เน้นว่าแรงจ ูงใจหรือพลังใจรวมทั้ง เหตุผล ซึ่งจ่าเป็นในการเปลี่ยนแปลงจะได้มาจากสิ่งไหน (2) 

    1.1.5 วิธีการเสริมสร้างพลังอ่านาจ (Empowerment) เพื่อให้ผู้สูงอายุค้นพบปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง (3) 

         1. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุค้นพบสถานการณ์จริง ช่วยให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง ด้วยการให้ ข้อมูลที่
แท้จริงทางห้องปฏิบัติการ  

         2. ขั้นการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการ ให้ผู้สูงอายุค้นหาทางเลือกที่จะปฏิบัติซึ่งบุคลากรต้องใช้การ 
ถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสะท้อนคิด ถึงแง่มุมต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่ตนให้ความส่าคัญ  

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. การออกแบบ 

 

 3. พัฒนาต้นแบบแชทบอท 

 

 4. สรุปและประเมินผล 

 

 

ใช้ค่าถามหรือการสนทนา
เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

การให้ข้อมูล สรุปและให้ก่าลังใจ  
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   1.1.6 วิธีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตนเอง และปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (4) 

        1. สร้างสัมพันธภาพ ทักทาย แนะน่าตัว พร้อมบอกวัตถุประสงค์การ สนทนา  
        2. ประเมินแรงจูงใจในการดูแลตนเองและระดับความส่าคัญในการ เปลี่ยนแปลงตนเอง  
        3. ถามเพื่อสร้างแรงจูงใจใช้ค่าถามปลายเปิดโดยมุ่งเน้นให้เห็นปัญหา 
        4. จัดการกับแรงต้าน ผู้สูงอายุบางรายอาจไม่มาตามนัด ไม่สนใจใน เรื่องการควบคุมระดับน้่าตาล ไม่สนใจที่จะ

วางแผนการรักษาร่วมกัน บุคลากร สาธารณสุขต้องรักษาสัมพันธภาพ ไม่ใช้อารมณ์ไม่ต่า หนิไม่ตัดสิน ไม่ถกเถียง กับผู้สูงอาย ุ
        5. ก่าหนดเป้าหมาย วางแผน/ประยุกต์ควรก่า หนดเป้าหมายร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ซักถาม  
        6. สนับสนุนให้ก่าลังใจ สรุป และนัดหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งผลต่อ

สุขภาพ รวมทั้งคนรอบข้าง 
        7. ปิดการสนทนาด้วยการสรุปการพูดคุย/ยินดีให้ค่า ปรึกษาต่อไป 
 
1.2 การพัฒนาแชทบอท 

 
ภาพที่ 2 การท่างานของ dialogflow 

ที่มา : https://1th.me/OD0xZ 
 
     เครื่องมือที่ใช้ท่าแชทบอท คือ Dialogflow ซึ่งต้องลงทะเบียน Dialogflow ในการสร้าง Agent ต้องลงทะเบียนเข้า

ใช้งานก่อน โดยไปยังหน้าเว็บของ Dialogflow และกดที่ Go Console จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการ Login หรือลงทะเบียน หลังจาก 
Login จะเจอกับ Workplace ในการท่าแชทบอท และเลือก Create Agent สามารถตั้งช่ือ ภาษา และ Timezone ที่ต้องการ 
เมื่อสร้างเสร็จจะพบกับ Default Intents มา 2 ตัวก็คือ Default Welcome Intent และ Default Fallback Intent ในการสร้าง
ให้กดที่ปุ่ม Create Intent และตั้งช่ือ Intent ว่า Greeting โดยให้ Intent โต้ตอบกับผู้ใช้ ในกรณีที่      แชทบอทไม่สามารถหา 
Intent ที่เหมาะสมได้แชทบอทจะตอบไม่ตรงค่าถาม (7)  

 
2. การออกแบบ 
    จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ศึกษาจากเอกสารแนวทางการดูแลทางด้านสังคม
จิตใจของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (1) ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตนแบบแชท  บอทดวยการก่าหนด Keywords โดยพิจารณา
จากกลุ่มค่าถาม ได้แก่ ทักทาย (Greeting) ใหก้่าลังใจ (Encouragement)    ให้ข้อมูล (Information) สร้างแรงจูงใจ (Motivation 
Interviewing) เสริมสร้างพลัง (Empowerment) และอารมณ์ (Emotion) (5) 
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ตารางที่ 1 ค่าอธิบายกลุ่มค่าถามมีดังนี้ 
 

กลุ่มค าถาม ค าอธิบาย 

 
ทักทาย (Greeting) 

 
ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง 

 
ให้ก่าลังใจ (Encouragement) 

 
การใช้ค่าแนะน่าแบบสั้นจะจบลงด้วยการสรุปเกี่ยวกับปัญหา (หรือความ
เสี่ยง) ท่ีเผชิญอยู่และทางแก้ไข พร้อมทั้งเน้นว่าแรงจูงใจหรือพลังใจรวมทั้ง 
เหตุผล 

 
ให้ข้อมูล (Information) 

 
วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรือแก้ปัญหาสุขภาพ 

 
สร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) 

 
พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก่าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท่าไปสู่
เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่่าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็
ล้มเลิกการกระท่าก่อนบรรลุเป้าหมาย 

 
เสริมสร้างพลัง (Empowerment 
 
 
 
 
อารมณ์ (Emotion) 

 
การพยายามที่ จะท่าใหบุคคลรูสึกมั่นคง มั่นใจยึด มั่นผูกพัน และมุ่งมั่นใน
การบรรลุเป้าหมายของตนเอง 
 
 
การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการ
แสดงออกต่อสิ่งท่ีมากระตุ้น 

 
ตารางที่ 2 การก่าหนดกลุ่มค่าถามเบื้องต้น 

 
กลุ่มค าถาม 

 

 
คีย์เวิร์ด 

 

 
ค าตอบ 

 
ทักทาย (Greeting) 

 
สวัสดี 
สวัสดีค่ะ 
สวัสดีครับ 
สวัสดีจ้า 
สวัสดียามเช้า 
สวัสดียามเย็น 
สวัสดีวันจันทร์ 
สวัสดีวันอังคาร 
สวัสดีวันพุธ 
สวัสดีวันศุกร์ 
สวัสดีวันเสาร์ 
สวัสดีวันอาทิตย์ 

 
สวัสดคี่ะ  
สวัสดีจ้า 
สวัสดคีรับ 
คุณลุง คณุป้า เป็นไงบ้างสบายดไีหมคะ 
สวัสดจี้า 
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กลุ่มค าถาม 

 

 
คีย์เวิร์ด 

 

 
ค าตอบ 

ให้ก่าลังใจ (Encouragement) รู้สึกไม่ดี 
ไม่สบาย 
รู้สึกเหนื่อย 
รู้สึกเบื่ออาหาร 

คุณลุง คุณป้า พักผ่อนเยอะ ๆ ดูแล
ตัวเองดี ๆ นะคะ 
 

ให้ข้อมูล (Information) โรคความดันโลหิตสูง 
ออกก่าลังกาย 
น้่าหนักขึ้น 
เหนื่อยง่าย 

คุณป้า/คุณลุงต้องออกก่าลังกายเสริม 
ความดันจะได้ลดลง 
 

เสรมิสร้างพลัง (Motivation Interviewing) โดดเดี่ยว 
ไม่มีก่าลังใจ 
อยู่คนเดียว 
ไม่มีเพื่อน 

ไม่เป็นไรนะคะ คุณลุง คุณป้า พวกเรา
เป็นก่าลังใจอยู่เสมอนะคะ 
 

อารมณ์ (Emotion) หงุดหงิด 
โกรธ 
เบื่อ 

คุณลุง คุณป้า ลองนั่งสมาธิดูไหมคะการ
นั่งสมาธิช่วยให้ผ่อนคลายได้นะคะ 
 

 
3. พัฒนาต้นแบบแชทบอท 

    น่าแชทบอทไปให้ผู้เ ช่ียวชาญจ่านวน 3 ท่านทดลองใช้และประเมินโดยใช้แบบสอบถามการใช้งานแชทบอท
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์จ่านวน 1 ท่าน การพัฒนาแชทบอทด้วยโปรแกรมไลน์จ่านวน 1 
ท่าน และ จิตเวชผู้สูงวัยจ่านวน 1 ท่าน  โดยใช้โปรแกรม dialogflow และ Line แชทบอท  

 
4. สรุปและประเมินผล 

    น่าผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมาสรุปและวิเคราะห์รายประเด็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแชทบอทให้สามารถ รองรับ
การท่างานตามวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ ระดับคะแนนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 5 ระดับ  

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์ในการสรปุผลประเมินความคิดเห็น 

 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย 

1. เห็นด้วยมากทีสุ่ด 4.21 - 5.00 
2. เห็นด้วยใจมาก 3.41 - 4.20 
3. เห็นด้วยปานกลาง 2.61 - 3.40 
4. เห็นด้วยน้อย 1.81 - 2.60 
5. เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1.00 - 1.80 

 
ผลการวิจัย 
การพัฒนาต้นแบบแชทบอทส่าหรบัให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายดุังนี ้

1. ต้นแบบแชทบอทส าหรับให้ค าแนะน าปรึกษาผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 3 ต้นแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอาย ุ
จากภาพที่ 3 ต้นแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ สามารถตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน Line แชทบอทบนมือถือ สามารถให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ ทางด้านทักทาย ให้ก่าลังใจ ให้ให้
ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างพลัง และอารมณ์ 

 
2. ผลการประเมินต้นแบบแชทบอทส าหรับให้ค าแนะน าปรึกษาผู้สูงอายุ 
   จากการประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 ผลประเมินแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผูสู้งอาย ุ

 
ผลประเมินการพัฒนาต้นแบบแชทบอทโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ทดสอบและประเมิน พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

ตรงกันว่า การท่างานของแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ  ง่ายต่อ
การใช้งานงานและความเหมาะสมรูปแบบ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา และแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษา
ผู้สูงอายุมีความถูกต้องของผลลัพธ์และการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ตามล่าดับ ค่าเฉลี่ยรวม 
4.26 ตามล่าดับ  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
           จากการพัฒนาตนแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้น่าไปใช้ในการพัฒนา Line แชทบอท ซึ่ง
เป็นโปรแกรมสนทนาท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด และได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางด้านสังคมจิตใจของ
ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การให้ก่าลังใจ ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างพลัง และการใช้อารมณ์ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวมต้นแบบแชทบอทส่าหรับให้ค่าแนะน่าปรึกษาผู้สูงอายุ โดยผู้เช่ียวชาญ เท่ากับ 4.26 ต้นแบบ  แชทบอทสามารถลด
ภาวะวิตกกังวล เครียด เพื่อจัดการกับสิ่งที่จะระบายหรือเล่าเรื่องราวโดยมีการรับฟังจากปลายทาง และสามารถเผชิญปัญหาที่
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าถามและค่าตอบของแชทบอทยังไม่ครอบคลุมทุกกรณีจะต้องใช้วิธีการส่ารวจ รวบรวม และสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงข้อค่าถามและค่าตอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงมีความมั่นใจวาหากน่าตนแบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใชงาน และเป็นเครื่องมือท่ีผู้สูงอายุสามารถใช้
งานได้ทุกเวลา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์การโอนย้ายชองข้าราชการ 

กลุ่มประชากรการวิจัยในครั้งนี้คือ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากข้าราชการที่เคยปฏิบัติราชการอยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2559 - 1 เมษายน 2563 
และข้าราชการปัจจุบัน รวมจ านวน 220 คน โดยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นน าปัจจัยที่ได้มาสร้างตัวแบบพยากรณ์การโอนของ
ข้าราชการด้วยการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 3 เทคนิค คือ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย และ
เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด 

ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบตัวแบบพยากรณ์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์สูงที่สุดที่ร้อยละ 
85.42 เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 81.04 และเทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 
ร้อยละ 77.04 ในการนี้ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าผลมาประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางการรักษาบุคลากรของกรมและ 
วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจโอนของข้าราชการต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล, เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ, เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย, เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
 

Abstract 
The purpose of this research is for compare algorithm for forecasting trend of transfer’s officials. The 

research population is government officials, operational level, Professional level, Operating level and professional 
level by using the method of collecting data from government officials who have served in the Department of 
Industrial Works since 1 January 2016 - 1 April 2020 and current government officials total 220 people by using 
questionnaires. The factors that were obtained for the relational rule technique, and the bureaucratic transfer 
prediction model was created by data mining (Classification) by using 3 analysis techniques: Decision Tree, Naive 
Bayesian, and K - Nearest Neighbor, which are popular techniques. Then compare the forecast performance to 
find the most suitable technique. 

The research results were found that Forecasting model testing; decision tree techniques; the highest 
forecasting accuracy was 85.42%, the closest neighbor technique. Provides an accuracy of 81.04% and a simple 
Bayesian technique. The accuracy was 77.04%. In this regard, the results from the research can be applied to 
the department and Human resource management plan to reduce the factor that affect the decision of the 
transfer of government officials. 
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บทน า 
 ในการบริหารองค์กร บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญที่สุดขององค์กร เพราะบุคลากรเป็น  
ผู้สร้างสรรค์งานในด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดด้วยที่ว่าคนนั้นไม่ใช่ทุนหรือ
เครื่องจักร แต่คนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความแตกต่างหลากหลาย และมีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น การที่งานและ
องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับกระบวนการสื่อสารในมิติต่าง ๆ ของผู้บริหารแล้ว 
ความสามารถในการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคนหรือที่ เรียกว่ากระบวนการจัดการคน (Human Resource 
Management) ก็นับเป็นสิ่งที ่มีความส าคัญอย่างยิ่ง หากองค์กรมีกระบวนการจัดการคนที่ดีจะส่งผลให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีการพัฒนาและการรักษาบุคลากรให้ท างานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนบุคลากรที่ดี
ท าให้องค์กรสามารถท านายความต้องการบุคลากรในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์กร ตลอดจนกิจกรรมของ
องค์กรที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ การวางแผนบุคลากรที่ดียังต้องค านึงถึงตลาดแรงงานเพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์กรมี
ความต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าใด และเมื่อใด ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพัฒนา 
และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น และมีบุคลากร
ที่ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินงาน
ไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

การออกจากส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือการโอนถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การในด้านต่าง ๆ 
ทั้งในเรื่องของภาวะงานล้นและความไม่ต่อเนื่องของงาน ซึ่งในปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีบุคลากรโอนออกจากส่วนราชการ
จ านวนมาก ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เป็นผลให้ฝ่ายบุคคลต้องท าการสรรหาบุคลากร
เข้ามาท างานในต าแหน่งที่ว่างลง โดยการสรรหานั้นอาจเป็นการจัดสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุ คลากรเข้ามาใหม่ 
ซึ่งส่วนราชการจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งและอาจได้รับองค์ความรู้ใหม่จากเด็กรุ่นใหม่
ที่เข้ามาบรรจุ แต่อาจมีข้อเสียตรงที่บุคลากรที่ได้ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งของส่วนราชการนั้น ๆ ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาเกี่ยวกับงานและสั่งสมประสบการณ์ในการท างานต่อไป 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้จัดท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ เพื่อหาแนวโน้มการโอนของข้าราชการ โดยการ
พยากรณ์แนวโน้มเปรียบเสมือนวิวัฒนาการในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูลจากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายมาสู่การจัดเก็บ
ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการท าเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ทั้งนี้ 
การท าเหมืองข้อมูลมีหลายรูปแบบและเทคนิคที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Decision Tree ในงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน (1)  
K - Nearest Neighbor ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟงก์ชันความเหมือนส าหรับการจ าแนกประเภทข้อมูล(3) และ 
Bayes Theorem ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าผ่านการประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์ความต้องการ (4) จากนั้นท า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคเหล่านั้นเพื่อน าเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งานต่อไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบอลักอริทึมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการโอนของข้าราชการ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มการโอนของข้าราชการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 ในส่วนของการด าเนินงานวิจัยเพื่อพยากรณ์แนวโน้มการโอนของข้าราชการ สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 
4 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ขั้นตอนการสร้างกรอบแนวความคิดและศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ 
 2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ข้ันตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทียบ และคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งาน 
 4. ข้ันตอนการเสนอแนะแนวทางการรักษาบุคลากร 
 
 1. ข้ันตอนการสร้างกรอบแนวความคิดและศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ 
 ท าการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ (Forecasting) การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และ
แนวโน้มการโอน/ลาออก ของบุคลากร (Trends in Transfers and Resignations of Personnel) โดยมีกรอบแนวความคิด 
ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการพยากรณ์แนวโน้มการโอนของข้าราชการ 
 2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้จัดท าได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากร คือ ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ียังปฏิบัติงานอยู่และโอนไปกรมอื่น ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 
 3. ขั้นตอนการสร้างโมเดลพยากรณ์ เปรียบเทียบ และคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งาน 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ท าการพยากรณ์แนวโน้มด้วยการท าเหมืองข้อมูล  โดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) ทฤษฎีเบย์ (Bayes Theorem) และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K - Nearest Neighbor) มาเปรียบเทียบผลการ
พยากรณ์เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด เริ่มจากสร้างแบบสอบถามเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจโอนของข้าราชการ โดยเก็บ
ข้อมูลจ านวน 10 แอตทริบิวต์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน สังกัดหน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ
ต าแหน่ง อายุราชการและสาเหตุการโอน โดยได้แบ่งสาเหตุการโอนออกเป็น 7 แอตทริบิวต์ ได้แก่ ลักษณะงาน ความก้าวหน้าใน
อาชีพ การบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน 
และเงินเดือน ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลฝึกฝน (Training Data) ใช้ฝึกฝนตัวแบบพยากรณ์ จ านวน 154 รายการ 
และสร้างตัวแบบของแต่ละวิธีออกมา และข้อมูลทดสอบ (Test Data) จ านวน 66 รายการ คิดเป็นสัดส่วนระหว่างข้อมูลฝึกฝนต่อ
ข้อมูลทดสอบเท่ากับ 7:3 หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ มาใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์และสร้างแบบจ าลองเมื่อท าการพยากรณ์แต่ละ
เทคนิคเรียบร้อยแล้วจึงท าการสรุปผลและเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและแม่นย าที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์หาแนวโน้ม
ในการโอนของข้าราชการในปัจจุบันและใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับข้าราชการเพื่อบรรจุใหม่ในอนาคต 
 
 4. ขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางการรักษาบุคลากร 
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 ขั้นตอนนี้เป็นการน าปัจจัยที่ได้หลังจากการพยากรณ์มาเตรียมการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญ หา
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล หาแนวทางในการรักษาบุคลากร และน าเสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ศูนย์ ที่ท าหน้าที่บริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ปัญหาได้รับการตอบสนองและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราการออกจากสว่นราชการดว้ยการ
โอนไปยังส่วนราชการอื่นลดลงและสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการสร้างแบบจ าลองการโอนของข้าราชการด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย 
(Naive Bayesian) และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K - Nearest Neighbor) โดยใช้ข้อมูลฝึกฝน (Training Data) ในการฝึกฝนตัวแบบ
พยากรณ์ จ านวน 154 รายการ และข้อมูลทดสอบ (Test Data) จ านวน 66 รายการ สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 
แสดงดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลของการหาค่าความถูกต้องของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
 

 
 

No. Model Parameters (Decision tree) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) 
Decision 

tree 
criterion Maximal 

depth 
Apply 

pruning 
Apply 

prepruning 
Minimal 

Leaf 
size 

minimal 
size for 

split 

number of 
prepruning 
alternatives gain_ratio Information 

gain 
gini_index confidence Minimal 

gain 

1  - -  11 0.1 0.03 1 4 3 84.79% 89.85% 92.24% 
2  - -  10 0.1 0.01 1 3 3 83.50% 89.62% 90.64% 
3  - -  9 0.1 0.01 1 3 3 83.50% 89.62% 90.64% 
4  - -  11 0.1 0.01 1 3 3 83.50% 89.62% 90.64% 
5  - -  10 0.1 0.01 1 5 3 85.42% 89.33% 93.78% 
6  - -  9 0.1 0.01 1 5 3 85.42% 89.33% 93.78% 
7  - -  11 0.1 0.01 1 5 3 85.42% 89.33% 93.78% 

8  - -  10 0.1 0.01 1 4 2 84.79% 89.85% 92.24% 
9  - -  9 0.1 0.01 1 4 2 84.79% 89.85% 92.24% 

10  - -  11 0.1 0.01 1 4 2 84.79% 89.85% 92.24% 
11  - -  10 0.1 0.01 1 4 4 84.79% 89.85% 92.24% 
12  - -  9 0.1 0.01 1 4 4 84.79% 89.85% 92.24% 
13  - -  11 0.1 0.01 1 4 4 84.79% 89.85% 92.24% 
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 จากตารางที่ 1 การทดสอบอัลกอริทึม Decision Tree มีการปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) 85.42% ค่าความแม่นย า (Precision) 89.33% และค่าความระลึก (Recall) 93.78% โดยท าการปรับ
ค่าพารามิเตอร์ ดังนี ้

1. Criterion = Gini_Index 
2. Maximal Depth = 9, 10, 11 (ค่าใดก็ได้) 
3. Apply Pruning Confidence = 0.1 
4. Apply Prepruning Minimal Gain = 0.01 
5. Minimal Leaf Size = 1 
6. Minimal Size for Split =5 
7. Number of Prepruning Alternatives = 3 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลของการหาค่าความถูกต้องของเทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย (Naive Bayesian) 
No. Model Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) 

Naive 
Bayesian 

1  77.04% 89.97% 81.09% 
 

 จากตารางที่ 2 การทดสอบอัลกอริทึม Naive Bayesian ได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 77.04% ค่าความแม่นย า 
(Precision) 89.97% และค่าความระลึก (Recall) 81.09% 
 
ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลของการหาค่าความถูกต้องของเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K - Nearest Neighbor) 

No. Model Parameters (K-NN) Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) 
K-NN 

1  5 79.08% 81.01% 96.79% 
2  4 77.21% 82.51% 91.41% 
3  6 79.79% 81.20% 97.69% 
4  7 81.04% 81.45% 99.23% 

5  8 80.42% 81.32% 98.46% 
6  9 80.38% 80.87% 99.23% 

7  10 81.04% 81.45% 99.23% 
 

 จากตารางที่ 3 การทดสอบอัลกอริทึม K - Nearest Neighbor มีการปรับพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด โดยเป็นการ
ปรับค่า k โดยค่า k = 7 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 81.04% ค่าความแม่นย า (Precision) 81.45% 
และค่าความระลึก (Recall) 99.23% 
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จากการทดสอบทั้ง 3 อัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วพบว่า อัลกอริทึม Decision Tree ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) 85.42% ค่าความแม่นย า (Precision) 89.33% และค่าความระลึก (Recall) 93.78% ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวทัญญุตา และชุติมา(1) และณัฐกาญจน์(2) ซึ่งพบว่าอัลกอริทึม Decision Tree ให้ผลลัพธ์ที่ดีสุดเช่นกัน 
สรุปผลการวิจัย 

จากเปรียบเทียบอัลกอริทึมจ านวน 3 อัลกอริทึม คือ 1) เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 2) เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย 
(Naive Bayesian) และ 3) เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K - Nearest Neighbor) โดยการสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลการโอนของ
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข้าราชการที่เคย
ปฏิบัติราชการอยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2559 - 1 เมษายน 2563 และข้าราชการปัจจุบัน รวมจ านวน 
220 คน ในการนี้ผู้จัดท าได้ท าการท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้อัลกอริทึมที่เหมาะสมและ
แม่นย าที่สุด 

ผลการทดสอบอัลกอริทึมและเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมที่ใช้ในการพยากรณ์การโอนของข้าราชการ สรุปผล 
ได้ว่า เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) 85.42% ค่าความแม่นย า 
(Precision) 89.33% และค่าความระลึก (Recall) 93.78% เทคนิคเบย์เซียนแบบง่าย (Naive Bayesian) มีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) 77.04% ค่าความแม่นย า (Precision) 89.97% และค่าความระลึก (Recall) 81.09% และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
(K - Nearest Neighbor) มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) 81.04% ค่าความแม่นย า (Precision) 81.45% และค่าความระลึก 
(Recall) 99.23% 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาแมทชิ่งอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุด โดยเปรียบเทียบแมทช่ิงอัลกอริทึม 3 แบบ ได้แก่ Levenshtein 
Distance , Fuzzy Wuzzy และ Smith-Waterman เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับป้องกันการทุจริตในการขอสินเชื่อกับธนาคารที่
แบ่งเป็น 2 กระบวนการเปรียบเทียบ คือ 1) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้อง โดยน าอัลกอริทึมทั้ง 3 
แบบมาหาค่าความเหมือนที่มากสุดของ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัดของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลแขวง/ต าบล จ านวน 7,436 
รายการ เขต/อ าเภอ จ านวน 928 รายการ และจังหวัด 77 รายการ เพื่อหาอัลกอริทึมที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุดไปประยุกต์กับ
ระบบงานอ่ืนต่อไป 2) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีต โดยใช้ข้อมูล
ตัวอย่างใบสมัครสินเช่ือจ านวน 150 ตัวอย่าง และข้อมูลการท าทุจริตจ านวน 10 ตัวอย่าง เพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมมากท่ีสุดไป
ประยุกต์กับระบบงานอื่นต่อไป ผลจากการทดสอบสรุปได้ว่า อัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอัลกอริทึมที่
เหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ Levenshtein Distance ทั ้งความถูกต้องและความเร็วประมวลผล โดยมีเวลา
ประมวลผลรวมทั้งหมด 1028 วินาที ซึ่งเร็วกว่า Fuzzy Wuzzy  และ Smith-Waterman ที่ความเร็ว 6973 วินาที และ 10628 
วินาที ตามล าดับ 

 
ค ำส ำคัญ: แมทช่ิงอัลกอริทึม การทุจริตในการขอสินเชื่อ ใบสมัครขอสินเชื่อ  
 
Abstract 
 The objective of this research is to studies and compare three matching algorithm 1) Levenshtein 
Distance, 2) Fuzzy Wuzzy and 3) Smith-Waterman for applied to prevention fraud from application loan into 2 
processes 1) changing address information. It is using three algorithms to find the most similarity of address by 
using data of 7 ,436 tambon, 928 districts and 77 provinces. 2) comparing data with past fraud data by using 150 samples 
address in application loan and 10 sample fraud data. The results concluded that Levenshtein Distance has 
high performance and shorter processing time. A total processing time of Levenshtein Distance is 1028 seconds, 
which is faster than Fuzzy Wuzzy and Smith-Waterman at 6973 seconds and 10628 seconds, respectively. 
 

Keywords:  Matching Algorithm, Fraud Application, Application Loan   
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บทน า 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร มีภารกิจหลักท่ีส าคัญด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การระดมเงินทุน โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ประเภทต่างๆ ให้บุคคลที่ต้องการลงทุนเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต ่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก  
ซึ่งดอกเบี้ยส่วนนี้จะเป็นต้นทุนของธนาคาร 2) การให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ โดยธนาคารจะน าเงินทุนจากการระดมทุนไปปล่อย
สินเช่ือให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือ ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ส าคัญ
ของธนาคาร ถ้าธนาคารปล่อยสินเชื่อได้เยอะ รายได้ก็มากข้ึน ก าไรก็มากขึ้นตาม แต่ต้องเป็นสินเช่ือที่มีความเสี่ยงต ่า  เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช าระตามมาในภายหลัง โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อต้องพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครขอสินเชื่อ โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทางการเงิน (Financial info)  ได้แก่ ข้อมูลเครดิต รายได้ของลูกค้า หรือ รายการเดิน
บัญชีของลูกค้า ธนาคารจะก าหนดจ านวนเงินจากข้อมูล Financial ต่างๆ และ 2) ข้อมูลบุคคลทั่วไป (Personal Info) ส่วนข้อมูล
ทั่วไป ซึ่ง ประกอบด้วยช่ือ นามสกุล ประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานท่ีท างาน หลักค าประกัน เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการ
ยืนยันตัวต้นลูกและติดต่อกับลูกค้า และปัจจุบันธุรกิจธนาคาร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างานที่มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
และ การพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Predictive Analytics) ซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพผันแปรตามความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่น าไปประมวณผล แต่เนื่องจากธนาคารเป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจการมานานมากแล้ว จึงมีข้อมูลจ านวนมหาศาล
และระบบงานจ านวนมากในการบันทึกข้อมูล มีทั้งแบบเลือกข้อมูลในรายการ (Drop Down List) และแบบพิมพ์ข้อมูลในช่องแบบ
อิสระ (Free Text) ถ้าน าข้อมูลไปใช้ในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล (Data Matching) เพื่อหาความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของข้อมูล 
ถ้าน าข้อมูลแบบ Free Text ไปใช้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดและขีดจ ากัดในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งการวิเคราะห์หาข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ทุจริต จะเน้นการเปรียบเทียบข้อมูลในใบสมัครสินเชื่อของลูกค้าใหม่กับข้อมูลที่พบการท าทุจริตในอดีตที่มาสมัครขอสินเชื่อกับ
ธนาคาร ยกตัวอย่างข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย ช่ือบริษัทท างาน และ สถานท่ีตั้ง
ที่ท างาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบถูกต้องตามรูปแบบที่ต้องการก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และช่วยป้องกันการ
ให้สินเชื่อต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดการทุจริตกับธนาคารได้ 

การเปรียบเทียบข้อมูลตัวอักษร หรือบทความ มีหลักการและเทคนิคในการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม
หลายวิธีการ เช่น Levenshtein Distance ที่น าตัวอักษรหรือบทความมาหาค่าความเหมือนโดยค านวณเป็นค่าระยะห่างของข้อมูล
เป็นตัวเลข นิยมใช้ในการแนะน าค าศัพท์ หาค าสะกดผิด และเปลี่ยนแปลงภาษาในงานวิจัยเรื่อง Auto-correction of English to 
Bengali Transliteration System using Levenshtein Distance [1] อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy จะน าอัลกอริทึม Levenshtein 
Distance มาประยุกต์ใช้ โดยหาค่าความเหมือนของ 2 ชุดข้อมูล โดยจะยึดข้อมูลที่มีตัวอักษรที่สั้นเป็นหลัก สามารถน าไปประยุกต์
ในการแบ่งที่อยู่อาศัยในแบ่งประเทศได้ โดยไม่ต้องแยกค า และ อัลกอริทึม Smith-Waterman ที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลใน
รูปแบบ DNA ที่น าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ Search Engine และ Sequence Database เป็นต้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบข้อมูล การตัดข้อความ 
รวมถึงแนวทางขั้นตอนวิธีเปรียบเทียบข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด มาใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบข้อมูลของการจ าแนกข้อมูล
ลูกค้าท่ีมีเกณฑ์การท าทุจริต ในการขอสินเชื่อกับธนาคารจากข้อมูลที่อยู่อาศัยในการสมัครสินเช่ือ  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนขอ้มูลแขวง /ต าบล เขต/อ าเภอ จงัหวัด ให้ถูกตอ้งจากการกรอกข้อมลูผิด  
2. เพื่อเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีตที่ธนาคารเก็บรวบรวมเอาไว้ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจ ัยนี ้ ม ีการศึกษาหาและเปร ียบเทียบอัลกอริทึมที ่ เหมาะสมกับการเปลี ่ยนข้อม ูลที ่อยู ่ ให้ถ ูกต้องและ  
หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีต เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงาน
อื่นๆ โดยมีกรอบแนวความคิดดังภาพที่ 1 และรายละเอียดและขั้นตอนกการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดวิธีด าเนินวิจัย 

 
 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1 ) ข้อมูล แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด ของประเทศ
ไทยที่เป็นข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2563 ท าการแบ่งข้อมูลเป็น 3 ไฟล์ตามล าดับ 2) ข้อมูลตัวอย่างที่อยู่จ านวน 160 ตัวอย่าง โดย
แบ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในใบสมัคร จ านวน 150 ตัวอย่าง และข้อมูลที่เคยพบการท าทุจริตในอดีต จ านวน 10 ตัวอย่าง โดยท าข้อมูลทั้ง 
2 ส่วนเป็นไฟล์สกุล .CSV ที่มีการ Encoding แบบ UTF-8 ก่อนน าไปเปรียบเทียบด้วย Libraries ในภาษา Python 
ขั้นตอนการเปรยีบเทียบข้อมลูด้วยอัลกอริทึม 
 น าข้อมูลที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วมาเปรียบเทียบด้วยอัลกอริทึมทั้ง 3 แบบ กับข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ตั้งแต่การเปรียบเทียบ
หาข้อมูลแขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด โดยเปรียบเทียบข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นในประเภทเดียวกัน เพื่อหาที่
ใกล้เคียงที่สุด ที่มีค่าความเหมือนไม่เท่ากับ 1 ยกตัวอย่างเช่น มีจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด ข้อมูลตั้งต้น คือ เชียงใหม่ ก็จะท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจังหวัดอื่นอีก 76 จังหวัด เพื่อหาช่ือจังหวัดที่ความใกล้เคียงมากท่ีสุดและค่าความเหมือนของแต่ละอัลกอริทึม 
การเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริต จะน าข้อมูลตั้งต้น 1 ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยพบ
การท าทุจริตในอดีตทั้ง 10 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเหมือนมากท่ีสุด โดยมีตัวอย่างข้อมูลการทดสอบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ทดสอบทั้ง 2 ส่วน 
จังหวัด เขต/อ าเภอ แขวง/ต าบล 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 

พระนคร 
พระนคร 
พระนคร 
พระนคร 
พระนคร 

พระบรมมหาราชวัง 
วังบูรพาภิรมย์ 
วัดราชบพิธ 
ส าราญราษฎร์ 
เสาชิงช้า 

ข้อมูลต้ังต้น ข้อมูลที่พบการทุจริตในอดีต 
169/999 ถ.ประดิพัทธ์ คอนโดลุมพินี อาคารบี สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

169/999 ถนนประดิพัทธ ์คอนโดลุมพินี แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับจ าแนกข้อมูลลูกค้าที่มีเกณฑ์การท าทุจริต ในการขอสินเชื่อกับธนาคารจากข้อมูล

ที่อยู่อาศัยในการสมัครสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนข้อมูลแขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 
จังหวัด ให้ถูกต้องจากการกรอกข้อมูลผิด 2) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการ
ทุจริตในอดีต ได้ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 1 แสดงดังในตารางที่ 3 และผลการทดสอบขั้นตอนที่ 2 แสดงดังในตารางที่ 4 และ
ระยะเวลาประมวลผลตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาประมวลผลแสดงจ านวนข้อมูลแต่ละประเภท หน่วยเป็นวินาที 

ระยะเวลาในการประมวลผล (หน่วย : วินาที)  

 
จังหวัด  
(77) 

เขต/อ าเภอ 
(928) 

แขวง/ต าบล 
(7,436) 

ข้อมูลที่อยู่อาศัย 
(150) 

 

Levenshtein Distance 
Fuzzy Wuzzy 

Smith-Waterman 
 

0.06248 
0.10934 
0.93729 

 

16.38676 
25.65183 
158.77231 

 

1010.39082 
1697.65318 
11480.52174 

 

0.53116 
0.64050 
14.49655 

 

 

  
จากผลการทดสอบในส่วนของระยะเวลาในการประมวลผล พบว่า อัลกอริทึม Levenshtein Distance ใช้เวลาในการ

ประมวลผลเร็วท่ีสุด โดยใช้เวลาในการประมวลผลแต่ละส่วน ดังนี้ จังหวัด 0.06248 วินาที เขต/อ าเภอ 16.38676 วินาที แขวง/
ต าบล 1010.39082 วินาที และข้อมูลที่อยู่อาศัย 0.53116 วินาที 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนท่ี 1 แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด ของประเทศไทย 

 ข้อมูลตั้งต้น 
Levenshtein Distance Fuzzy Wuzzy  Smith-Waterman 

ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 

แขวง/ต าบล             

ราษฎร์พัฒนา 0.95 ราษฎรพัฒนา 0.90 ราษฎรพัฒนา 0.91 ราษฎรพัฒนา 
ศรีมหาโพธ ิ 0.95 ศรีมหาโพธิ ์ 0.89 โพธิ ์ 0.86 หานโพธิ ์

แม่สา 0.91 แม่สาบ 0.80 บางแม่นาง 0.80 บางแม่นาง 
ขี้เหล็ก 0.89 ดงข้ีเหล็ก 0.75 ทับตีเหล็ก 0.75 หลักสอง 
ขามเฒ่า 0.88 มะขามเฒ่า 0.67 ราม 0.80 อุ่มเม่า 

หนองปลาหมอ 0.80 หนองปลาไหล 0.86 หนองลาด 0.80 นาหม่อม 
บ้านหัน 0.80 บ้านจั่น 0.86 บ้านจันทน ์ 0.86 บ้านจันทน ์

ฝายหลวง 0.77 ตาหลวง 0.86 สันทรายหลวง 0.83 บางหลวง 
ชัยจุมพล 0.77 ชุมพล 0.80 จอมพล 0.83 พลายชุมพล 

เขต/อ าเภอ             

เมืองลพบุร ี 0.91 เมืองชลบุร ี 0.91 เมืองชลบุร ี 0.83 สังขละบรุ ี
สามโก ้ 0.83 สามโคก 0.83 สามโคก 0.75 ลาดหลุมแก้ว 
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 ข้อมูลตั้งต้น 
Levenshtein Distance Fuzzy Wuzzy  Smith-Waterman 

ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 

โคกส าโรง 0.77 ส าโรง 0.67 โคกสูง 0.67 ป่าโมก 
ไชโย 0.75 ไชยา 0.75 บ้านใหม่ไชยพจน ์ 0.75 โคกโพธ์ิไชย 

โพธิ์ทอง 0.75 โพธิ์ไทร 0.77 บ้านโพธ์ิ 0.67 เมืองกาลสินธุ ์
ท่าวุ้ง 0.71 ท่าหลวง 0.75 แว้ง 0.67 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

พัฒนานิคม 0.71 พนัสนิคม 0.80 วัฒนา 0.75 วัฒนานคร 
 
ตารางที่ 3 (ต่อ) ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบข้อมลูส่วนท่ี 1 แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด ของประเทศไทย 

 ข้อมูลตั้งต้น 
Levenshtein Distance Fuzzy Wuzzy  Smith-Waterman 

ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 
ค่าความ
เหมือน 

ข้อมูลที่เปรยีบเทียบ 

เขต/อ าเภอ             
ป่าโมก 0.62 ท่าตะโก 0.67 ปาย 0.75 สามง่าม 
แสวงหา 0.62 แวงใหญ่ 0.75 แว้ง 0.75 วังทองหลาง 

ชัยบาดาล 0.57 บางบาล 0.73 บางบาล 0.75 ลาดหลุมแก้ว 
วิเศษชัยชาญ 0.53 วังวิเศษ 0.62 วังวิเศษ 0.67 ตลิ่งชัน 

จังหวัด             

นนทบุรี 0.80 จันทบุร ี 0.86 จันทบุร ี 0.67 ชัยนาท 
ระนอง 0.80 ระยอง 0.80 ระยอง 0.80 ระยอง 
ราชบุร ี 0.77 ชลบุร ี 0.83 ชลบุร ี 0.71 สุพรรณบุร ี
ปราจีนบุร ี 0.74 กาญจนบุร ี 0.80 จันทบุร ี 0.75 จันทบุร ี
ตราด 0.57 ตาก 0.75 อุตรดิตถ ์ 0.67 สมุทรปราการ 
อุตรดิตถ ์ 0.47 สุรินทร ์ 0.75 ตราด 0.67 พิจิตร 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนท่ี 2 ข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีต 

ข้อมูลที่ต้องการ
ทดสอบ 

Levenshtein 
Distance 

ข้อมูลทุจริต Fuzzy Wuzzy ข้อมูลทุจริต 
 Smith-

Waterman 
ข้อมูลทุจริต 

688/9 เพชรเกษม งามอ
พาร์เมน บางชนั คลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 
10510 

0.94 
647/2 ถ.เพชรเกษม งามอพาร์
เมน บางชัน คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

0.94 
647/2 ถ.เพชรเกษม งามอพาร์
เมน บางชัน คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

0.17 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล า
ลูกกา ล าลูกกา 
ปทุมธานี 12150 

169/999 ถ.ประดิพัทธ์ 
คอนโดลุมพินี อาคารบี 
สามเสนใน พญาไท 
กรงุเทพมหานคร 10400 

0.88 
169/999 ถนนประดิพัทธ์ คอนโด
ลุมพินี แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 

0.88 

169/999 ถนนประดิพัทธ์ 
คอนโดลุมพินี แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

0.20 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล า
ลูกกา ล าลูกกา 
ปทุมธานี 12150 
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ข้อมูลที่ต้องการ
ทดสอบ 

Levenshtein 
Distance 

ข้อมูลทุจริต Fuzzy Wuzzy ข้อมูลทุจริต 
 Smith-

Waterman 
ข้อมูลทุจริต 

111/114 ม.พิศาลบาง
กระดี่ 2 พิศาล 2 แสมด า 
บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

0.77 
77/181 ม.5 ซ.บางกระดิ1 ถ.
พระราม2 แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

0.79 

77/181 ม.5 ซ.บางกระดิ1 ถ.
พระราม2 แสมด า บางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 

0.19 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล า
ลูกกา ล าลูกกา 
ปทุมธานี 12150 

555/24 ม.7 บ้านเป็ด 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
40000 

0.68 
111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา ซ.7 ถ.
มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 
ขอนแก่น 40000 

0.8 
111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา ซ.7 
ถ.มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 

0.17 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล า
ลูกกา ล าลูกกา 
ปทุมธานี 12150 

ม.4 มบ.มหาธานี ถ.
สุขุมวิท 103 บางจาก พระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 
10260 

0.64 
41 ซ.สุขุมวิท 62 แยก 17  อพาร์
เมนท์คุณป้า ถ.สุขุมวิท 62 บาง
จาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

0.71 

41 ซ.สุขุมวิท 62 แยก 17  
อพาร์เมนท์คุณป้า ถ.สุขุมวิท 
62 บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

0.16 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล า
ลูกกา ล าลูกกา 
ปทุมธานี 12150 

ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนท่ี 2 ข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีต 

ข้อมูลที่ต้องการ
ทดสอบ 

Levenshtein 
Distance 

ข้อมูลทุจริต Fuzzy Wuzzy ข้อมูลทุจริต 
 Smith-

Waterman 
ข้อมูลทุจริต 

153/102-108 บ่อวิน ศรี
ราชา ชลบุรี 20230 

0.58 
727/641 มบ.ห้วยปราบ3 ถ.ห้วย
ปราบ-ปลวกแดง บ่อวิน ศรีราชา 

ชลบุรี 20230 
0.74 

727/641 มบ.ห้วยปราบ3 
ถ.ห้วยปราบ-ปลวกแดง บ่อ
วิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 

0.15 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล าลูก
กา ล าลูกกา ปทุมธาน ี

12150 

599/36 ม.5 เมืองเก่า เมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 

0.56 
111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา ซ.7 ถ.
มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 

ขอนแก่น 40000 
0.64 

111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา 
ซ.7 ถ.มะลิวัลย์ บ้านเป็ด 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

40000 

0.12 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล าลูก
กา ล าลูกกา ปทุมธาน ี

12150 

หมู่บ้านป่าข่อยใต้ 182 ม .2 
ซ.16 สันผีเสื้อ เมือง

เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 
0.50 

20/3 ถ.อนุวิถี ท่าศาลา เมือง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

0.64 
20/3 ถ.อนุวิถี ท่าศาลา 
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

0.10 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล าลูก
กา ล าลูกกา ปทุมธาน ี

12150 

ม.18 บ้านเม็ง หนองเรือ 
ขอนแก่น 40210 

0.47 
111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา ซ.7 ถ.
มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 

ขอนแก่น 40000 
0.64 

111/89 ม.80 บ้านสุภัทรา 
ซ.7 ถ.มะลิวัลย์ บ้านเป็ด 
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

40000 

0.24 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล าลูก
กา ล าลูกกา ปทุมธาน ี

12150 

133/333 ม.4 รังสิต ธัญบุรี 
ปทุมธานี 12110 

0.44 

511/99 อาคารรังสิตแลนด์
คอนโดตึก B  ซ.15 ถ.รังสิต-
ปทุมธานี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 

ปทุมธานี 

0.58 

511/99 อาคารรังสิตแลนด์
คอนโดตึก B  ซ.15 ถ.

รังสิต-ปทุมธานี 
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 

ปทุมธานี 

0.65 

ซอร์แมนชั่น ห้อง 231 
ชั้น 2 ถ.ล าลูกกา ล าลูก
กา ล าลูกกา ปทุมธาน ี

12150 

 จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าค่าความเหมือนของอัลกอริทึม Levenshtein Distance มีค่าที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลตั้งต้น โดยดูจากข้อมูลเปรียบเทียบมีความใกล้เคียงกับข้อมูลตั ้งต้นมากที่สุด อย่างเช่น ข้อมูลเขตตั้งต้น คือ “ไชโย” 
อัลกอริทึม Levenshtein Distance มีค่าความเหมือน 0.75 กับ “ไชยา” แต่ อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy  คือ “บ้านใหม่ไชยพจน์” 
และอัลกอริทึม Smith-Waterman คือ “โคกโพธิ์ไชย” ดังนั ้นอัลกอริทึม Levenshtein Distance เหมาะสมกับการน ามาใช้
ระบบงานอ่ืนต่อไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ การเปรียบเทียบหาความเหมือนของข้อมูลแขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 
จังหวัด ที่เปรียบเทียบหาค่าความเหมือนกับข้อมูลตั้งต้นกับข้อมูลที่มีความใกล้เคียงมากที่สุด (ค่าความเหมือนน้อยกว่า 1) พบว่า
ข้อมูลที่เปรียบเทียบโดยอัลกอริทึม Levendistance จะมีค าใกล้เคียงกว่าข้อมูลของ Fuzzy Wuzzy และ Smith-Waterman 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลตั้งต้น “แม่สา” อัลกอริทึม Levenshtein Distance มีค่าความเหมือน 0.91 กับ “แม่สาบ” แต่ Fuzzy 
Wuzzy และ Smith-Waterman จะมีค่าความเหมือนกับ “แม่สาบ”เท่ากับ 1 ซึ่งค่าความเหมือนเท่ากับ 1 สมควรเป็นค าว่า “แม่สา” 
ค าเดียวเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนข้อมูลที่ผิดให้ถูกต้องควรใช้อัลกอริทึม Levenshtein Distance ในการเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีใช้ Levenshtein Distance มาประยุกต์ใช้เช่น Auto-correction of English to Bengali Transliteration System 
using Levenshtein Distance (1), Autocomplete and Spell Checking Levenshtein Distance Algorithm to Getting 
Text Suggest Error Data Searching in Library (2) แ ล ะ  Combination of Levenshtein Distance and rabin-karp to 
improve the accuracy of document equivalence level (3) ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริต
ในอดีต ข้อมูลเปรียบเทียบของอัลกอริทึม Levenshtein Distance และ Fuzzy Wuzzy มีความคล้ายกันมาก แต่ค่าความเหมือน
อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy มีค่าที่สูงกว่า ดังนั้นอัลกอริทึม Levenshtein Distance เหมาะสมกับการน ามาใช้ระบบงานอ่ืนต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการทดสอบการเปรียบเทียบอัลกอริทึมเปรียบเทียบข้อมูลของการจ าแนกข้อมูลลูกค้าที่มีเกณฑ์การท าทุจริต ใน

การขอสินเชื่อกับธนาคารจากข้อมูลที่อยู่อาศัยในการสมัครสินเชื่อ โดยมี 2 ขั้นตอน 1) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยน
ข้อมูลแขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องจากการกรอกข้อมูลผิด 2) หาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการเปรียบเทียบ
ข้อมูลใบสมัครกับข้อมูลที่เคยพบการทุจริตในอดีต สรุปผลได้ว่า อัลกอริทึม Levenshtein Distance เหมาะสมกับทั้ง 2 ขั้นตอน 
ทั้งในด้านประสิทธิภาพการเปรียบเทียบข้อมูล และระยะเวลาในการประมวลผล จากการทดสอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ทั้ง 4 ชุดข้อมูล
ทดสอบ ในการทดสอบชุดข้อมูลที่มีจ านวนมากสุด 7 ,436 รายการ อัลกอริทึม Levenshtein Distance ใช้เวลา 1,012 วินาที 
อัลกอริทึม Fuzzy Wuzzy ใช้เวลา 1,698 วินาที และ Smith-Waterman ใช้เวลา 11,481 วินาที  

ข้อเสนอแนะ การทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลในส่วนที่ 2 ควรก าหนดรูปแบบข้อมูลตั้งต้นและข้อมูลที่เปรียบเทียบ 
ให้เหมือนกัน เช่น ไม่เอาค าว่า แขวง เขต หรือ อักษรย่อ อ. ต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบข้อมูลให้มีความถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน 
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การสกัดข้อมูลและการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

กรณีศึกษา : พื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
Extraction and measurement land use and land cover of change by Satellite image 

Case study : Mae Moh mining , Amphoe Mae Moh, Lampang Province  
 

จิราธิป  ตุ่นภักดี   สภุาพร มานะจติประเสริฐ   ภาติยะ   พัฒนาศักดิ ์และณัฐกานต์  ภูมโิคกรักษ์ 
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บทคัดย่อ 
การสกัดข้อมูลและการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 

กรณีศึกษาพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และวิเคราะห์การขยายตัวของเหมืองแม่เมาะ ตั้งแต่ปี  2553 – 2562 โดยวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินใน 2 ช่วงเวลา ด้วยวิธีการจ าแนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุด และประเมินความถูกต้องของการจ าแนก 

ผลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ปี 2553 และภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะพื้นที่ป่าธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่สิ่งก่อสร้าง พื้นที่เหมือง และพื้นที่แหล่งน ้า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จ านวน
76,618.41 ไร่ โดยพื้นที่ที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เหมือง และพื้นที่แหล่งน ้า ส่วนพื้นที่ที่มีขนาดลดลง คือ  
พื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สิ่งก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์การขยายตัวของเหมืองแม่เมาะ ในระยะเวลา 10 ปี พบว่า 
พื้นที่เหมืองเพิ่มขึ้น 8,095.92 ไร่ นอกจากนี้ ในการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด มีความถูกต้อง
โดยรวมเท่ากับร้อยละ 80.72 และ 86.49 ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาเท่ากับ 0.6321 และ 0.7492 ตามล าดับ  
 
ค ำส ำคัญ: การสกัดข้อมลู, การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน, เหมืองแม่เมาะ, ล าปาง 
 
Abstract 

Extraction and measurement land use changes and land cover of change by satellite image, a case 
study in Mae Moh mine, Mae Moh district, Lampang province, was aimed to analyze land use changes and land 
cover around the Mae Moh mine and to analyze the expansion of the Mae Moh mine from 2010 - 2019 (10 
years) by using satellite image analysis to monitor the changes of land use and land cover in 2 periods by 
maximum likelihood classification, and the classification results were then used to assess its accuracy. 

The results of the classification of land use and land cover from Landsat 5 images in 2010 and Landsat 
8 images in 2019 composed of six different land uses including natural forest area that appeared the most of 
land use, followed by agriculture, planted forested area, construction area, mine area and water area. The area 
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of 76,618.41 rai was changed, the increase area including natural forest, agricultural, mine and water area while 
the decrease area including planted forested and construction area. The analysis of the expansion of Mae Moh 
mine over a period of 10 years showed that the mine area increased 8,095.92 rai. In addition, the results of the 
accuracy assessment of maximum likelihood classification demonstrated that the overall accuracy were 80.72%, 
86.49% and the Kappa coefficient were 0.6321, 0.7492 respectively.  
 
Keywords:  Extraction, Land use change, Mae Moh mining, Lampang 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และจากกิจกรรมมนุษย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (1) กิจกรรม
เหมืองแร่ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ผลกระทบทางบวก อาทิเช่น เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่ ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน ท าให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางชีวภาพและนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลกระทบด้านเสียงและการใช้วัตถุระเบิด การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและคุณภาพน ้า(2) 

เหมืองแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากถ่านหินลิกไนต์ ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะได้ท าการขุดถ่านหินลิกไนต์ประมาณ 16 ล้านตันต่อปี ส่งให้โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ หน่วยท่ี 4 - 13 ผลิตไฟฟ้า 2,400 เมกะวัตต์ (3)  เหมืองแม่เมาะ เป็นเหมืองแบบเหมืองผิวดิน (Surface mine) หรือเหมือง
เปิด (Open pit mine) ซึ่งเป็นเหมืองแร่ที่จะต้องขุดและขนเปลือกดินหรือหิน (Overburden) ที่ปิดทับบนชั้นแร่ออกไปทีละชั้น
ก่อนที่จะขุดผลิตแร่ได้ การท าเหมืองผิวดินจะต้องค านึงถึงการควบคุมผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน เพราะการท าเหมือง
แบบขุดเปิดหน้าดินออกจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าเหมืองใต้ดินโดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ เช่น 
คุณภาพอากาศและคุณภาพน ้า และทรัพยากรชีวภาพ เช่น ต้นไม้และสัตว์ป่า ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน จึงต้องมีการ
ออกแบบเหมืองและก าหนดวิธีการท าเหมืองที ่ลดผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น การควบคุมปริมาณฝุ ่น น ้าขุ ่นข้น เสียง 
แรงสั่นสะเทือน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางราชการก าหนด (4,5) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
อย่างมาก ในการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทย ท้ังในระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่น เนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข้อมูล บูรณาการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็น
อย่างดี (6)  เช่น การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ พื้นที่เหมืองทองค า  
บริเวณลุ่มน ้าห้วยน ้าฮวย จังหวัดเลย (7) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตพืชริมฝั่งแม่น ้าโขง อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม (8) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล (9) 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบ
เหมืองแม่เมาะ และวิเคราะห์การขยายตัวของเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตั้งแต่ปี  2553 – 2562 (ระยะเวลา 10 
ปี) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินใน 2 ช่วงเวลา 
โดยการจ าแนกประเภทข้อมูลภาพด้วยวิธีการจ าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood classification) จากนั้น 
น าผลการจ าแนกมาประเมินความถูกต้อง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จั ดการ และก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณเหมืองแม่เมาะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM Path 130 Row 47 บริเวณพื้นท่ีศึกษาเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง บันทึกเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2553 
 1.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 Path 130 Row 47 บริเวณพื้นที่ศึกษาเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง บันทึกเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2562 
 1.3 ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ. 2550 จากกรมแผนท่ีทหาร 
 1.4 ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ระดับต าบล พ.ศ.2557 จากสถาบันพัฒนาประชาสังคม 
 1.5 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Erdas Imagin 2015 ใช้ในการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและจ าแนก

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
 1.6 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 10.3.1 ใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
2. วิธีด าเนินการวิจัย ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะ มี

ขั้นตอนการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 

 2.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยวิธีภาพเริ่มต้นไปยังแผนที่อ้างอิง (image 
to map rectification) และปรับแก้ข้อมูลภาพโดยอาศัยการจุดควบคุมพื้นดิน (ground control point : GCP) จากแผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร โดยก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (root mean square error) ไม่
เกิน 1 
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 2.2 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยวิธีก ากับดูแล (supervised classification) ใช้การจ าแนกประเภท

แบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Classification) ทั้งนี้ได้มีการก าหนดพื้นท่ีตัวอย่างเพื่อใช้ในการจ าแนกการใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ออกเป็นพื้นที่ 6 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ พื้นที่ป่าไม้ปลูก พื้นที่การเกษตร พื้นที่

ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนท่ีเหมือง และพื้นท่ีแหล่งน ้า โดยมีค านิยามสรุปพื้นท่ีแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

 1. พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก พื้นที่ไร่ หรือ นา พื้นที่สวนผสม เช่น 
ไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย แปลงยูคาลิปตัส สวนผลไม้ รวมไปถึงพื้นที่แปลงเกษตรที่ไถพรวนเตรียมเอาไว้ แต่ยังไม่มีการปลูกพืช และ
พื้นที่ปศุสัตว์ 

 2. พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ ป่าประเภทผลัดใบ ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ ป่าละเมาะ ป่าประเภทไม้ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง 

 3. พ้ืนท่ีป่าปลูก หมายถึง  พื้นท่ีที่มนุษย์ได้ปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นท่ีเดิม เป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีให้เกิดเป็นป่าข้ึน
ป่าชุมชนสวนป่า  

 4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เขตชุมชน อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานท่ีราชการ  

 5. พื้นที่เหมือง หมายถึง พื้นที่ที่มีการกระท าบนพื้นที่บก หรือพื้นที่น ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายวิธี 

 6. แหล่งน ้า หมายถึง แหล่งน ้าผิวดิน ทั้งที่เปน็แหล่งน ้าธรรมชาติ และเป็นแหล่งน ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่ 
 

 2.3 การประเมินความถูกต้องของการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดิน โดยการค านวณค่าความถูกต้องโดยรวม 
(Overall accuracy) และสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa coefficient) เพื่อประเมินความถูกต้องของการจ าแนกประเภทข้อมูลต่างๆ 

ที่ปรากกฎบนข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยท าการก าหนดจุดสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษาเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก
การจ าแนก โดยค่าเกณฑ์การจ าแนกมีดังนี้ 

< 0  หมายถึง ขอมูลการจ าแนกยอมรับไมได 
0.01 – 0.40  หมายถึง ขอมูลการจ าแนกระดับพอใช 
0.41 – 0.60  หมายถึง ขอมูลการจ าแนกระดับปานกลาง 
0.61 – 0.80  หมายถึง ขอมูลการจ าแนกระดับด ี
0.81 – 1.00  หมายถึง ขอมูลการจ าแนกระดับดมีาก 
 

 2.4 น าผลที่ได้จากการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2553 และปี 2562 มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง และวิเคราะห์การขยายตัวของเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในระยะเวลา 10 ปี 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยการสกัดข้อมูลและการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่าย
ดาวเทียม กรณีศึกษา : พื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ปี 2553 พบว่า มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลักษณะพื้นที่ป่าธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.70 รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่
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สิ่งก่อสร้าง พื้นที่เหมือง และพื้นที่แหล่งน ้า คิดเป็นร้อยละ 15.72, 10.55, 7.48, 3.62 และ 1.93 ตามล าดับ แสดงดัง ตารางที่ 1 
ภาพที่ 1 และภาพท่ี 3 (ซ้าย) 

   

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน ปี 2553 

 

2. ผลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 พบว่า มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลักษณะพื้นที่ป่าธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.19 รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนท่ีเหมือง และพื้นที่แหล่งน ้า คิดเป็นร้อยละ 19.68, 9.46, 6.69, 4.76 และ 2.22 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 ภาพ
ที่ 2 และภาพที่ 3 (ขวา) 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน ปี 2562 

 

ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี  2553 และ ปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

ประเภท 

การใช้ที่ดิน 

ขนาดพื้นท่ี 

ปี 2553 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที ่

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ  431,851.92 60.70 406,918.83 57.19  -24,933.09 -32.54 
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ประเภท 

การใช้ที่ดิน 

ขนาดพื้นท่ี 

ปี 2553 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที ่

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม  111,832.73 15.72 139,982.63 19.68  28,149.90 36.74 

พ้ืนที่ป่าปลูก  75,062.11 10.55 67,294.69 9.46 -7,767.42 -10.14 

พ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง  53,222.77 7.48 47,614.08 6.69  -5,608.69 -7.32 

พ้ืนที่เหมือง  25,786.27 3.62 33,882.19 4.76  8,095.92 10.57 

พ้ืนที่แหล่งน ้า  13,715.30 1.93 15,778.69 2.22  2,063.39 2.69 

รวม  711,471.10  100.00 711,471.11 100.00  76,618.41  100.00 

 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบรเิวณรอบเหมืองแม่เมาะ ในปี 2553 และปี 2562 
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3. ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ตั ้งแต่ปี 2553 –  2562 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั ้งหมด 76,618.41 ไร่ โดยพื้นที่ที ่มีขนาดเพิ่มขึ ้น ได้แก่ พื ้นที่
เกษตรกรรม มีขนาดพื้นที่เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด คือ 28,149.90 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 36.74 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเหมือง และพื้นที่แหล่ง
น ้า คิดเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 10.57 และ 2.69 ตามล าดับ ส่วนพ้ืนท่ีที่มีขนาดลดลงมากท่ีสุด คือ พื้นท่ีป่าธรรมชาติลดลง 24,933.09 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.54 รองลงมาคือ พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่สิ่งก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10.14 และ 7.32 ตามล าดับ แสดงดัง
แสดงในตารางที่ 1 และภาพท่ี 4 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะ 

ปี 2553-  2562 

 

4. ผลการวิเคราะห์การขยายตัวของเหมืองแม่เมาะ ในระยะเวลา 10 ปี พบว่า พื้นที่เหมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าปลูกมากที่สุด จ านวน 6,028.59 ไร่ รองลงมา คือ พื้นที่ป่าธรรมชาติ 5,886.28 ไร่ พื ้นที่เกษตรกรรม 
3,527.30 ไร่ พื้นที่สิ่งก่อสร้าง 2,804.91 ไร่ และพื้นที่แหล่งน ้า 533.95 ไร่ รวมพื้นท่ีเหมืองเพิ่มขึ้นท้ังหมด 18,781.03 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ี
เหมืองลดลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด 4,781.25 ไร่ รองลงมา คือ พื้นที่ป่าปลูก 2,001.94 
ไร่ พื้นที่สิ่งก่อสร้าง 1,624.08 ไร่ พื้นที่ป่าธรรมชาติ 1,486.69 ไร่  และพื้นที่แหล่งน ้า 791.16 ไร่ รวมพื้นที่เหมืองลดลงทั้งหมด 
10,685.12 ไร่ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2553 – 2562 เหมืองแม่เมาะ มีขนาดพื้นที่เพ่ิมขึ้น 8,095.92 ไร่ ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาพท่ี 5และ 
ภาพที่ 6 
ตารางที่ 2  การเพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตั้งแต่ปี 2553 – 2562 

   หน่วย : ไร ่

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่เหมืองเพ่ิมขึ้น 

(+) 

พ้ืนที่เหมือง 

ลดลง (-) 

พ้ืนที่เหมืองเปลี่ยนแปลงไป 

พ้ืนที่ป่าปลูก(PF) 6,028.59 2,001.94 4,026.65 

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ(NF) 5,886.28 1,486.69 923.62 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562
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พ้ืนที่เกษตรกรรม(A) 3,527.30 4,781.25 -1,253.95 

พ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง(U) 2,804.91 1624.08 1,180.83 

พ้ืนที่แหล่งน ้า(W) 533.95 791.16 -257.21 

รวม 18,781.04 -10,685.12 8,095.92 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1026 
 

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง ปี  2553 – 2562 

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการลดลงของพื้นที่เหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ปี  2553 – 2562 
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5. ผลการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นท่ีศึกษา ด้วยข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียม Landsat 5 พบว่า การจ าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 80.72 ค่าสัมประสิทธ์ิ
แคปปาเท่ากับ 0.6321 จัดเป็นการจ าแนกข้อมูลระดับดี และดาวเทียม Landsat 8 พบว่า การจ าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด มี
ความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 86.49 ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาเท่ากับ 0.7492 จัดเป็นการจ าแนกข้อมูลระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 – 2562 ได้เลือกใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการแปลภาพแบบวิธีก ากับดูแล (supervised classification) ใช้การจ าแนกประเภท
แบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Classification) ซึ่งสอดคล้องกับ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบเชิงพื้นที่ของการขยายตัวของพื้นที่เหมืองทองค า บริเวณลุ่มน ้าฮวย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2560 (7) ที่ได้ท าการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 5 TM , ดาวเทียม 
Landsat 7 ETM+ และ ดาวเทียม Sentinel 2A ด้วยการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 , 2552 และ 2560  
โดยใช้วิธีการจ าแนกแบบก ากับดูแล (Supervised classification) เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่ทั้งหมด 76,618.41 ไร่  โดยพื้นที่ที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นท่ีเหมือง พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่แหล่งน ้า ส่วนพื้นที่ท่ีมีขนาดลดลงมากท่ีสุด คือ พื้นที่ป่าธรรมชาติ พ้ืนท่ีป่าปลูก และพื้นท่ีสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2541 พบว่า พื้นที่เหมืองเป็นพื้นที่ที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือ พื้นที่แหล่งน ้า พื้นที่ป่าปลูก ส่วนพื้นที่ที่มีขนาดลดลง ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าธรรมชาติ 
พื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่อื่นๆ (10) ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดินบริเวณรอบเหมืองแม่
เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2562 ท าให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน และ
สามารถใช้ในการติดตามการขยายตัวของเหมือง เพื่อใช้ในการวางแผน จัดการและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปางต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพดาวเทียม เนื่องจากค่าสะท้อนแสงของข้อมูลบางประเภทมีค่าใกล้เคียงกันมาก เช่น ดิน
และถ่านหินในพ้ืนที่เหมือง พ้ืนท่ีแหล่งน ้าธรรมชาติกับพื้นที่แหล่งน ้าที่มีวัชพืชปกคลุม เป็นต้น ดังนั้น การประเมินความถูกต้องของ
ผลการจ าแนกควรใช้ข้อมูลดาวเทียมที่เป็นปัจจุบัน หรือใกล้เคียงปัจจุบัน หรือน าข้อมูลภาพดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงหรือข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส่าหรับป้องกันการเกิดไฟป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเกิดไฟ
ป่า ออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่งส่าหรับป้องกันการเกิดไฟป่า ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย  
การออกแบบวิธีการทดลอง ก่าหนดชุดอุปกรณ์ สร้างชุดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง น่าชุดอุปกรณ์ไปทดลองใน
สภาพแวดล้อมจ่าลอง เพื่อเก็บค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ น่าค่าที่ได้มาค่านวณค่าเฉลี่ย เพื่อน่าไปก่าหนดเป็นเกณฑ์ใน  
การสร้างแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ผลการวิจัยพบว่า ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 37.06 องศาเซลเซียส และค่าความช้ืน
สัมพัทธ์เท่ากับ 66.30 เปอร์เซ็นต์ ระดับการแจ้งเตือนการเกิดไฟไหม้ ประกอบด้วย สภาพปกติ (0) เริ่มเกิดการเผาไหม้ (1) เกิด
ประกายไฟ (2) แอปพลิเคชันที่สร้างโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถแสดงค่าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถน่าไปต่อยอดสร้าง
ฟังก์ชันอ่ืน ๆ เพิ่มเติมและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไป   

  
ค าส าคัญ ไฟป่า, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
  
Abstract 
 The purposes of this research was studying and design the application for solving fire forest by 
using Internet of Things (IoT). The research methodology included design research experimental methodology, 
defined hardware and software, develop things, gather temperature and moisture in experimental environment 
by using IoT sensors, calculate and analyze the average of temperature and moisture to define the criterion of 
warning fire forest. The research results shown the overall mean in 37.06 degree celsius of temperature and 
66.30 percentage of the moisture. The  level of warning fire forest included normal (0), brining (1), and spark 
(3). The fire forest prevention application shown result correctly. The application will provide benefits for related 
person of fire prevention and support information for user to use information for deciding the way of prevention 
fire forest.    
 
Keywords Fire forest, Internet of Things 
 
บทน า 
 ปัจจุบันอัตราการเกิดไฟป่าค่อนข้างสูง ไฟป่าเป็นไฟท่ีไหม้อย่างไม่มีการควบคุม แพร่ขยายพื้นที่อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดขึ้น
แล้วย่อมควบคุมได้ยาก ซึ่งการเกิดไฟป่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท่าลายทรัพยากรป่าไม้ และสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหาศาล หากป่าไม้
ถูกท่าลายลงนั้นย่อมจะส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท่าของมนุษย์ล้วน
น่ามาซึ่งปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอีกมากมายหลายประการ เป็นเหตุให้โลกต้องเผชิญกับการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย 
เนื่องจากป่าไม้ถือเป็นหัวใจส่าคัญของธรรมชาติทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่าง ๆ หาก
ถูกท่าลายย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาทิ เช่นการเกิดไฟป่า ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเหตุให้สัตว์ป่าจ่านวนมาก ได้รับ
บาดเจ็บ และเสียชีวิตทั้งยังขาดแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยส่าคัญของในการด่ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต นอกจากน้ียัง
ส่งผลกระทบต่อด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 หรือ การเกิดอากาศที่เป็นพิษท่าให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
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ประสบภัยต้องอพยพหาแหล่งที่อยู่ใหม่ เป็นต้น รายงานสถิติการเกิดไฟป่า โดยหน่วยควบคุมการเกิดไฟป่า รายงานว่า อัตราการ
เกิดไฟป่าในประเทศไทยระหว่างพุทธศักราช 2555 - 2562 พื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีจ่านวนพื้นที่ทั้งสิ้น 566,630.63 ไร่ (1) ไฟป่าจึง
นับเป็นปัญหาส่าคัญที่สามารถป้องกันการเกิดหรือการแพร่กระจายได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

กรมป่าไม้อธิบายปัจจัยการเกิดไฟป่าว่า การเกิดไฟเป็นผลมาจากกระบวนการทางเคมีเกิดขนจากการรวมตัวกันของสิ่งที่
จ่าเป็น 3 สิ่ง คือ เชื้อเพลิง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มารวมกันจึงจะเกิดการเผาไหม้(2) ซึ่งการรวมกันขององค์ประกอบท้ัง 3 สิ่ง
เรียกว่า สามเหลี่ยมไฟ (3) โดยนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC(4)  อธิบายไว้ว่า เชื้อเพลิง  คืออินทรียสารทุกชนิดที่มีคุณสมบัติ
ติดไฟได้ง่ายหรือวัสดุไวไฟท้ังหลาย เช่น หญ้าแห้ง วัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ พุ่มไม้ และตอไม้ รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน ดินอินทรีย์ และ
ช้ันถ่านหินที่อยู่ใต้ผิวดิน ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยทั่วไปแล้วความช้ืนสัมพัทธ์จะมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคตรงกับความช้ืนของ
เชื้อเพลิง ถ้าความช้ืนสัมพัทธ์สูง ความชื้นของเชื้อเพลิงก็จะสูงตามไปด้วย จึงติดไฟยาก การลุกลามไปได้ช้า และมีความรุนแรงน้อย 
แต่ถ้าความช้ืนสัมพัทธ์ต่่า ความช้ืนของเช้ือเพลิงก็จะต่่าตามไปด้วย ท่าให้เช้ือเพลิงนั้นติดไฟง่าย การลุกลามรวดเร็ว และมีความ
รุนแรงมาก โดยศิริ และ สานิตย์ (2535) อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลโดยตรงต่อความช้ืนของเชื้อเพลิง อุณหภูมิยิ่งสูง เช้ือเพลิงยิ่ง
แห้งและยิ่งติดไฟง่ายขึ้น(5)   
  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) หมายถึง โครงข่ายสื่อสารที่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์
สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาคารสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุอื่น ๆ โดยอาศัยการฝังระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
เซนเซอร์ และส่วนเช่ือมต่อโครงข่าย ท่ีจะช่วยให้อุปกรณ์และวัตถุดังกล่าวสามารถเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ [1] IoT 
ถูกน่าไปประยุกต์ใช้หลายด้าน เช่น สุขภาพ การเกษตร การศึกษา และการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจัดการการเกิดไฟป่าจึงมีความส่าคัญ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา สามารถเรียกดูข้อมูล
สถานการณ์การเกิดไฟป่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถน่าข้อมูลไปท่านายแนวโน้มการเกิดไฟป่าผ่านระบบ Machine Learning 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ท่าให้เกิดไฟป่า และออกแบบนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งเพื่อแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดไฟป่า โดยก่าหนดรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บข้อมูล สรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูล น่าไปสร้างอัลกอริทึมท่านายแนวโน้มการเกิดไฟป่าโดยใช้อุปกรณ์ทางด้านซอฟต์แวร์คือ Arduino IDE โปรแกรม
ส่าหรับใช้เขียนโปรแกรม, คอมไพล์ อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ Node MCU คือ บอร์ดคอนโทรลเลอร์ทีมี
ลักษณะการท่างานตามค่าสั่งภาษา C คล้ายArduino แต่มีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่ สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ การควบคุมการ
ท่างานสามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE (เวอร์ช่ัน 1.8.13) ได้เช่นเดียวกันกับบอร์ด Arduino และ DHT11 โมดูลหรือเซ็นเซอร์
ส่าหรับวัดอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ(6)   ที่มีราคาถูก ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานกับ Arduino ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าขึ้นในพ้ืนท่ีที่ดูแล และสามารถป้องกันการเกิด
เหตุได้ทันท่วงที   

 

วัตถุประสงค์ของานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีท่าให้เกิดไฟป่า  
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส่าหรับป้องกันการเกิดไฟป่า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด่าเนินงานวิจัย 
 

1. ศึกษาปัจจัยการเกิดไฟป่า ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการเกิดไฟป่าจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและงานวิจัย ได้แก่ นิยาม
ของไฟป่า และสาเหตุการเกิดไฟป่า รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ Arduino IDE, Node MCU และDHT 11 ซึ่งมี
รายละเอียดมีดังนี้ 

    1.1 Brown and Davis (1973) นิยามค่าว่า ไฟป่า คือ ไฟที่ไหม้อย่างไม่มีการควบคุม และแผ่ขยายไปอย่างอิสระ 
พร้อมกับเผาไหม้เช้ือเพลิงธรรมชาติในป่า เช่น เศษไม้ หมายถึง ปลายไม้ ที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน หญ้า วัชพืช ไม้พื้นล่าง และต้นไม้ (7) 

     1.2 ปัจจัยของการเกิดไฟป่า การเกิดไฟเป็นผลมาจากกระบวนการทางเคมีเกิดขนจากการรวมตัวกันของสิ่งที่จ่าเป็น 
3 สิ่ง คือ เช้ือเพลิง อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์มารวมกันจึงจะเกิดการเผาไหม้ซึ่งการรวมกันขององค์ประกอบทั้ง 3 สิ่งนี้เรียกว่า 
สามเหลี่ยมไฟ 
      1.3 Arduino IDE โปรแกรมส่าหรับใช้เขียนโปรแกรม, คอมไพล์ อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
Node MCU คือ บอร์ดคอนโทรลเลอร์ทีมีลักษณะการท่างานตามค่าสั่งภาษา C คล้ายArduino แต่มีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่ 
สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ การควบคุมการท่างานสามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE (เวอร์ชั่น 1.8.13) ได้เช่นเดียวกันกับบอร์ด 
Arduino และ DHT 11 โมดูลหรือเซ็นเซอร์ส่าหรับวัดอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ ที่มีราคาถูก ใช้งานง่ายและสามารถใช้งาน
กับ Arduino ได้ 
 

2. ออกแบบการทดลอง ผู้วิจัยก่าหนดเซนเซอร์รับข้อมูลจ่านวน 2 ชนิด คือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความช้ืน (DHT 11)   
น่าเซนเซอร์ไปประกอบกับบอร์ด Arduino น่าอุปกรณ์ไปทดลองวัดอุณหภูมิและความช้ืนในสภาพแวดล้อมจ่าลองการเกิดไฟป่า 
สถานที่จ่าลองส่าหรับการทดลองในครั้งนี้ ได้ทดลองในสถานท่ีที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับป่าเต็งรังซึ่งเป็นประเภทของป่าไม้(8)ที่
มีมากที่สุดในภาคเหนือ  ซึ่งทดลองเป็นจ่านวน 10 ครั้ง เวลากลางวัน และหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ และความช้ืน โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย 
และก่าหนดระดับการแจ้งเตือนจ่านวน 3 ระดับ ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ระดับการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 

ระดับ ความหมาย หมายเหตุ 
0 สภาพปกต ิ ก่อน 

ศึกษาปัจจัยการเกิดไฟป่า 

- ค่าความช้ืนสัมพัทธ ์
- ค่าอุณหภูม ิ

ออกแบบการทดลอง 

สร้างต้นแบบนวัตกรรม 

ทดสอบ 

สรุปและประเมินผล 

- นิยามของไฟป่า 
- ปัจจัย 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
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1 เริ่มเกดิการเผาไหม ้ กลาง 
2 เกิดประกายไฟ หลัง 

 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม Arduino IDE อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนที่พัฒนาขึ้นจะถูก

เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีขั้นตอนการท่าการทดลอง แผนภาพจ่าลองระบบ 
IoT ส่าหรับงานวิจัยแสดงดังภาพท่ี  
 

 

     
     คอมพิวเตอร์                  อุปกรณ์ (Things)            พื้นที่ทดลอง 3 x 4 เมตร 

 
ภาพที่ 3 ระบบ IoT ส่าหรับทดลองการเกิดไฟป่า 

3. สร้างต้นแบบนวัตกรรม โดยเช่ือมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามแผนท่ีได้ออกแบบ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่าลองใช้อุปกรณ์ก่อนน่าไปทดลองในสภาพแวดล้อมจ่าลอง โดยเน้นการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 
 4. ทดสอบ น่าชุดอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อไปทดลองในสภาพแวดล้อมจริงตามแผนการทดลองที่ก่าหนดไว้คือ วัดค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนของการเกิดไฟป่าซ้่า ๆ จ่านวน 10 ครั้ง บันทึกผลการทดลอง โดยแยกอุณหภูมิและความช้ืน  
 5. สรุปและประเมินผลปัจจัยที่ก่อให้เกิดไฟป่าและระดับการเกิดไฟป่า โดยหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิและความช้ืน จ่าแนกเป็น 
3 ระดับได้แก่ ก่อน กลาง และหลัง ของการเกิดประกายไฟ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
           การวิจัยเรื่องการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส่าหรับป้องกันการเกิดไฟป่า มีดังนี้ 

1. ชุดอุปกรณ์ IoT วัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ในสภาพแวดล้อมจ าลองการเกิดไฟป่า 

 
ภาพที่ 4 ชุดอุปกรณ์ IoT วัดอุณหภูมิและความชื้นของการเกดิไฟป่า 

 
      ชุดอุปกรณ์ IoT ที่ออกแบบถูกน่าไปทดลองในสภาพแวดล้อมจ่าลอง โดยชุดดังกล่าวได้เช่ือมต่อบอร์ดเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีแหล่งพลังงานเพียงพอที่สามารถท่าให้ชุดอุปกรณ์
เกิดการท่างานและรับค่าข้อมูล 
 

2. ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ที่ได้จากการทดลองในสภาพแวดล้อมจ าลอง 
     จากการทดลองหาค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์  โดยหาค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพัทธ์เป็น 3 ส่วน คือ 

ก่อน (อุณหภูมิปกติ) กลาง (เริ่มมีการเผาไหม้) และ หลัง (การเกิดประกายไฟ) ท่าการทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง  แบ่งเป็น 3 ตาราง
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คือ ตารางที่ 2 แสดงค่าอุณหภูมิจากการทดลอง ตารางที่ 3 แสดงค่าความช้ืนสัมพัทธ์จากการทดลอง และตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย
ของอัตราที่อาจจะสามารถเกิดไฟป่า 

 
ตารางที่ 2 อุณหภูมิก่อน กลาง หลัง 
 

ค่าอุณหภูมิ ก่อน กลาง หลัง 
ครั้งท่ี 1 35 37 39 
ครั้งท่ี 2 35 37 40 
ครั้งท่ี 3 36 37 41 
ครั้งท่ี 4 34 36 40 
ครั้งท่ี 5 34 36 41 
ครั้งท่ี 6 35 36 39 
ครั้งท่ี 7 33 38 41 
ครั้งท่ี 8 36 37 40 
ครั้งท่ี 9 34 38 40 
ครั้งท่ี 10 31 37 39 
ค่าเฉลี่ย 34.3 36.9 40 

  
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่วัดได้จากเซนเซอร์ก่อน มีค่า 34.3 องศาเซลเซียส กลาง ค่าเฉลี่ย 36.9 องศาเซลเซียส และ หลัง 

ค่าเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ตามล่าดับ 
ตารางที่ 2 ความช้ืนสัมพัทธ์ก่อน กลาง หลัง 

ค่าความชื้นสมัพัทธ์ ก่อน กลาง หลัง 
ครั้งท่ี 1 71 70 60 
ครั้งท่ี 2 71 70 61 
ครั้งท่ี 3 69 68 59 
ครั้งท่ี 4 65 64 57 
ครั้งท่ี 5 69 68 59 
ครั้งท่ี 6 70 69 59 
ครั้งท่ี 7 72 71 61 
ครั้งท่ี 8 70 69 58 
ครั้งท่ี 9 74 73 59 
ครั้งท่ี 10 73 72 58 
ค่าเฉลี่ย 70.4 69.4 59.1 

 
ค่าเฉลี่ยความช้ืนสัมพัทธ์ที่วัดได้จากเซนเซอร์ก่อน มีค่า 70.4 เปอร์เซ็นต์ กลาง ค่าเฉลี่ย 69.4 เปอร์เซ็นต์ และ หลัง 

ค่าเฉลี่ย 59.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ 
 
ตารางที่ 3 ช่วงของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิและความชื้น 

ช่วง อุณหภูมิ ความชื้นสมัพัทธ ์
ก่อน ต่่ากว่า 34.30 ตั้งแต่ 70.4 เป็นต้นไป 
กลาง 34.31 – ต่่ากว่า 40 ต่่ากว่า 70.4 – มากกว่า 59.1 
หลัง ตั้งแต่ 40 เป็นต้นไป 59.1 หรือ ต่่ากว่า 
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 จากการทดลองวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนขิงการเกิดไฟป่าพบว่า เมื่ออุณหภูมิสูง ความช้ืนจะต่่า ผลการทดลองสรุป
เกณฑ์ในการวัด คือ ช่วงก่อน อุณหภูมิต่่ากว่า 34.30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าตั้งแต่ 70.4 เปอร์เซ็นต์ ช่วงกลาง 
อุณหภูมิมีค่า 34.31 – ต่่ากว่า 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่า ต่่ากว่า 70.4 – มากกว่า 59.1 เปอร์เซ็นต์ และช่วงหลัง 
อุณหภูมิมีค่าตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส เป็นต้นไป ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่า 59.1 เปอร์เซ็นต์ หรือ ต่่ากว่า ตามล่าดับ 
 
 
3. ต้นแบบแอปพลิเคชนัแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 

 
ภาพที่ 6 ต้นแบบแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า 

 
 ผลจากการวิจัยจะถูกน่าไปพัฒนาเป็นอัลกอริทึมส่าหรับแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า โดยแอปพลิเคชันจะรับค่า
จากชุดอุปกรณ์ IoT ติดตั้งไว้ยังจุดที่ต้องการ เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งมีค่าตามเกณฑ์ที่ก่าหนดจะแจ้ง
เตือนโดยใช้สีตัวอักษรและสัญลักษณ์ และจะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่ดูแลและป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อให้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการด่าเนินงานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดไฟป่า และการหาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลอง เมื่อน่าอุปกรณ์ IoT ที่
พัฒนาขึ้นไปวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท่าให้เกิดจุดเผาไหม้ โดยท่าการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
จ่านวน 10 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงก่อน(ก่อนการเกิดประกายไฟ)เท่ากับ ต่่ากว่า 34.30 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ์ช่วงก่อน(ก่อนการเกิดประกายไฟ)เท่ากับ ตั้งแต่ 70.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงกลาง(เริ่มมีการเผา
ไหม้) มีค่าต่่ากว่า 34.31 องศาเซลเซียส – ต่่ากว่า 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าตั้งแต่ 70.4 เปอร์เซ็นต์  อุณหภูมิเฉลี่ย
ช่วงหลัง(เกิดไฟข้ึน) มีตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส เป็นต้นไป ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยช่วงหลัง(เกิดไฟข้ึน) มีค่า 59.1 เปอร์เซ็นต์หรือ ต่่า
กว่า ปัจจัยการเกิดไฟป่ามีหลายปัจจัยค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์สามารถวัดได้โดยใช้ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์ น่าไปเช่ือมต่อกับ
บอร์ด Arduino  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ข้อมูลที่ได้สามารถน่าไปสร้างเป็นอัลกอริทึมท่านายการเกิด
ไฟป่าบนแอปพลิเคชันบนมือถือ  
 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 

น่าไปใช้ในการป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อที่จะสามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยก่อเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  
การน่าไปต่อยอด จะจัดท่าแอปพลิเคชันเพื่อใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ IoT เพื่อความสะดวก สบาย ปลอดภัย ในการแจ้งเตือน  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน บัญชีรายรับ – รายจ่าย บนมือถือสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิ เค
ชัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย บนสมาร์ทโฟน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชั่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ขั้นตอน 
การท าวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกแบบผังการท างานของแอปพลิเคชั่น และขั้นตอนการประเมินในแอป พลิ
เคชั่น เครื่องมือวิจัยประกอบไปดว้ย โปรแกรม Thunkable ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ และแบบสอบถามความ พึงพอใจ
ในแอปพลิเคช่ัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ให้ความพงึพอใจกับแอปพลิเคชั่น บัญชี
รายรับ-รายจ่ายอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.55 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน, มือถือสมาร์ทโฟน, บัญช ี
 
ABSTRACT 
 The research entitled Application Development of Income-Expense Account on smartphones. The 
objective is to design and develop an application. Income-expenditure accounts on smartphones to study the 
user's satisfaction with applications. And the results showed that. The sample consisted of 30 satisfaction with 
application functionality. are very good 4.57 The average standard deviation is 0.55. 
 
Key words: Application, Smartphone, Account 
 
บทน า 
 การด าเนินชีวิตในปัจจุบันเงินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันแทบทั้งสิ้นเช่นเมื่อรับประทานอาหารก็ต้องจ่าย
ค่าอาหารเพื่อด ารงชีวิตและเมื่อมีรายจ่ายต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อรับค่าตอบแทนเป็นรายได้หรือรายรับ จะเห็นได้ว่ามีทั้งราย 
รับ-รายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการจดบันทึกหรือที่เรียกว่า “การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย” เพื่อให้สามารถบริหาร 
จัดการรายรับ-รายจ่ายให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายโดยสามารถมีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ แต่เนื่องด้วยในการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ 
ผู้คนทั่วไปจึงไม่นิยมท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ท าข้ันตอนยุ่งยาก ทั้งการจดบันทึกและการค้นหารายการที่เคยบันทึกไว้ หรือการท า 
สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน ท าให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินตามมา เช่น การใช้เงินเกินตัว ไม่มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
เป็นต้น การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในรูปแบบเดิม เริ่มจากการจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลรายรับ -รายจ่าย โดยเรียงล าดับตาม 
วันที่นั้นๆ โดยแยกประเภทเป็นรายรับ-รายจ่าย ลงในสมุดบัญชี เมื่อต้องการสรุปยอดรายการต่างๆ ผู้ท าบัญชีจ าเป็นต้องค านวณ 
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า จึงไม่สามารถน ามาใช้งานได้ในทันทีทุกๆขั้นตอนต้องการใช้เวลาในการจัดท าและค านวณ ถ้าหาก
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เกิดการผิดพลาด รายงานสรุปท่ีได้อาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งท าให้ต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลที่จดบันทึกไว้ก่อนหน้า จึงเป็นสาเหตุ ที่ต้อง
กลับมาค านวณรายงานสรุปใหม่ท าให้เสียเวลาในการท ารายการมากยิ่งขึ้นและสาเหตุที่ท าให้ผู้คนทั่วไปไม่จัดจ าบัญชีครัวเรือน
เนื่องจากไม่มีเวลาในการจัดท าบัญชี (1) และมีปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบันทึกบัญชีครัวเรือนคือไม่มีความสม ่าเสมอ และ 
ขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกไม่มีความเข้าใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างถูกต้องบางครอบครัวมีรายได้มากมายแต่ก็ยังเป็น
หนี้มากกว่าเพราะมีการใช้เงินอย่างไม่มีสติบางครอบครัวรายได้ไม่มากแต่มีเงินเก็บและมีความสุขดี เป็นเพราะเราเลือกท่ีจะบริหาร 
รายรับ-รายจ่ายของเราอย่างสม ่าเสมอไม่มีใครสอนเราได้หากเราไม่รู้จักฝึกฝนสร้างความรับผิดชอบ ให้กับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ 
เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีทักษะด้านนี้ต้องรู้จักคิดฝึกฝนสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองเพราะเมื่ออนาคตข้างหน้าเราต้องมีความ
รับผิดชอบที่มากขึ้นจะได้บริหารทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองตลอดจนครอบครัวของเราได้อย่าง 
สมบูรณ์ 
 จากปัญหาดังกล่าวพบว่าในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือช่วยอ านวย 
ความสะดวกทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสารการส่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นต้นสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่
สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการงานต่างๆได้อย่างหลากหลายมีความสะดวกต่อการใช้งาน
พกพาง่ายจึงท าให้สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังนั้นการน าเทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟนมาช่วยจัดการและแก้ปัญหาในการท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มาช่วยจัดเก็บข้อมูล และสามารถจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ทุกสถานท่ี ทุก
เวลา รวมถึง แอปพลิเคชันนี้ยังช่วยสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือนหรือรายปี ออกเป็นหมวดหมู่ของรายการต่างๆ ท าให้ผู้ใช้
สามารถมอง เห็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นของตนเองว่าใช้จ่ายกับสิ่งที่จ าเป็นหรือมีประโยชน์หรือไม่มากน้อยเพียงใดโดย ไม่ต้องเสียเวลามา 
ค านวณเอง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เงินให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง และอาจส่งผลต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่าย ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีเงินเก็บออมเพื่อนน าไปใช้ในอนาคตอีกด้วย 
 จากการศึกษาค้นหาและเลือกสร้างแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่าย พบว่าการท าแอปพลิเคชันหรือสร้างแอปพลิเคชัน 
นั้นเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองผ่านสมาร์ทโฟน  ดังนั้น 
ผู้จัดท าจึงมีความสนใจและเลือกสร้างแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่ายบนสมาร์ทโฟน โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความ 
สามารถหลากหลาย สร้างความน่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถท าบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ ทุกสถานที่ 
และทุกเวลา แอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประกอบไปด้วยการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายวัน ราย 
เดือนและรายปี ออกเป็นหมวดหมู่ของรายการต่างๆหรือเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายและดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ด้วยตนเองเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคช่ัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินวิจัยคือข้ันตอนการออกแบบผังงานการท างานของแอปพลิเคชัน (Flow chart) และการออกแบบส่วน 
ต่างๆภายในแอปพลิเคชันแล้วจึงท าการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่ายบนสมาร์ทโฟนขั้นตอนแรก การออกแบบผังงาน 
การท างานของแอปพลิเคชันแสดงภาพรวมของระบบการท างานแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่ายและภาพรวมการท างานของ 
ระบบในรูปแบบแผนผัง ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1แผนผังอธิบายขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลจนถึงการแสดงข้อมลู 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยแอพลเิคชั่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ออกแบบแอปพลิเคชันให้ดูใช้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล “การออกแบบ  

แอปพลิเคชันให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายจะสามารดึงดูดใหผู้้ใช้เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ิมมากข้ึน”(3) ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอ 

ส่วนของแอปพลิเคชัน บัญชีรายรบั-รายจ่าย ประกอบไปด้วยหน้าจอหลัก มีแถบเมนู รายรับ-รายจ่าย มีปฏิทินในการเพิ่มข้อมูล 

รายรับ-รายจ่าย ดังรูปที่ 2 - 6 และระบบยังสามารถแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ท้ังในปัจจุบันและสามารถดูย้อนหลังได้  
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รูปที2่ หน้าจอหลักการแสดงผล  รูปที3่ หน้าจอแสดงรายรับ 

 

จากรูปที่ 2 เมื่อผู้ใช้ท าการตดิตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าแถบเมนหูลัก ซึ่งมีท้ังหมด 4   

เมนู ได้แก่ เมนูรายรับ เมนูรายจ่าย  เมนูสรปุยอด เมนยูอดเงินท้ังหมด แอพพลิเคช่ันบันทึกรายรับ-รายจ่าย สามารถเพิม่รายการ

บัญชีรายรับ-รายจ่ายได้หลายรายการตามทีต่้องการ โดยเพิ่มข้อมลู วันท่ี และจ านวนเงินแล้วบันทึกรายรับ-รายจ่าย ดัง 
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              รูปท่ี4 หน้าจอแสดงรายจ่าย                    รูปที่5 แสดงยอดสรุปประจ าเดือน 

 

เมื่อผู้ใช้ท าการบันทึกรายการรายรับ-รายจ่ายเรียบร้อยแล้วและต้องการเรียกดูข้อมูลที่เคยบันทึกไปแล้ว ผู้ใช้สามารถ 

เลือกที่เมนูสรุปยอด ในหน้าเมนูหลัก แล้วระบุเดือนและปีท่ีต้องการทราบรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่ายในช่วง เดือนและ

ปีดังกล่าว แอพพลิเคชั่นจะแสดงรายการผ่านหน้าจอ ดังรูปที่ 5  

เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบยอดคงเหลือรายรับ-รายจ่าย ผู้ใช้เลือกไปที่เมนู ยอดเงินทั้งหมด หน้าจอจะแสดงข้อมูลคงเหลือ 
และแสดงเป็นรูปแบบแผนภูมิวงกลม เพื่อให้สะดวกต่อการดูข้อมูล ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงยอดเงินคงเหลือ 

จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้ท าลองใช้งานเป็นนักเรียนจากโรงเรียน 
ธัญบุรี จ านวน 30 คน เป็นชาย14คน หญิง 16คน มีความหมายของระดับ 

1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 2 หมายถึง น้อย  
3 หมายถึง ปานกลาง   4  หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากท่ีสุด  
และได้ผลการประเมินแสดงในตารางที่1 ดังนี้  
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รายการ 𝑋 S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1.ขนาดตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 4.7 0.47 ดีมาก 

2.ความทันสมัยในการออกแบบแอปพลิเคช่ัน 4.4 0.62 ดี 

3.การใช้สีสันมีความเหมาะสม สวยงาม 4.73 0.58 ดีมาก 

4.การจัดวางองค์ประกอบแอปพลเิคชั่นเข้าใจง่าย 4.57 0.57 ดีมาก 

5.ความหลากหลายของค าสั่งในแอปพลิเคชั่น 4.43 0.57 ดี 

ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน    

1.ผู้ใช้งานสามารถเพิม่ข้อมูลได้อยา่งสะดวก 4.47 0.57 ดีมาก 

2.ขั้นตอนในการใช้แอปพลิเคช่ันใช้งานได้ง่ายไม่

ซับซ้อน 

4.63 0.49 ดีมาก 

3.ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในแอปพลิเคช่ันได้

อย่างรวดเร็ว 

4.57 0.63 ดีมาก 

4.ความปลอดภัยในการเขา้ถึงแอปพลิเคชั่น 4.57 0.50 ดีมาก 

5.แอปพลิเคชั่น มีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด 4.6 0.50 ดีมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.57 0.55 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยแอปพลิเคชันบัญชรีายรับ-รายจ่าย บนมือถือสมาร์ทโฟน พัฒนาขึ้นได้ด้วยโปรแกรม Thunkable ความพึง
พอใจในคุณภาพของงานอยู่ในระดับดีมาก มี่ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.55 แอปพลิเคชั่นประกอบ ด้วยระบบ
จัดการรายรับ-รายจ่าย โดยมภีาพและแผนภมูิประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ในการ
ออกแบบและแอปพลิเคชันน้ียังถูกออกแบบข้ึนให้ มีความถูกต้อง แม่นย า สามารถใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว การติดตั้ง การใช้งาน
ไม่ซับซ้อนและระบบสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการลงบญัชีรายรบั-จ่ายในครัวเรือนได้ (2) โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ อุทุมพร ศรีโยมและพรศลิป์ บัวงาม (2561) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด ์ส าหรับบญัชี
ครัวเรือน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนในนครศรีธรรมราชต้องมีสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์
และต้องบันทึกบัญชีรายรับ-รายจา่ย เพื่อให้ทราบว่าแตล่ะเดือนตนเองมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง มีรายจ่ายใดบ้างที่ไม ่จ าเป็นต้อง
จ่ายในเดือนถัดไป ท าให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ระหว่าง Hyper-V, VMWare 

(VMWare Workstation) และ VirtualBox ที ่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีขั ้นตอนในการด าเนินการวิจัย 4 ขั ้นตอน ได้แก่  

(1) เตรียมการ (2) ออกแบบการทดสอบสมรรถนะ (3) ทดสอบสมรรถนะ (4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) เครื ่องคอมพิวเตอร์จากห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 เครื ่อง (2) ระบบปฏิบัติการ 

Windows (Windows 10 Professional) และ Linux (Ubuntu 19.04) (3) โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ ได้แก่ Hyper-V, VMWare 

และ VirtualBox (4) ซอฟต์แวร ์ส  าหรับทดสอบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร ์ไวเซอร ์  ได ้แก่ WinSat ส  าหร ับทดสอบ

ระบบปฏิบัติการ Windows และ Phoronix Test Suite v10.2.1 ส าหรับทดสอบระบบปฏิบัติการ Linux  

ผลการวิจัยพบว่า (1) โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เหมาะสมส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Windows มากที่สุด คือ 

Hyper-V และ VMWare ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงสุดเท่ากันท้ัง 4 ด้าน (CPU 8.4 คะแนน, RAM 8.4 คะแนน, Disk 7.25 

คะแนน และ Graphics 3.1 คะแนน) และ VirtualBox ได้เฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด (2) โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เหมาะสมส าหรับ

ระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux มากที่สุด คือ VirtualBox ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ สูงสุดทั้ง 4 ด้าน โดยด้าน CPU 

สามารถรองรับค าสั่งเฉลี่ย 1,346 ค าสั่งต่อวินาที (S.D.=0.06) ด้าน RAM ใช้เวลาเฉลี่ยในการจัดสรรหน่วยความจ า 16.27 วินาที 

(S.D.=0.05) ด้าน Disk สามารถอ่านเขียนไฟล์เฉลี่ย 83 ไฟล์ต่อวินาที (S.D.=0.51)  และด้าน Graphics สามารถแสดงผลวิดีโอ 3 มิติ 

เฉลี่ย 83.44 เฟรมต่อวินาท ี(S.D.=0.12)  รองลงมาเป็น VMWare และ Hyper-V ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน, วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 

Objective of this research was to compare hosted hypervisor performance between Hyper-V, VMWare 

(VMWare Workstation) and VirtualBox that run on computers in the computer lab, Center for information 

technology and communications services, Naresuan University. There were four steps in the research: (1) 

Preparing (2) Designing a performance test (3) Testing a performance and (4) Analyzing data and conclusions. 

The research tools were (1) 3 computers from the computer lab (2) Operating systems: Windows  

(Windows 10 Professional) and Linux (Ubuntu 19.04) (3) Hosted hypervisors including Hyper-V, VMWare and 

VirtualBox and (4) hosted-hypervisor performance testing software, including WinSat for testing Windows 

operating systems, and Phoronix Test Suite v10.2.1 for Linux testing. 

The results showed that (1) the most suitable host hypervisor for Windows-based guest operating 

systems were Hyper-V and VMWare, achieved the same highest average scores across all four areas  

(CPU 8.4 points, RAM 8.4 points, Disk 7.25  points and Graphics 3.1 points) and VirtualBox have the lowest average 

score. (2) The most suitable host hypervisor for Linux guest operating systems was which received the highest 

average score in all four tests, followed by VMWare and Hyper-V respectively. From VirtualBox, the CPU can support 

an average of 1,346 instructions per second (SD = 0.06) while the average memory allocation time of RAM was 16.27 

seconds (SD = 0.05). For the Disk, it can read and write 83 files per second (SD = 0.51) and for graphics, it can render 

3D video at the average of 83.44 frames per second (SD = 0.12). 

 

Keywords: Computer Laboratory, Virtualization Technology, Computer Performance Comparative Analysis 

 

บทน า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 10 ปี ( พ.ศ.2560-2569 ) (1)  ได้ก าหนด

กรอบการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี ( พ.ศ.2560 -2569 ) สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งในด้านการวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ

ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับกระแสของการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ส่งผลให้

เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

และนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้

ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน 

การให้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นบริการที่ส าคัญด้านหนึ่งของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร ด้วยว่า นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหาความรู้ การจัดเตรียมการบริการ

ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา
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ได้อย่างดียิ่งข้ึน ปัจจุบันกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและ

การฝึกอบรม จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื ่อง ซึ ่งเครื ่องคอมพิวเตอร์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื ่องจ านวน 2 ,167 เครื ่อง  

ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับมอบหมายให้ท าการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย  

ที่ผ่านมาการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนมักพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง(2) มีสาเหตุเนื่องจากมีรายวิชาที่เปิดสอนและมีการจัดฝึกอบรมมาใช้บริการมากขึ้นและพบว่าซอฟต์แวร์บางตัว

ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับซอฟต์แวร์บางตัวได้  ซอฟต์แวร์บางตัวไม่สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าได้ และมีซอฟต์แวร์  

ที่ไม่สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ได้ ด้วยความยุ่งยากซับซ้อน ความต้องการที่หลากหลาย และเวลาที่จ ากัดท าให้

บางครั้งผู ้ดูห้องปฎิบัติการไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ผู ้วิจัยจึงค้นคว้าหาแนวทาง 

ในการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  

และเป็นแนวทางในการใช้งานเครื ่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการให้คุ ้มค่าเต็มประสิทธิภาพมากที่ส ุด  พบว่าเทคโนโลยี 

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) (3) สามารถการจ าลองการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้ท างาน  

บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ าลองขึ้นแต่ละเครื่องจะถูกเรียกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  

(Virtual Machine) ในเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น จะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ไฮเปอร์ไวเซอร์  (Hypervisor) ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง 

ช่วยในการจัดการและจัดสรรการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน รวมถึงการแปลค าสั่งจาก Virtual Machine ไปเป็นค าสั่งระบบ

ของเครื่อง ไฮเปอร์ไวเซอร์ มี 2 ประเภท คือ 1 ) เนทีฟไฮเปอร์ไวเซอร์ (Native Hypervisor) เป็นสถาปัตยกรรมที่ติดบนเครื่องทาง

กายภาพได้โดยตรง นิยมใช้ในการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน หรือใช้ในห้องศูนย์ข้อมูล และ 2 ) โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ 

(Hosted Hypervisor) ในสถาปัตยกรรมแบบนี้ ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่องกายภาพก่อนติดตั้งโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ 

นิยมใช้ในห้องปฎิบัติการ เพื่อการทดสอบระบบ หรือการเขียนโปรแกรม ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมติดตั้งลงบนเครื่องพีซี หรือ โน๊ตบุ๊ค 

และใช้งานส่วนตัว ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบโฮสเตดนี้ เช่น VMware Workstation , Hyper-V และ VirtualBox  

จากการทบทวนเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบหรือทดสอบสมรรถนะของไฮเปอร์ไวเซอร์มักจะเป็นการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเนทีฟไฮเปอร์ไวเซอร์เท่านั้น (4-7)  และไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรียบเทียบโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่

ท างานในสภาพแวดล้อมคล้ายกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

ด้วยความหลากหลายของไฮเปอร์ไวเซอร์และขาดแคลนแหล่งข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบสมรรถนะโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แต่การเลือกใช้งานไฮเปอร์ไวเซอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร  โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒน าให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการและใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการวิจ ัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) ผู ้ว ิจ ัย 

ได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นเตรียมการ 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทบทวนเอกสารรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ใน

การด าเนินการเปรียบเทียบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องโฮส จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

จากห้องปฏิบัติการ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องโฮส จ านวน 3 เครื่อง โดยแต่ละเครื่อง

เป็นเครื่องที่มียี่ห้อและรุ่นเดียวกัน มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ โดย CPU เป็น Processor Intel ( R ) Core ( TM ) i3-7100T, 

RAM ขนาด 8 GB, Hard Disk ความจ ุ  1  TB และใช ้  Graphic Card เป ็น  Intel ( R ) HD Graphics 630 พร ้ อมต ิดต ั ้ ง

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit  

2.  ขั้นการออกแบบการทดสอบวัดสมรรถนะ 

2.1 การก าหนดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์เสมือนที่ต้องการวัดในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวัดสมรรถนะ

ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการเกสต์ 2  ระบบ คือ ระบบปฎิบัติการ Linux และระบบปฏิบัติการ 

Windows และก าหนดสมรรถนะที่ต้องการวัดเพื่อเปรียบเทียบ คือ สมรรถนะของหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) สมรรถนะ 

ของหน่วยความจ าหลัก ( RAM )  สมรรถนะของหน่วยความจ ารอง ( Disk ) และสรรถภาพด้านการแสดงผล ( Graphic ) โดยเลือก 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนทุกเครื่องเท่ากัน  

เพื่อให้สามารถรองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ เกสต์ทั้งสองได้ ดังนี้ 1 ) CPU 1 Core  2 ) Ram 4096 MB  3 ) Hard Disk 100 GB 

2.2 คัดเลือกเครื่องมือส าหรับการทดสอบสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย

ที่งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ผลคัดเลือกเครื่องมือ ดังนี้ 

2.2.1 เครื่องมือส าหรับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 

ผู้วิจัยเลือกใช้โมดูล WinSAT เนื่องจากเป็นโมดูลมาตรฐานที่ติดตั ้งมาพร้อมกับ Window ส าหรับการประเมินสมรรถนะของ

ระบบปฏิบัติการ Windows โดยเฉพาะ  

2.2.2 เครื่องมือส าหรับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux 

ผู้วิจัยเลือกใช้ phoronix-test-suite เนื่องจากเป็นโปรแกรม Open-Source ส ารับทดสอบระบบปฏิบัติการ Linux ที่ได้รับการ

รับรองจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง เช่น Linux.com, LinuxPlanet และได้รับการขนานนามว่าเป็น "แพลตฟอร์มการ

เปรียบเทียบที่ดีที่สุด" โดย Softpedia(8) และติดตั้งโปรแกรมส่วนขยายเพื่อประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย  

John The Ripper ใช้ทดสอบสมรรถนะ CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วให้คะแนน 

T-Test1  ใช้ทดสอบสมรรถน RAM ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วให้คะแนน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1047 
 

fs-mark   ใช้ทดสอบสมรรถนะ primary hard disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วให้คะแนน 

OpenArena ใช้ทดสอบสมรรถนะ graphics ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วให้คะแนน 

2.3 ออกแบบสภาพแวดล้อมและติดตั้งระบบเพื่อการการทดสอบสมรรถนะของโฮสเตดเวอร์ชวลไลเซช่ัน 

2.3.1  ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ Windows 10 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 เครื่องที่เตรียมไว ้

2.3.2  ติดตั้งไฮเปอร์ไวเซอร์ Hyper-V บนเครื่อง Host1  VMware บนเครื่อง Host2  และติดตั้ง VirtualBox บนเครื่อง Host3  

2.3.3  สร้างเครื่องคอมพิวเตอรเ์สมือนบนแต่และไฮเปอรไ์วเซอร์อยา่งละ 2 เครื่อง พร้อมตดิตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 แสดงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับการทดสอบสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนท่ีสอดคล้องกับ

ระบบปฏิบตัิการเกสต ์

เครื่องโฮส โฮสเตดไฮเปอรไ์วเซอร ์ ช่ือเครื่องเสมือน ระบบปฏิบตัิการเกสต ์

Host1 Hyper-V VM11 Windows 10 Professional 

VM12 Linux (Ubuntu 19.04) 

Host2 VMWare Workstation VM21 Windows 10 Professional 

VM22 Linux (Ubuntu 19.04) 

Host3 VirtualBox VM31 Windows 10 Professional 

VM32 Linux (Ubuntu 19.04) 

 

3.  ขั้นการทดสอบสมรรถนะของของโฮสเตดไฮเปอไวเซอร์ 

ในการทดสอบได้ใช้วิธีการทดสอบซ ้า 5 รอบ เพื่อหาค่าเฉลี่ยเป็นตัวตัวแทนของค่าที่วัดได้ และใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ยืนยันความเที ่ยงตรงของเครื ่องมือที่ใช้งานการวัดสมรรถนะในด้านต่าง ๆ และแสดงถึงเสถียรภาพการท างาน  

ของระบบปฏิบัติการเกสต์ โดยค่าที่วัดได้ในแต่ละรอบควรมีความใกล้เคียงกันไม่เป็นข้อมูลที่กระจายมากเกินไป  

3.1 ทดสอบสมรรถนะของ Hyper-V ด าเนินการทดสอบสมรรถนะผา่นการทดสอบสมรรถนะของเครื่อคอมพิวเตอร์

เสมือน 2 เครื่องในการวิจัยครั้งนี้ตัง้ช่ือว่า VM11 และ VM12  

3.1.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows บนเครื่อง VM11 แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ WinSAT จ านวน 5 รอบ 

พร้อมบันทึกลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถนะ  

3.1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ Phoronix-Test-Suite จ านวน 5 รอบ 

พร้อมบันทึกลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถนะ 

3.2 ทดสอบสมรรถนะของ VMWare Workstation 

ด าเนินการทดสอบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ช่ือ VMware Workstation 15 Pro for Windows 

ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่อง Host 2 ผ่านการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 2 เครื่องในการวิจัยครั้งนี้ตั้งชื่อว่า VM21 

และ VM22 ดังนี ้
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3.2.1  VM21 ติดตั้งระบบปฏิบตักิาร Windows  แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ WinSAT จ านวน 5 รอบพร้อม

บันทึกลงแบบบนัทึกการทดสอบสมรรถนะ 

3.2.2 VM22 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ Phoronix-Test-Suite จ านวน 5 รอบ 

พร้อมบันทึกลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถนะ  

3.3 ทดสอบสมรรถนะของ VirtualBox ด าเนินการทดสอบสมรรถนะของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ชื่อ VirtualBox 

6.0 ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่อง Host 3 ผ่านการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 2 เครื่องในการวิจัยครั้งนี้ตั้งชื่อว่า 

VM31 และ VM32 ดังนี ้

3.3.1 VM31 ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ Windows แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ WinSAT จ านวน 5 รอบพร้อม

บันทึกลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถนะ 

3.2.2 VM32 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux แล้วทดสอบสมรรถนะโดยใช้ Phoronix-Test-Suite จ านวน 5 รอบ 

พร้อมบันทึกลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถนะ 

 

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

น าผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรเ์สมือนแต่ละด้านของทุกเครื่องที่ได้บันทึกไว้มาวิเคราะห์และแปล

ความหมายเชิงพรรณนา ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลที่ได้จาก WinSAT แบ่งระดับคะแนนทดสอบเป็น 0 ถึง 10 เท่ากันทุกสมรรถนะ   

4.2 ข้อมูลที่ได้จาก Phoronix-Test-Suite เป็นข้อมูลทีไ่ด้จากโปรแกรมเสริมที่หลากหลายส าหรับการทดสอบ

สมรรถนะแตล่ะด้านท าให้คะแนนหรือค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบแตล่ะสมรรถนะมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน   

4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้

4.3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณติ หรือ Mean ใช้เพื่อค านวนหาค่ากลางซึ่งเปน็ตัวแทนของสมรรถนะแตล่ะด้านของเครื่อง

คอมพิวเตอร์เสมือนแตล่ะเครื่อง  

4.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรอื Standard Deviation ใช้เพื่อค านวณหาความกระจายของข้อมูล ที่ได้จาก

การทดสอบสมรรถนะแต่ละด้านของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแตล่ะเครื่อง เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการทดสอบ

สมรรถนะและความมีเสถียรภาพในการท างานของระบบปฏิบตัิการเกสต ์

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลจากการทดสอบสมรรถนะโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Windows ด้วย WinSat  

ซ ้า 5 รอบ ได้ผลการทดสอบเหมือนกันทุกรอบ ( S.D. = 0 ) ผู้วิจัยจึงใช้คะแนนทดสอบแต่ละด้านมาเปรียบเทียบกันพบว่า โฮสเตด

ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เหมาะสมส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Windows มากที่สุด คือ Hyper-V และ VMWare ได้คะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบ สูงสุดทั้ง 4 ด้าน ( CPU 8.4 คะแนน, RAM 8.4 คะแนน, Disk 7.25 คะแนน และ Graphics 3.1 คะแนน ) และ

VirtualBox ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในทุกด้าน ( CPU 7.6 คะแนน, RAM 7.6 คะแนน, Disk 6.55 คะแนน และ Graphics 2.1 คะแนน ) 
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ภาพที่  1 ผลการทดสอบสมรรถนะโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Windows  

 

 2. จากการทดสอบสมรรถนะโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux ด้วย Phoronix-Test-Suit 

ได้ผลการทดสอบดังนี้ 

2.1 สมรรถนะสมรรถนะด้านการใช้งาน CPU พบว่า VMWare และ VirtualBox สามารถช่วยให้ระบบปฎิบัติการ  

เกสต์ดึงสมรรถนะของ CPU ออกมาใช้งานได้ดีในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกันโดย VirtualBox สามารถรองรับค าสั่งในการท าสอบ

ได้เฉลี่ย 1,346 ค าสั่งต่อวินาที ( S.D.=0.06 ) และ VMWare  สามารถรองรับค าสั่งในการท าสอบได้เฉลี่ย 1,337 ค าสั่งต่อวินาที  

( S.D.=0.05 ) และ Hyper-V สามารถรองรับค าสั่งเฉลี่ยได้น้อยท่ีสุด คือ 1,273 ค าสั่งต่อวินาท ี( S.D.=0.05 ) 

 

 
 

ภาพที่  2 ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน CPU ของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux  

 

สรุปได้ว่า VirtualBox เป็นโฮสเตดไฮเปอรไ์วเซอรส์ าหรับระบบปฏบิัติการเกสต์ที่เป็น Linux ที่มีสมรรถนะใน

การใช้งาน CPU ได้ดีที่สดุรองลงมาเป็น VMWare และ Hyper-V ตามล าดับ  
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2.2 สมรรถนะสมรรถนะด้านการใช้งาน RAM พบว่าท้ัง VirtualBox RAM ใช้เวลาเฉลี่ยในการจัดสรรหน่วยความจ า

น้อยที ่ส ุด 16.27 วินาที ( S.D.=0.05 )  รองลงมาเป็น VMWare ใช้เวลาเฉลี ่ยในการจัดสรรหน่วยความจ า  17.96 วินาที  

( S.D.=0.06 ) และ Hyper-V ใช้เวลาเฉลี่ยในการจัดสรรหน่วยความจ ามากที่สุด 18.47 วินาที ( S.D.=0.07 ) 

 
 

ภาพที่  3 ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน RAM ของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux  

 

สรุปได้ว่า VirtualBox เป็นโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux ที่มีสมรรถนะ 

ด้านการใช้งาน RAM ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็น VMWare และ Hyper-V ตามล าดับ  

2.3 สมรรถนะสมรรถนะด้านการใช้งาน Disk พบว่า VirtualBox และ VMWare มีค่าเฉลี่ยในการอ่านเขียนไฟล์ที่ใช้

ในการทดสอบสูงที่สุดคือ 83 ไฟล์ต่อวินาที ( S.D.=0.51 ) และ Hyper-V มีค่าเฉลี่ยในการอ่านเขียนไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบต ่าที่สุด

คือ 5.93 ไฟล์ต่อวินาที ( S.D.=0.51 ) 

 

 
 

ภาพที่  4 ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน Disk ของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux  

 

สรุปได้ว่า VirtualBox และ VMWare เป็นโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux  

ที่มีสมรรถนะด้านการใช้งาน Disk ได้ดีที่สุด และ Hyper-V ได้น้อยท่ีสุดมีสมรรถนะด้านการใช้งาน Disk ได้ต ่าที่สุด 
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2.4 สมรรถนะสมรรถนะด้าน Graphics พบว่า VirtualBox มีค่าเฉลี่ยสามารถแสดงผลวิดีโอ3 มิติได้สูงสุด 83.44 

เฟรมต่อวินาที ( S.D.=0.12 ) รองลงมาเป็น VMWare มีค่าเฉลี่ยสามารถแสดงผลวิดีโอ 3 มิติได้ 53.33 เฟรมต่อวินาที ( S.D.=0.08 ) 

และ Hyper-V มีค่าเฉลี่ยสามารถแสดงผลวิดีโอ 3 มิติได้ต ่าสุด 5.07 เฟรมต่อวินาที (S.D.=0.08) ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่  5 ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน Graphics ของโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux  

 

สรุปได้ว่า VirtualBox เป็นโฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux ที่มีสมรรถนะ 

ด้านการใช้งาน Graphics ดีที่สุด รองลงมาเป็น VMWare และ Hyper-V ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

1. โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เหมาะสมส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Windows มากที่สุด คือ Hyper-V และ 

VMWare ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสูงสุดเท่ากันท้ัง 4 ด้าน ( CPU 8.4 คะแนน, RAM 8.4 คะแนน, Disk 7.25 คะแนน และ 

Graphics 3.1 คะแนน ) และ VirtualBox ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดในทุกด้าน 

2. โฮสเตดไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เหมาะสมส าหรับระบบปฏิบัติการเกสต์ที่เป็น Linux มากที่สุด คือ VirtualBox ได้คะแนน

เฉลี่ยจากการทดสอบ สูงสุดทั้ง 4 ด้าน โดยด้าน CPU สามารถรองรับค าสั่งเฉลี่ย 1,346 ค าสั่งต่อวินาที ( S.D.=0.06 ) ด้าน RAM 

ใช้เวลาเฉลี่ยในการจัดสรรหน่วยความจ า 16.27 วินาที ( S.D.=0.05 ) ด้าน Disk สามารถอ่านเขียนไฟล์เฉลี่ย 83 ไฟล์ต่อวินาที  

( S.D.=0.51 )  และด้าน Graphics สามารถแสดงผลวิดีโอ3 มิติเฉลี่ย 83.44 เฟรมต่อวินาที (S.D.=0.12)  รองลงมาเป็น VMWare 

และ Hyper-V ตามล าดับ 

3. ผลของการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองและทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงในการใช้งานของห้องปฏิบัติการอมพิวเตอร ์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการศึกษาสามารถใช้อ้างอิงกับเครื่องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ในชุดที ่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารได้จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งมหาวิทยาลัย  

จ านวน 2,167 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2561 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีวิธีการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งล้วนเป็นผลสะท้อนที่แสดงถึง
การจัดการน ้าที่ขาดความสมดุล ในการท างานของการวัดระดับน ้า เจ้าหน้าที่อ่านค่าระดับน ้าจากแผ่นวัดระดับน ้าและบันทึกลง
กระดาษ จากนั้นกลับไปบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่สถานี ท าให้การบันทึกข้อมูลไม่ทันทีทันใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเทคโนโลยีการวัด
ระดับน ้าจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิค OCR ถอดรหัสตัวอักษรจากภาพถ่าย และส่งไปบันทึกที่เซิร์ฟเวอร์ผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์ ขั้น
ตอบการท างานของระบบก็คือ ให้ผู้ใช้งานส่งต าแหน่งปัจจุบัน เพื่อบอกต าแหน่งแผ่นวัดระดับน ้าที่ใกล้ที่สุด จากนั้นถ่ายรูประดับน ้า
และส่งรูปภาพเข้าไลน์แอ็ปพลิเคชันผ่านช่องทาง LINE OA ระบบจะตอบกลับค่าระดับน ้าทีวัดได้เป็นตัวเลข ระหว่างการพัฒนาใน
เบื้องต้นผู้วิจัยได้ใช้ Google Firebase ในการประมวลผลและตอบกลับผลลัพธ์ ผลปรากฏว่าข้อความตอบกลับมาไม่ถึงผู้ใช้งานถึง 
39% จากนั้นผู้วิจัยได้สลับไปใช้ LAMP เซิร์ฟเวอร์ ผลปรากฏว่า ข้อความตอบกลับมาที่ไม่ถึงผู้ใช้งานลดลงเหลือเพียง 2% ทั้งนี้
เหตุผลที่ Google Firebase ตอบกลับข้อความแต่มาไม่ถึงผู้ใช้เป็นเพราะว่า Google Firebase มีการบันทึกข้อมูลรูปภาพและการ
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลที่ช้า ท าให้บางครั้งช้าเกินกว่าค่ารอคอยของ LINE Messaging API ซึ่งต้องไม่เกินท่ี 5 วินาที 
 
ค ำส ำคัญ: แผ่นวัดระดับน ้า ถอดรหัสตัวอักษรจากภาพ เซิร์ฟเวอร์ เวลาตอบสนอง 
 
Abstract 

Thailand is a country required efficient water management methods. Flood and drought problems are 
reflections unbalanced water management. In the job of the irrigation staff who measure the water level, the 
operator read the water level from the staff gauge and record it on paper, then return to the station to record 
on the computer. This causes data recording not real-time. Therefore, the researcher has led technology to 
measure the water level from photos by using OCR technique to decode characters from photos and send to 
record at the server through the LINE application. The process of the system allows users to submit their current 
location. To locate the nearest water level measurement sheet, user take a picture of the water level and send 
pictures to the application LINE via LINE OA channel. The system will reply to the result that the measured 
water level. During its development, researchers initially used Google Firebase to process and respond to 
results. The results showed 39% of the responses did not reach the users. The researcher then switched to the 
LAMP server. The results showed that the response did not reach the user, leaving only 2%. The response to 
the user is much better. The reason Google Firebase replies to messages but never reaches users is because 
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Google Firebase is slow to save image data and database logging. This makes it sometimes slower than the LINE 
Messaging API wait of 5 seconds. 

 
Keywords:  staff gauge, OCR, server, response time 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเขื่อนกักเก็บน ้า ฝ่ายชะลอน ้า และแม่น ้าสายใหญ่ น้อยไหลผ่านทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือ
จนถึงภาคกลาง (1) พื้นที่ในแม่น ้าหรือลุ่มน ้าต่างๆ ต่างก็มีการตรวจสอบระดับน ้าอยู่สม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบระดับความสูงของน ้าใน
แต่ละพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าการเกษตรกรรม การบริหารจัดการน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค (2) รวมไปถึงการป้องกันน ้า
ล้นในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุน ้าท่วมหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ จึงมีการตรวจสอบมาตรวัดระดับน ้า (3) โดยระบบเก่านั้นจะใช้
เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นท่ีตรวจสอบระดับน ้าในหลายๆพื้นท่ี ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณมหาศาล ในการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล กว่าจะได้เป็นข้อมูลที่แน่ชัดและมีความถูกต้อง  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าจึงได้เกิดความสนใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและวิเคราะหม์าตรวดัระดบั
น ้า โดยการน าเทคโนโลยี Google Cloud Vision AI มาพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะค่าของมาตรวัด
ระดับน ้า และระบุระดับน ้าที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดระยะเวลาของการท างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และ
ความสะดวกสบายต่อเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดภาระ และต้นทุนของกระทรวงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเวลารอคอยการตอบสนองของการส่งข้อมูลรูปภาพผ่านแอ็ป
พลิเคชันไลน์ โดยข้มมูลที่ใช้จัดส่งนั้นจะเป็นข้อมูลแผ่นวัดระดับน ้า (Staff Gauge) จากแอ็ปพลิเคชันไลน์ ข้อมูลก็จะถูกส่งไปประ
มวนผลและถอดรหัสตัวเลขระดับน ้าท่ีเซิร์ฟเวอร์ และส่งค าตอบกลับมาที่แอ็ปพลิเคชัน ส าหรับการวิจัยนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกัน
ของระบบ 2 ระบบซึ่งใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน 

แผ่นวัดระดับน ้า เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมส าหรับใช้ในการบอกระดับน ้า โดยใช้การปักหรือใช้ติดตั้งในแนวตั้งฉาก 90 
องศา เพื่อวัดปริมาณน ้า ท าด้วยแผ่นเหล็กโค้งนูน เคลือบสีต่างๆ ใช้กับหน่วยงานกรมชลประทานย มีความยาว 1 เมตร กว้าง 15 
ซม. และหนา 0.2 ซม. ขนาดตัวเลขสูง 4 ซม. กว้าง 2 ซม. มีช่องสเกลเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 ซม. มีตัวเลขก ากับทุกๆ 10 
ซม. (4) 

 
รูปที่ 1 แผ่นวัดระดับน ้า 

 
Optical Character Recognition (OCR) เป็นกระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นกระดาษ นิตยสาร สัญญา หรือ

รูปภาพ ให้กลายเป็นเป็นข้อความในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อน าไปประมวลผลต่อให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าการเป็นข้อความ
ธรรมดา (5) ซึ่งเทคนิคนี้จะถูกท ามาใช้ในการอ่านตัวเลขบนแผ่นวัดระดับน ้า เทคนิค OCR ที่ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้จะน า Google 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1055 
 

Vision API มาใช้ในการพัฒนา Google Cloud Vision API เป็นหนึ่งในบริการของทาง Google Service Cloud Platform ที่จะ
ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมคุณสมบัติการตรวจจับการมองเห็นภายในแอ็ปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายรวมถึงการติดฉลากรูปภาพ
การตรวจจับใบหน้าและสถานท่ีส าคัญการรู้จ าอักขระ  

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ OCR 

 
 ในงานวิจัยนี้จะมีขั้นตอนการส่งข้อมูลผู้ใช้งานโดยอ้างอิงกับแผ่นวัดระดับน ้าที่ใกล้ที่สุด (nearby) โดยจะมีการเก็บ
พิกัดของผู้ใช้งานเปรียบเทียบกับพิกัดแผ่นวัดระดับน ้าพร้อมหาระยะทาง จากน้ันเลือกพิกัดที่มีระยะทางที่น้อยท่ีสุด ส าหรับขั้นตอน
การหาระยะทางระหว่างพิกัดจะใช้งานสูตรทั่วไปของ Euclidean distance ดังรูปข้างล่าง โดยที่ p, q เป็นพิกัดของ 2 สิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบกัน  (6)  

d = √∑(𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

รูปที่ 3  สูตรค านวณหาระยะทาง 
 

 ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ที่น ามาใช้งานในงานวิจัยนี้จะมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบที่ 1 Google Firebase เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย Firebase Cloud Storage ส  าหรับเก ็บรูปภาพ Firebase Cloud Firestore ส าหรับเป็นฐานข้อมูล Firebase Cloud 
Functions ส าหรับเขียนโปรแกรมประมวลต่างๆ ซึ่งใช้ภาษา JavaScript ประมวลผล (7) ส่วนแบบที่ 2 LAMP เซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยระบบปฏิบัตการ Ubuntu, Apache2 ส าหรับเป็นเซิร์ฟเวอร์, MySQL ส าหรับเป็นฐานข้อมูล, และ PHP ส าหรับ
ประมวลผล ท างานร่วมกับเฟรมเวิร์ค Laravel (8)  ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ทั ้ง 2 ประเภทจะถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบกันในด้าน
ประสิทธิภาพการท างานในการเวลาการตอบสนอง 
 LINE Messaging API ท าการเชื ่อมต่อระหว่างผู ้ใช ้งานกับระบบผ่านทาง LINE OA หรือ LINE@ account ด้วย 
Messaging API ของทาง LINE นี้เราจะสามารถเพิ่มเพื่อนรวมถึงส่งข้อความหาผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนกับ LINE OA โดยผ่าน
หน้า LINE@ Manager ที่เราตั้งไว้ หรือ ส่งออกจากจากเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบโต้ตอบการสนทนา ลักษณะข้อมูลที่ใช้ส่งข้อมูลตอบ
กลับต้องอยู่ในรูปแบบ JSON วิธีนี้เรียกว่า Webhook ซึ่งมันท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริงๆ (9) 
 การติดตามสถานการณ์น ้าเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น ้าของ
ประเทศไทยต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ โดยเริ่มจากการติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณ
ฝนท่ีตก อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพเรดาร์ในแต่ละพื้นท่ีและข้อมูลสังเคราะห์จากภาพถ่าย
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ดาวเทียม ได้แก่ แผนภาพฝนสะสม แผนภาพดัชนีพืชพรรณ และแผนภาพความช้ืนในดิน จากน้ันติดตามข้อมูลสภาพน ้าในอ่างเก็บ
น ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางพร้อมกับข้อมูลปริมาณน ้าท่ีไหลลงสู่แม่น ้าล าคลอง นอกจากน้ียังสามารถติดตามข้อมูลปริมาณฝนและ
ระดับน ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงระดับน ้าทะเลทั้งจากการตรวจวัดจริงและจากการท านาย เพื่อเป็นการเตรียมรับมือและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงน ้าท่วมและน ้าแล้ง และเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าประเทศไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสภาพน ้า (2) 

การจัดระบบทรัพยากรแหล่งน ้า สงวน ฟามวัน (2) ได้กล่าวว่า การจัดการใช้น ้าของระบบทรัพยากรแหล่งน ้าให้มี
ประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นเพียงตัวอย่างซึ่งแสดง
ระบบลุ่มน ้าที่ประกอบด้วยระบบแหล่งน ้าพื้นผิวและระบบแหล่งน ้าใต้ดิน  ซึ่งมีระดับน ้าต่อเนื่องกัน  การหาปริมาณน ้าท่ีไหลกลับสู่
แม่น ้าจากน ้าซึมลึกลงชั้นน ้าใต้ดินก็แสดงให้เห็นคร่าว ๆ เพื่อให้มองเห็นภาพพจน์ของระบบนี้ ให้ดีขึ้น การประยุกต์ใช้งานจริง ๆ 
จะต้องน าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบมาคิดด้วย 

บงกช สุขอนันต์, มงคล ปุษยตานนท์ และกฤษณ์ ศรีวรมาศ (3) ได้เสนอระบบวัดและเก็บข้อมูล ในงานวิจัยประยุกต์ เรื่อง 
ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยด้วยการใช้ข้อมูลระดับน ้า ซึ่งระบบเฝ้าระวังอุทกภัยนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระบบวัดและ
เก็บข้อมูล ส่วนที่ 2 การปรับแก้และน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามเวลาจริง และส่วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใน
การเฝ้าระวังอุทกภัย ในส่วนของการวัดและเก็บข้อมูลระดับน ้านี้ ได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ประกอบกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ได้ระดับน ้าของแม่น ้า ณ จุดที่ท าการวัด ในหน่วย ม.รทก. (เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง) ระดับ
น ้าที่ได้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล ผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยอุปกรณ์ส่ง SMS 
(Short Message Services) โดยตัววัดและส่งข้อมูลนี้ จะถูกควบคุมให้ท างานอย่างถูกต้องตามที่ต้องการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ที่ท าหน้าท่ีประมวลผลแปลงสัญญาณเริ่มต้น ที่ได้จากเซนเซอร์ ให้เป็นระดับน ้าด้วย การวิจัยนี้ ได้ติดตั้งระบบวัดระดับน ้าของแม่น ้า
มูล เพื่อท าการทดสอบที่สถานีวัดระดับน ้า M7 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นระบบวัดระดับน ้าที่สามารถใช้งานได้
จริง 

พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์  ได้กล่าวว่า การจัดการน ้าในระบบเหมืองฝายมีจุดเด่นคือเป็นการจัดการน ้าโดยชุมชนท้องถิ่นของ
ภาคเหนือที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานตราบจนกระทั่งทุกวันน้ี (1) แต่เดิมระบบเหมืองฝายเป็น
การน าน ้าเข้านาในฤดูฝนเพื่อใช้ท านาปีเท่านั้น ตัวฝายเป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและระบบการส่งน ้าก็เป็นเทคโนโลยีแบบง่ายๆ คือ 
เป็นคลองดินที่ชาวบ้านร่วมกันขุดขึ้น ท าให้ต้นทุนในการจัดการน ้าค่อนข้างต ่า ผู้ท านาทุกคนมีสิทธิใช้น ้าอย่างเต็มที่ในฤดูฝนโดยยึด
หลักว่าผู้ที่อยู่หัวน ้าจะได้รับน ้าก่อนผู้อยู่ท้ายน ้า แก่ฝายหรือแก่เหมืองเป็นผู้ท าหน้าท่ีจัดสรรน ้าให้แก่ผู้ใช้น ้าโดยพิจารณาจากขนาด
ของพื้นที่ท าการเพาะปลูก กล่าวคือ พื้นที่มากก็จะได้รับน ้าจากค้างน ้าท่ีมีความกว้างมากกว่าชาวนาท่ีท านาพื้นที่น้อย ส่วนการใช้น ้า
ในฤดูแล้งแก่ฝายจะจัดสรรน ้าให้ผู้ที่ท าการปลูกพืชโดยการแบ่งปันน ้าแก่กันซึ่ งจะเป็นการแบ่งน ้าระหว่างฝายลูกเดียวกันหรือ
ระหว่างฝายก็ได้ หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หัวน ้าร่วมกันเฉพาะผู้ที่ท าการปลูกพืชในฤดูแล้ง ผู้ใช้น ้าทุกคนจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหมืองฝายไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารเหมืองฝาย การขุดลอกเหมืองฝาย การเลี้ยงผีฝายและกิ จกรรมอื่นๆตาม
กฎระเบียบของเหมืองฝายที่เรียกว่าสัญญาเหมืองฝายซึ่งเป็นกฎกติกาท่ีสมาชิกผู้ใช้น ้าร่วมกันก าหนดขึ้น แต่ต่อมาระบบเศรษฐกิจมี
การขยายตัวเกษตรกรมีการปลูกการพืชแบบเข้มข้นและยังท าการเพาะปลูกตลอดปีด้วย ท าให้มีความต้องการใช้น ้ามากขึ้นปัญหา
การขาดแคลนน ้าในฤดูแล้งจึงเกิดขึ้นเกษตรกรต้องแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้รอบเวร การแบ่งปันน ้าระหว่างฝายหรือล าเหมืองต่างๆ ที่
อยู่ในลุ่มน ้าเดียวกัน การใช้ประโยชน์ในท่ีดินที่อยู่หัวน ้าร่วมกันการขุดบ่อน ้าซึมในพ้ืนท่ีของตนเอง และการขุดบ่อบาดาล เป็นต้น  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้คือการรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่นการส่งข้อมูลผ่าน 
Social Application: LINE ตอนนี้ในงานวิจัยนี้ใช้ LINE เพื่อเช่ือมต่อผู้คน เพราะคนไทยคุ้นเคยกับ LINE เป็นอย่างดี วิธีการใช้มี 3 
ขั้นตอน ดังต่อใปนี ้

1. เปิดแชท: มาตรวัดพนักงานอัจฉริยะ 
2. แชร์ต าแหน่งของคุณ (หากคุณต้องการอัปเดตต าแหน่งรูปภาพของคุณมิฉะนั้นระบบจะใช้ต าแหน่งสุดท้ายของคุณ) 
3. ถ่ายรูปและส่งรูปถา่ยของคุณมาที่ LINE ซึ่งระบบจะถอดความหมายบนภาพที่คุณส่งมาพร้อมข้อความตอบกลบั 

หลังจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมลูที่คุณส่งมาและรอการแสดงผลตามโอกาส 
 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอบการท างานของระบบ 

 
 ระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลจากรูปภาพมาตรวัดระดับน ้า ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกรม
ชลประทาน โดยเป้าหมายของระบบอยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพของระดับน ้าในเขื่อนหรือคลอง และการบริหารจัดการ
ข้อมูลของระดับน ้าในสถานที่ต่างๆ การท างานของระบบนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของ LINE ที่ผู้ใช้มองเห็น และ
ส่วนของการค านวณ ท่ีเอาไว้ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลและส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้ 

ในระบบของงานวิจัยนี้ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนและเปรียบเทียบตัวของฝัง่การค านวณ โดยในตอนแรกนั้น ระบบได้ใช้
เทคโนโลยี Google Firebase เซริ์ฟเวอร ์และภาษา JavaScript เป็นภาษาส่วนประมวลผล และใช้ Firebase Firestore เป็นส่วน
เก็บข้อมูล (Database) Firebase Cloud Function เป็นส่วนประมวลผล และ Firebase Storage เป็นส่วนท่ีใช้เก็บรูปภาพ และ
ในเวลาต่อมาไดเ้ปลี่ยนไปใช้ LAMP เซิร์ฟเวอร์ซึ่งประกอบไปด้วย PHP Laravel Framework และ MySQL ด้วยเหตุผลด้านความ
เสถียรของระบบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 เมื่อทางผู้วิจัยได้พัฒนาระบบท้ังสองและท าการเปรียบเทียบ ทางผู้จัดได้ลองเปรียบเทียบการท างานของทั้ง 2 เทคโนโลยี
นี้ ก็ได้ข้อสรุปและผลลัพธ์ ดังตารางที่ 1 ซึ่งเห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานในส่วนนี้ค่อนข้างมาก ผลลัพธ์คือ ระบบเสถียรมาก
ขึ้น การรับส่งข้อมูลมีความผิดพลาดน้อยลง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแบบเดิม โดยที่ทาง
ผู้จัดท าได้ลองส่งข้อมูลไปยังระบบหลังบ้านโดยใช้เทคโนโลยีทั้ง 2 ในการเปรียบเทียบ โดยส่งข้อมูลไปท้ังหมด 31 ครั้งในระยะเวลา
ที่ใกล้เคียงกัน โดยทางฝั่ง Firebase Google Service ได้รับการตอบกลับ 17 ครั้ง และทางฝั่ง PHP Laravel Framework ได้รับ
การตอบกลับ 30 ครั้ 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 
เทคโนโลย ี ส่ง Request ได้รับ Response Response lost Success (%) 

Firebase Google Service 31 17 14 61.20 

PHP Laravel Framework 31 30 1 98.96 

  
 ส าหรับเหตผุลที่ทาง Firebase Google มีการตอบกลับท่ีเลวร้ายกว่า LAMP เซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นเพราะว่า การท างาน
ในส่วนการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล การบันทึกรูปภาพ ของฝั่ง Firebase Google ใช้เวลานานกว่า LAMP เซิร์ฟเวอร์ และ
บางครั้งเลยเวลารอคอยการตอบกลับของ LINE Message API ซึ่งก าหนดให้ไมเ่กิน 5 วินาทีซึ่งการตอบกลับที่ช ้าเกินไปท าให้
ผู้ใช้งานเข้าใจผิดคดิว่าระบบขัดขอ้งและก็มักจะส่งข้อมูลซ ้าๆ 
สรุปผลการวิจัย 
 โดยหลังจากได้ข้อสรุป ทางผูจ้ัดท าก็ได้เห็นถึงข้อจ ากัดและปจัจัยหลายๆอย่างที่ท าให้เกิดข้อผดิพลาดและการท างานท่ีไม่
เสถียรของ Firebase Google Service เวลาท างานร่วมกับ LINE messaging API สุดท้ายในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยไดเ้ปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยี LAMP แทน Google Firebase ด้วยเหตุผลที่สามารถตอบสนองการตอบกลับไปดีกว่าดว้ยตัวเลขความส าเร็จในการส่ง
ข้อมูลกลับ 98% ต่อ 61% ตามล าดับ 
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การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 
The Development 2D Animation to provide knowledge about COVID-19 
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งการระบาดของไวรัสนี้ส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็น

จ านวนมาก ผู้ท าวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด -19 เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของเช้ือไวรัส การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง โควิด-19  2) เพื่อประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด -19 โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจ คือ นักศึกษาชั้นปีที ่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) การ์ตูนการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19  2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�=
3.75, S.D.= 0.36) การประเมินความพึงพอใจของผู้ชมการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง โควิด-19 จ านวน 20 คน ผลประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี (�̅�=4.44, S.D.=0.10) 
 

ค ำส ำคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ โควิด-19 โคโรนาไวรสั 
 

Abstract 
Thailand has suffered from the spread of the COVID-19 virus. The outbreak of this virus has resulted in 

many deaths the researcher therefore came up with the idea to develop a 2D animation to promote knowledge 
about COVID-19 as a medium to educate and understand how to take care of yourself during the virus outbreak. 
Objective of this research is 1) to develop 2D animation to promote knowledge of COVID-19 2) to assess the 
quality of 2D animation to promote knowledge of COVID-19 by experts 3) to assess satisfaction the audience's 
satisfaction with 2D animation to promote knowledge of COVID-19 the sample group in the satisfaction 
assessment is the fourth year students in Information Technology. Faculty of Science and Technology Valaya 
Alongkorn Rajabhat University Under the royal patronage number 20 people who were chosen randomly. The 
research instruments were 1) 2D Animation to provide knowledge about COVID-19, 2) quality assessment form,  
3) satisfaction assessment the results of the study showed that 2D animation quality evaluation by experts The 

overall quality assessment results were good (�̅� = 3.75, SD = 0.36) and the satisfaction rating of 20 2D animation 

viewers of COVID-19 was satisfactory. Satisfaction was at a good level (= 3.75, SD = 0.36). �̅� = 4.44, SD = 0.10). 
 

Keywords: 2D animation, COVID-19, Coronavirus 
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บทน า 
 ทั่วโลกได้ประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการระบาดของไวรัสตัวนี้ส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก ท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเหตุผลที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากนั้น เกิดจากการที่ไวรัสใช้เวลาฟักตัว
นาน และไม่แสดงอาการในบางราย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 พบว่ายอดผู้ป่วยสะสมจาก 210 ประเทศทั่วโลก ขณะนี้อยู่ที่ 2 ,407,340ราย เสียชีวิต 165,069 รายและประเทศไทยพบ
ผู้ป่วยต้องสงสัยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นหญิงอายุ 74 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินจาก
นครอู่ฮั่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,765 ผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว 47 คน(1) 

ในปัจจุบันการ์ตูนแอนิเมชันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความน่าสนใจ เนื่องจากการ์ตูน
แอนิเมชันจะมีการเคลื่อนไหวของตัวละคร ความสวยงามของฉาก สีสันของภาพ และเสียงประกอบที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด
ของตัวละคร เสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ รวมไปถึงเสียงดนตรีประกอบ ท าให้ผู้รับชมได้มีความเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียง และท าให้
การสอดแทรกเนื้อหาความรู้ลงไปในการ์ตูนแอนิเมชันนั้นเป็นไปได้ง่าย โดยที่ไม่ท าให้ผู้รับชมรู้สึกเบื่อหน่าย 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ เรื่อง โควิด -19 ได้อีก
ช่องทางหนึ่ง การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 โดยผู้เชียวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ชมที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
    ประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 120 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน 
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านแอนิเมชันมาพอสมควร 
 1.1 การประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 โดยผู้เชี่ยวชาญจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5 ปี ท าการประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมินเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 2) ด้านภาพและเสียง 3) ด้านเทคนิค 
 1.2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 ผู้วิจัย
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสนุกสนานเนื้อหามีความเข้าใจง่าย 2) ด้านภาพและเสียง 3) ด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2. เครื่องมือในการท าวิจัยได้แก่ 
   2.1 การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 
   2.2 แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 
   2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 

 3. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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    3.1 ขั ้นก่อนการผลิต เป็นขั้นตอนก่อนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน โดยเริ ่มจากการวางแผนการสร้างการ์ตูนให้มี
ระยะเวลาไม่เกิน 5-10 นาที เนื่องจากถ้าหากมีระยะเวลาที่นานเกินไป จะท าให้เกิดอาการเบื่อหน่ายจนไม่สามารถรับชมได้จนจบ 
และการ์ตูนเรื่องนี้สามารถรับชมได้ทุกวัย จากนั้นจึงท าการเขียนเนื้อเรื่องย่อ ดังนี้  นายโตอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่อยู่ ๆ ไวรัสก็
เกิดระบาดขึ้นมาจึงได้เดินทางกลับบ้านท่ีประเทศไทยโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นก็ติดเช้ือเช่นกัน ในระหว่างที่เชื้อยังไม่ฟักตัว เขาก็ได้
กระจายเช้ือไปทั่วทุกที่ท่ีเขาไป รวมทั้งแพร่เช้ือไปให้ลูกสาวของเขาด้วย ในเวลาต่อมาเมื่อเช้ือฟักตัวได้เต็มที่เขาจึงมีอาการป่วยและ
ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแต่สิ้นสุดท้ายโตก็ได้เสียชีวิตลง ต่อมาลูกสาวของโตก็มีอาการป่วยที่เหมือนโต แต่ครั้งนี้แพทย์สามารถ
รักษาเธอได้ และแพทย์ได้กระจายข่าวเพื่อเตือนผู้คนให้ระวังตนเองโดยผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยแพทย์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตโดยที่ยังมีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ร่วมกับเรา หลังจากได้เนื้อเรื่องแล้วจึงน ามาออกแบบตัวละคร โดยการ
ออกแบบตัวละครจะวาดแนวจิบิ ซึ่งมีลายเส้นที่ดูง่ายไม่ซับซ้อน โดยท าการวาดภาพด้วยดินสอลงกระดาษ และน ามาดราฟลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งออกแบบฉากด้วย จากนั้นเขียนบทด าเนินเรื่องให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วน โดยการสร้าง
การ์ตูนนี้ได้น าวิธีกระบวนการสร้างของ นับทอง ทองใบ กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละครในหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่น(2) มาปรับใช้ประกอบในการเล่าเรื่องและออกแบบตัวละคร แสดงดัง ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปและลักษณะตัวละครนายแพทย์ เมย์ และนายโต 

 
               3.2 ขั้นตอนการผลิต น าตัวละครและฉากที่ออกแบบไว้มาสร้างแอนิเมชัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง 
โดยแบ่งท าเป็นฉากย่อยสั้น ๆ ท าการสร้างแอนิเมชันโดยวิธีการแบบเฟรมบายเฟรม ใช้สีสันที่ค่อนข้างสดใส เพื่อดึงดูดสายตาของ
ผู้ชม การวางมุมกล้องจะใช้มุมมองระยะไกลจนถึงไกลมากและระยะใกล้เป็นส่วนใหญ่ และตัดต่อตามบทด าเนินเรื่อง ท าการ
อัดเสียงบทสนทนาของตัวละคร จากนั้นน ามาตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใส่เสียงให้ตัวละคร และเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ 
ใส่ชื่อเรื่องและใส่เครดิตในตอนท้าย และเรนเดอร์ไฟล์เป็นวีดีโอ 
               3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต หลังจากท่ีพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 เสร็จแล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ แล้วจึงน าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของการ์ตูนแอนิเมชัน  2 มิติเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
           4. การสร้างแบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
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               4.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสม 
               4.2 น าแบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
           5. การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 
              ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้าหนักของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายโดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลความหมาย(3) ดังนี ้
 ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัดีมาก 
 ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัด ี
 ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัน้อย 
 ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ระดบัท่ีสุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 มีดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 มีความยาวประมาณ 5 นาที มีขนาดภาพอยู่
ที่ 1920*1080 Pixels โดยการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เน้นเนื่อเรื่องให้สื่อไปที่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และการป้องกันตนเอง
จากเชื้อ ซึ่งการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้สามารถรับชมได้ให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย เนื่องจากการ์ตูนแอนิเมชันสามารถถ่ายทอดให้ผู้ชม
สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ผู้วิจัยได้ใส่สีให้มีความสดใส เพื่อดึงดูดสายตาของผู้ชม และใส่เสียงพากย์ของตัว
ละครตามความเหมาะสมกับอายุของตัวละครแต่ละตัว และเสียงประกอบตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ ส่วนการด าเนิน
เรื่องมีการเคลื่อนไหวของตัวละครล าดับเหตุการณ์ มีการปรับมุมกล้องเพื่อการมองเห็นท่ีหลากหลาย เพื่ออรรถรสในการรับชมของ
ผู้รับชม 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1063 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรือ่ง โควิด-19 
2. ผลการประเมินคุณภาพตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด -19 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

แสดงผลตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-19 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคณุภาพ 
1. ด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
2. ด้านภาพและเสยีง 
3. ด้านเทคนิค 

3.55 
4.18 
3.53 

0.78 
0.39 
0.83 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 0.36 ด ี

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื ่อง โควิด -19 ที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.55 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  0.78 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพและเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.18 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็น 0.39 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.53 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.83 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.75 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.36 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด -19 
แสดงผลตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพือ่ส่งเสรมิความรู้ เรื่อง โควิด-19 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านความสนุกสนานเนื้อหามีความเข้าใจง่าย 
2. ด้านภาพและเสยีง 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

4.51 
4.33 
4.50 

0.52 
0.58 
0.56 

     ดีมาก 
ด ี

     ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.10 ด ี

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควิด-
19 แยกประเมินคณุภาพเป็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านความสนุกสนานเนื้อหามคีวามเข้าใจง่าย มีค่าเฉลีย่เป็น 4.51 มีค่าเบียง
เบนมาตรฐานเป็น 0.52 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจด้านภาพและเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 มีค่าเบียงเบน
มาตรฐานเป็น 0.58 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 มีค่าเบยีงเบน
มาตรฐานเป็น 0.56 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมความพึงพอใจท้ัง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.44 มี
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเป็น  0.10 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมชัน 2 มติ ิเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โควดิ-19 มีความยาวประมาณ 5 นาที โดยการ์ตูนแอนิเมชัน
เรื่องนี้เน้นเนื้อเรื่องให้สื่อไปที่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และการป้องกันตนเองจากเชื้อ ซึ่งผลการประเมินคณุภาพการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง    โควิด-19 มีการประเมิน 3 ด้าน คือด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ด้านภาพและเสียง และ
ด้านเทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ผลการประเมินคุณภาพของการต์ูนแอนิเมชัน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมีคา่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 สรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง โควิด-19 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความวิจัยของ ทิตาวีร์ อนันต์ และศิโรรตัน์ กุลวงศ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการต์นูแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก 
ใบบัว ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรยีนบ้านแซวประดู่ Learning 
Intervene in 2D Animation on the "Baibohk Baibua" for Primary School Grade 1 of Substance Thai Education 
Learning Group. Case Study : Bansaewpradoo School(4) ซึ่งพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตนู
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว มีผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ อมีนา ฉายสุวรรณ และชุมพล จันทร์
ฉลอง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชนั เรื่องพี่น้องออมเงิน(5) ซึ่งพบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรือ่งพี่น้องออมเงิน การประเมิน
ความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน มีความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับ เจนจิรา โคตรสินธุ์ และนฤมล อินทิรักษ์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทงDevelopment of 2D 
Animation, Entitled “Loy kratong”(6) ซึ่งพบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทงDevelopment of 2D 
Animation, Entitled “Loy kratong” ผลจากการประเมินคณุภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง โควิด-19 ประเมินโดยผู้ชม จ านวน 20 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 สรุปได้ว่าผู้ชมมีความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนนิเมชันในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจยั
ของ จัตุรงค์ ไชยปัน ภัทร์ณัฐสดุา จารุธีรพันธ์ุ และชรินทร์ญา หวังวัชรกุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปญัหาเบื้องต้น(7) ซึ่งพบว่า การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหา
เบื้องต้น ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมวุฒิ สุตโท และ ธวัชชัย สหพงษ์ การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา(8) ซึ่งพบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมอืงกับหนูนา กลุ่มเป้าหมายมี
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ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จันทิมา ดีเจริญ และศิโรรตัน์ กุลวงศ์ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5
กรณีศึกษาโรงเรยีนเสิงสาง Computer Assisted Entitled Natural Disasters by using 2D Animation for  Grade 11 Case 
Study : Soeng Sang School(9) ซึ่งพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กรณีศึกษาโรงเรยีนเสิงสาง Computer Assisted Entitled Natural Disasters 
by using 2D Animation for  Grade 11 Case Study : Soeng Sang School มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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การพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ 
Development of Online Trading Management System: OTMS 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ (Development of Online Trading Management : 
OTMS) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าให้สามารถซื้อ-ขายผ่านทางเว็บไซต์ และ 3) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่จ าเป็นต้องเดินทางแต่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบพาณิชยอ์เิลค็ทรอนกิสท์ี่
สร้างขึ้นได้ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา JavaScript โดยใช้ React Framework ในการออกแบบเว็บไซต์ ใช้ Node JS จ าลองการสร้าง
เครื่องแม่ข่าย และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล  ซึ่งจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 30 คน พบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เละมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 
 
ค ำส ำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ ระบบขายของออนไลน์  ตลาดออนไลน ์
 
Abstract 

This research is a Development of Online Trading Management System (OTMS) aimed at 1) developing 
web applications for the trading medium of e-commerce and 2) facilitating buyers and sellers of products to 
be able to buy-sell through the website and 3) support the situation of the coronavirus outbreak, where buyers 
and sellers do not need to travel, that is, they can communicate via the established electronic commerce 
system. Developed with JavaScript language using React Framework for website design, Node JS simulates the 
creation of the server and uses MySQL as a database. 3 0  users satisfied at a very good level with a mean of 
4.57 and a standard deviation of 0.31 

 
Keywords:  Electronic commerce, Online sales system, Online market  
 
บทน า 

ในปัจจุบันระบบการซื้อขายสินค้ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่าสินค้าจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเริ่มมี
ความนิยมในการซื้อขายสินค้าผ่านทางรูปแบบออนไลน์มายิ่งขึ้น ซึ ่งหากไม่มีรูปแบบที่น่าเชื ่อถือและเป็นที่ ยอมรับว่ามีความ
ปลอดภัยด้านการซื้อขายสินค้าก็จัดว่าเป็นการยากที่จะแข่งขันทางธุรกิจการซื้อขายสินค้าได้ (1) ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงท าให้การเดินทางไปซื้อขายสินค้านั้นขาดความคล่องตัว และไม่สะดวกสบายเหมือนที่ผ่านมา ท า
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ให้การท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายแบบออนไลน์ให้มีความทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2) ซึ่ง
จากการซื้อขายปัจจุบันผู้ซื้อบางกลุ่มมีความต้องการสินค้าที่หาได้ยาก หรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศจึงยากต่อการซื้อสินค้า ซึ่ง
สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้รับความนิยมทางท้องตลาด จึงท าให้การซื้อขายทางท้องตลาดนั้นหาได้ยาก หรือในบางกรณี
สินค้าที่ต้องการอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยจากผู้ซื้อ(3) และในปัจจุบันได้มีไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระบาดท าให้การคมนาคมเป็นไปได้
ยาก(4) จึงท าให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ขายสินค้า(5) ดังนั ้นจึงมีแนวคิดจัดท าการพัฒนาระบบการจัดการซื ้อขายออนไลน์  (Development of Online Trading 
Management System : OTMS) ซึ่งจัดเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจให้มาก
ยิ่งข้ึน โดยสามารถลดต้นทุนในการตั้งสถานประกอบการ โกดังสินค้า และเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าที่หาซื้อ
ไม่ได้ตามท้องตลาด ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทาง(6) รวมไปถึงเพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้ที่ไม่สามารถคมนาคมเองได้ และเพื่อ
ป้องกันการติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยการพัฒนาระบบการจัดการซื ้อขายออนไลน์ (Development of Online Trading 
Management System : OTMS) โดยมีกระบวนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 
เนื่องจากปัจจุบันการซื้อขายสินค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้งานนิยมซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ท า

ให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่าสินค้าจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
)COVID-19) จึงท าให้การเดินทางไปซื้อขายสินค้านั้นขาดความคล่องตัว และไม่สะดวกสบายเหมือนที่ผ่านมา จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งานให้สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนในการสร้างสถาน
ประกอบการ โกดังสินค้า และเป็นการสร้างโอกาสในทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นด้วย 

2. การวิเคราะห์ระบบการท างาน 
จากการศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ  (Owner) 

ลูกค้า (Customer) และผู ้ใช้งานทั่วไป (User) และสามารถวิเคราะห์ระบบงานในรูปแบบของ Function Decomposition 
Diagram (FDD) ได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  Function Decomposition Diagram ของการพัฒนาระบบการจดัการซื้อขายออนไลน ์

 จากภาพท่ี 1  สามารถแบ่งการท างานของระบบได้ 8 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
- การสมัครสมาชิก โดยกรอกช่ือผู้ใช้งาน อีเมล และรหัสผ่าน 
- การเข้าสู่ระบบ เป็นการลงช่ือเข้าใช้งานด้วยอีเมล และรหัสผ่าน 
- การจัดการข้อมูล เป็นการจัดการข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่สินค้า 
- การจัดการสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถเลือกสินค้าใส่ตะกร้า และลบสินค้าออกจากตะกร้ากรณีไม่ต้องการ 
- การช าระเงิน สามารถช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ 
- การค้นหาข้อมูล โดยสามารถค้นหาได้จากช่ือสินค้า หรือช่ือหมวดหมู่สินค้าได้ 
- การออกรายงาน โดยสามารถแสดงจ านวนร้อยละของการซื้อสินค้าแต่ละชนิด สรุปจ านวนการขายในแต่ละวัน และ

สรุปจ านวนการขายต่อเดือนได้ในรูปแบบของกราฟ 
- การออกจากระบบ 

 โดยสามารถอธิบายภาพรวมการท างานของระบบเพื่อแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้งานได้ด้วยแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) ได้ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  Context Diagram ของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน ์

 และสามารถน ามาเขียนเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagrams) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ ระดับที่ 1 ได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  Data Flow Diagram ของการพัฒนาระบบการจดัการซือ้ขายออนไลน ์

3. การออกแบบระบบการท างาน 
ในการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขาย

ออนไลน์ เพื่อแสดงการเชือ่มโยงการท างานของข้อมูล สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  Entity Relationship Diagram ของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน ์

 จากภาพท่ี 4 แสดง Entity Relationship Diagram ของระบบ ประกอบด้วย 
- users เป็นส่วนของข้อมูลผู้สมัครสมาชิก 
- address เป็นส่วนของข้อมูลที่อยู่จัดส่ง 
- districts เป็นส่วนของข้อมูลอ าเภอ 
- provinces เป็นส่วนของข้อมูลจังหวัด 
- carts เป็นส่วนของข้อมูลรายการซื้อสินค้า 
- cart_products เป็นส่วนของข้อมูลการเลือกสินค้าใส่ตะกร้า 
- products เป็นส่วนของข้อมูลสินค้า 
- categorys เป็นส่วนของข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 
- supplys เป็นส่วนของข้อมูลการจัดส่ง 

4. การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์สามารถแสดงภาพรวมการท างาน ได้ดังภาพที่  5 

 

ภาพที่ 5  ภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน ์

 จากภาพท่ี 5 แสดงภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 
ส่วนที่ 1 เป็นการท างานฝั่ง Client ซึ่งผู้ใช้งานคือสมาชิกของระบบ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสมัครสมาชิก โดย

การใช้ช่ือผู้ใช้ อีเมล และรหัสผ่าน การค้นหาข้อมูลจากชื่อสินค้าหรือหมวดหมู่สินค้า การจัดการสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถซื้อสินค้า
จากการเลือกสินค้าท่ีต้องการลงตะกร้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าด้วยการลบสินค้าออกจากตะกร้า การออกรายงานประกอบด้วย
รายงานสรุปจ านวนร้อยละของการซื้อสินค้าแต่ละชนิด รายงานสรุปการขายแต่ละวัน และรายงานสรุปการขายต่อเดือน และการ
ช าระเงินซึ่งระบบจะท าการหักเงินจากระบบ Omise และจะส่งข้อความแจ้งเตือนมายังหน้าจอว่าช าระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
ภาษา HTML CSS และ JavaScript ในการพัฒนา และ  

ส่วนที่ 2 เป็นการท างานฝั่ง Server ซึ่งผู้ใช้งานคือผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ในการจัดการสมาชิกของระบบ และจัดการ
ข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่สินค้าเป็นหลัก โดยใช้ Node.js มาช่วยในการพัฒนา ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และใช้ 
Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์  

5. การทดสอบและประเมินระบบ 
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ในการทดสอบการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบขั้น
แอลฟา (Alpha Stage) โดยน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปท าการทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของระบบซึ่งได้มีการน าระบบไปทดลองใช้
งานเบื้องต้นเพื่อเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และส่วนที่ 2 เป็น
การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบโดยน าระบบที่สมบูรณ์ไปท าการทดลองใช้งานจริงกับผู้ใช้งาน 
เพื่อวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานจริง ซึ่งในการประเมินผลระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ที่ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาระบบงาน 
การพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาเดินทาไปยง

ร้านค้าซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะเสี่ยงกับการติดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และช่วยลดต้นทุนในการสร้างสถานประกอบการได้อีก
ด้วย โดยสามารถแสดงหน้าจอการท างาน  ได้ดังภาพท่ี 6 ถึงภาพที่ 13 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของระบบการจัดการซื้อขายออนไลน ์
 

 
(ก)                                                                          (ข)                        

ภาพที่ 7 หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิกและการเข้าสูร่ะบบการจัดการซื้อขายออนไลน ์
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ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอจัดการหมวดหมูส่ินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอจัดการข้อมลูสนิค้า 
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ภาพที่ 11 หน้าจอการเลือกสินค้าใส่ตะกรา้รถเข็น 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอการช าระเงิน 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอสรุปจ านวนร้อยละของการซื้อสินค้าแตล่ะชนิด สรุปจ านวนการขายในแต่ละวันและในแต่ละเดือน 

2. การทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ในการทดสอบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญได้ท าการน าข้อมูลที่ใช้ในการท างานจริงมาเพื่อท าการทดสอบ โดยค านึงถึงความ

การออกแบบที่ง่ายต่อการใช้ และความถูกต้องในการน าเสนอ เป็นส าคัญ 
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ได้มีการน าไปทดลองใช้งาน
กับผู้ใช้จ านวน 30 คน และมีการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การประเมินด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบการใช้งาน ด้านคุณภาพของเนื้อหา และด้านการจัดการข้อมูล ซึ่งในการสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า ความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เละมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี ้

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เละมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของผู้ใช้งาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 63 เละมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังภาพท่ี 15 

 
ภาพที่ 15  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้งาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เละมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.07 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้ของผู้ใช้งาน 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ (Development of Online Trading Management 

System : OTMS) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้งานได้จริงกับสินค้าของตน เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น โดย
สามารถลดต้นทุนในการจัดตั้งสถานประกอบการ โกดังสินค้า และเพื่ออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ซื้อไม่ต้องเสียเวลากับการ
เดินทาง และไม่ต้องเสี่ยงกับการติดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าสามารถซื้อ-ขายผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็น
สื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถช าระเงินผ่านทางบัตรเครดิตได้เป็นการลดโอกาสการ
สัมผัสป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้อีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อ บริษัท โฟร์ ร็อกเก็ตส์ จ ากัด (4Rockets.Co.,Ltd)  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ คุณเฉลิมชนม์ กรานสกุล ต าแหน่ง Software Engineer ที่แนะน า และเป็นที่ปรึกษาดูแลการท างาน
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การพัฒนาระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 
The Development of Agricultural Machinery Reservation System: 

A Case study of Subsomkid owner business 
 

พรทิพย์ วิไลวรรณ*, ตุ๊กตา ลายทอง, กุลยา เปสูงเนิน, และอัจจิมา มั่นทน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการ

ทรัพย์สมคิด 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้
ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ โดยการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลความ
ต้องการระบบ จากนั้นจึงพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียนโปรแกรม ใช้ MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูลและ Xampp เป็นเครื่องจ าลองเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งระบบประกอบด้วยผู้ใช้งานระบบ 2 ส่วน คือ เจ้าของกิจการ ผู้ว่าจ้าง โดย
มีโมดูลหลักที่ต้องการ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การประมาณการค่าจ้างและจ านวนวันในการท างาน การ
ตรวจสอบข้อมูล การพิมพ์รายงานและสรุปรายได้กิจการ การประเมินประสิทธิภาพระบบจะท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
ด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพระบบตามทฤษฎี Black Box Testing ทั้ง 5 ด้าน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.48, S.D.= 0.53) และผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานที่ประกอบกิจการประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร 

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 20 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.64, S.D.= 0.48) 
 
ค ำส ำคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบสารสนเทศ  
 
Abstract 
 The purpose of this research were 1 )  to design and develop of Agricultural Machinery Reservation 
System: A Case study of Subsomkid owner business 2 )  to evaluate the efficiency of Agricultural Machinery 
Reservation System: A Case study of Subsomkid owner business 3 )  to evaluate user efficiency of Agricultural 
Machinery Reservation System: A Case study of Subsomkid owner business. The research methodology was 
research and development using system development life cycle as a research method. Work system analysis 
and in-depth interview were used for capture user requirement and developing the system, using the PHP 
programming language, MySQL database, and Xampp as a server simulator. The development could be divided 
user into 2 groups; for business owner, employer. The important modules were login, basic data management, 
wage and working days computation, data verification, and reports of business income. For the performance 
evaluation section, it is evaluated by 5 experts. The performance evaluation form was including 5 parts of black 
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box testing theory. The overall performance evaluation is the very satisfied level. ( �̅�= 4.48, S.D.= 0.53). In 
addition, the satisfaction evaluation from agricultural machinery operators. As a specialized business group, 
therefore there were twenty users evaluated system satisfaction. It was purposive sampling. The overall 

performance evaluation is the highest satisfied level. (�̅�= 4.64, S.D.= 0.48). 
 
Keywords: Web Application, Agricultural Machinery, Information System  
 
บทน า 

ภาคเกษตรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งส าคัญเช่นเดียวกันกับทั่วโลก กล่าวคือการลดลงของการใช้ก าลัง
แรงงาน ซึ่งทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การน าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาใช้ในการท าเกษตรกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการขยายก าลังการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และ
ลดระยะเวลาในการเพาะปลูก นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนแล้วยังช่วยลดการใช้แรงงานและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตให้สูงขึ้น(1) 

จากการศึกษาแอปพลิเคชันเก็ทแทรค (Getztrac) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) แอปพลิเคชันส าหรับจ้าง
รถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์การเกษตรไปสู่กลุ่มเกษตรกร บริการที่สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมด 3 บริการ คือ จองรถเกี่ยว
ข้าว บริการจองโดรนส าหรับฉีดยาวัชพืช จองรถแทรกเตอร์ ส าหรับเตรียมดินก่อนท าการเกษตร หรืออัดฟางหลังจากเกี่ยวข้าว (2) 
จากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแอปพลิเคชันเก็ทแทรคยังเป็นเพียงแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีผู้ประกอบการรายย่อย
ร่วมท างานด้วยเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง เพ่ือช่วยจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
กิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 กิจการทรัพย์สมคิด เป็นกิจการขนาดเล็กในครัวเรือนให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นประเภทเครื่องทุ่นแรงแทน
การใช้แรงงานคน ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจจะให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
ด้วยกัน 2 ประเภทได้แก่ เครื่องจักรกลประเภทรถตีดิน และประเภทรถฉีดยา กระบวนการท างานมีเพียงการจดบันทึกลงสมุด 
ประกอบไปด้วยข้อมูลช่ือผู้ว่าจ้าง จ านวนไร่ จ านวนเงินค่าจ้าง วันท่ีท างาน การจองคิวไม่มีการจดแต่ใช้ลักษณะการจ า และแจ้งวัน
ด าเนินการให้ผู้ว่าจ้างทราบเท่านั้น ไม่มีการค านวณค่าจ้าง จ านวนวันที่ใช้ในการท างานเพื่อแจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการจ้างงาน เนื่องจากบางครั้งกิจการท างานล่าช้าท าให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกงานก่อนถึงวันก าหนดท างาน ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าและเสียฐานลูกค้า ไม่มีการออกใบเสร็จการช าระเงินแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานในการท างาน สมุดบันทึกงานเก่าช ารุดท าให้
การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบปัญหาข้อมูลสูญหาย คลาดเคลื่อน และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  เพราะไม่ได้บันทึก
ข้อมูลลงระบบสารสนเทศ  

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาระบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของกิจการในรูปแบบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Application) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียนโปรแกรม ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลและ 
Xampp เป็นเครื่องจ าลองเซิร์ฟเวอร์ เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลการจองเครื่องจักรกล
การเกษตร ข้อมูลการจองเครื่องจักรกล ข้อมูลผู้ว่าจ้าง การพิมพ์รายงานรายได้กิจการ ช่วยให้การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถเก็บข้อมูลในการท างานเพื่อตรวจสอบและติดตาม น าไปใช้ด าเนินการต่อยอดด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับ
กิจการได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 
 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 
 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางการใช้
ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมให้ดี
ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการก้าวต่อไปข้างหน้า(3) โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle ) รูปแบบ Adapted Waterfall ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนท าให้สามารถตรวจสอบการท างาน มี
การทวนซ ้าเพื่อกลับไปตรวจสอบแก้ไขขั้นตอนก่อนหน้าได้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดทั้งการพัฒนาระบบ(4) เพื่อพัฒนาระบบและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นการศึกษารูปแบบการใช้กรณีศึกษา (Case study) กิจการเครื ่องจักรกล
การเกษตรทรัพย์สมคิด ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 คน เจ้าของกิจการ ผู้ดูแลกิจการ พนักงานขับรถ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ 
โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ศึกษาขั้นตอนการท างานในปัจจุบัน สอบถามปัญหา และความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยการท างานรูปแบบเดิมของกิจการ มีลักษณะการท างานดังน้ี 

1) ใช้การจดบันทึกลงสมุดบันทึก ไม่มีการบันทึกลงบนระบบสารสนเทศ 
2) เก็บข้อมูลเฉพาะการจองเครื่องจักรกลการเกษตร 
3) การจองวันท่ีท างานชนกัน ผู้ว่าจ้างจองผ่านบุคคลในครอบครัวไม่ได้จดวันท่ีจองท าให้รับงานชนกัน 
4) การช าระค่าบริการไม่มีการออกใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการช าระเงินให้กับผู้ว่าจ้าง 

 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) เมื่อศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว จึงพบว่าระบบงานเดิมของกิจการทรัพย์สมคิด ขาดประสิทธิภาพและการจัดการระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 
 

ระบบการท างาน เครื่องจักรกลการเกษตร

บุคลากร
เทคโนโลยี

ขั้นตอนการท างานใช้จด
บันทึกในสมุดเท่าน้ัน

ข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์

ไม่มีการออกรายงาน

ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

รับงานซ ้าซ้อน

ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว

พนักงานท างานล่าช้า

จ านวนเครื่องจักรกลไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้

ไม่มีระบบการจอง
เครื่องจักรกลการเกษตร

ขาดการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
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ภาพที่  1  แผนภูมิก้างปลาแสดงการวิเคราะห์ข้อมลูของกิจการทรพัย์สมคิด 

 

จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบเพื่อให้ได้ระบบใหม่  ผู้วิจัยท าการออกแบบระบบงาน (System Design) ได้แก่ การ
ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) และการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ที่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้และมีความรวดเร็วถูกต้องและแม่นย า โดยการวิเคราะห์แบบเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Analysis and Design) โดยใช้แผนภาพยูสเคส ( Use Case Diagram) เพื่อแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ ใช้งาน   
ดังภาพท่ี 2 

กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด

ผู้ว่าจ้างเจ้าของกิจการ

การเข้าสู่ระบบ

การจัดการข้อมูล

การประมาณการค่าจ้าง/
จ านวนวันที่ใช้ในการท างาน

การจองเครื่องจักรกล/การช าระเงิน

การพิมพ์รายงาน

 
 

ภาพที่  2  แผนภาพยูสเคสของระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคดิ 
 

และใช้แผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) เพื่ออธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลดังภาพท่ี 3  
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ผู้ว่าจ้าง

เจ้าของกิจการ เคร่ืองจักรกลจอง

มี

m

1 m

m

n

ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน

ช่ือ นามสกุล

รหัสเจ้าของกิจการ

รหัสจองเคร่ืองจักรกล

อัตราค่าจ้าง

รหัสเคร่ืองจักรกล

จ่านวนวัน
ท่างาน

สถานะการช่าระ
เงิน

วันท่ีจอง

น้่ามัน

รหัสผู้ว่าจ้าง

จ่านวนไร่

รายละเอียดท่ีท่างาน

1

ดู

รหัสเคร่ืองจักรกล

ช่ือเคร่ืองจักรกล

สถานะ

รูปภาพเคร่ืองจักรกล

ช่ือผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผู้ว่าจ้าง เบอร์โทรศัพท์

ช่ือ นามสกุล

ท่ีอยู่

 
ภาพที่  3  แผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพยส์มคดิ 

 
3. การพัฒนาระบบ (System Development) การพัฒนาระบบในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web 

Application) โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบควบคู่กับการใช้ Laravel Framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่
ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องเขียนโปรแกรมเยอะ เป็นระเบียบ จัดเรียงรูปแบบให้สามารถอ่านง่าย เข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ท าให้
การเขียนโปรแกรมสะดวก ลดระยะเวลาในการท างาน ใช้ Xampp เป็นโปรแกรมจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ท างาน
ในลักษณะของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ที ่ท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่และเครื ่องลูกในเครื ่องเดียวกันท าให้ไม่ต้องเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อทดสอบเว็บไซต์ ใช้ Apache ในการจัดเก็บ Homepage และส่ง Homepage ไปยัง Browser ที่มี
การเรียกเข้ายัง Web Server ที่เก็บ Homepage นั้นอยู่ ใช้ MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบ ใช้ bootstrap หรือ
ชุดค าสั่งส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ในการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) ช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ เป็น 
Responsive Framework พัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ (Device) เพื่อความสวยงามและใช้งานง่าย 
การท างานของระบบแบงออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) เจ้าของกิจการ สามารถจัดการข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ข้อมูลผู้ว่าจ้าง การประมาณการค่าจ้าง และจ านวนวันท่ี
ใช้ในการท างาน ข้อมูลการจองเครื่องจักรกลการเกษตร การพิมพ์รายงานข้อมูลต่าง ๆ  

2) ส่วนของผู้ว่าจ้าง สามารถดูข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจสอบสถานะเครื่องจักรกลการเกษตรได้ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจองเครื่องจักรกลของตนเองได้ 

4. การทดสอบระบบ (Testing) ผู้วิจัยท าการทดสอบระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบ ทดสอบทีละโมดูลเพื่อความ
ถูกต้องและท าการทดสอบรวมทั้งระบบอีกครั้งเพื่อประเมินหาข้อผิดพลาด เพื่อด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ระบบที่ตรงตามความ
ต้องการและสามารถท างานได้ตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยใช้ทฤษฎี Black Box Testing โดยการทดสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ท าการเรียกดู ทดสอบการค านวณค่าจ้างและจ านวนวันในการท างาน ทดสอบการเข้าสู่ระบบโดยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน การ
ก าหนดสิทธ์ิผู้เข้าใช้ระบบส่วนของผู้ว่าจ้างไม่สามารถเห็นข้อมูลของผู้ว่าจ้างรายอื่นได้ การท างานจะต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้
ระบบสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจการใช้งานได้ด้วยตัวเอง 

5. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ กระบวนการในการประเมินผู้วิจัยได้ท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
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1) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบตามทฤษฎี Black Box Testing ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement 
Test) ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบ (Function Test) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) 
ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) ด้านความมั่นคงของระบบ (Security Test)  

2) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คน ได้แก่ผู้ใช้งานที่ประกอบกิจการ
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท าการประเมินเป็นค าถามที่สอดคล้องกับขอบเขตของ
ระบบและด้านการใช้งานท่ัวไป  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงันี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของ

กิจการ และส่วนของผู้ว่าจ้าง สามารถท างานได้ตามขอบเขตที่วางไว้ และสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วย
ให้การท างานผ่านทางระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ช่วยลดระยะเวลาในการท างานในรูปแบบเดิมได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการด าเนินกิจการได้ 

1) ส่วนท่ี 1 เจ้าของกิจการ เข้าสู่ระบบโดยใช้ช่ือและรหัสผ่าน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประมาณการค่าจ้าง ประมาณการ
จ านวนวันที่ใช้ในการท างาน พิมพ์รายงาน จัดการและตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกล ข้อมูลผู้ว่าจ้าง ข้อมูลการจองเครื่องจักรกลได้ 
ดังภาพท่ี 4 ภาพที่ 5 ภาพที ่6 และภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่  4  หน้าจอแรกของระบบ การลงช่ือเข้าใช้งาน 
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ภาพที่  5  หน้าจอการจัดการข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร 

 

 
 

ภาพที่  6  หน้าจอการค านวณค่าจ้างเครื่องจักรกล 
 

 
 

ภาพที่  7  หน้าจอข้อมูลการจองเครื่องจักรกลการเกษตร 
 

2) ส่วนที่ 2 ผู้ว่าจ้าง เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน สามารถดูข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจสอบสถานะ
เครื่องจักรกลการเกษตรได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองเครื่องจักรกลของตนเองได้ ดังภาพท่ี 8 และภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่  8 หน้าจอข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร 
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ภาพที่  9  หน้าจอข้อมูลรายละเอยีดการจองเครื่องจักรกลการเกษตรของผู้ว่าจ้าง 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง (5) โดยระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานในแบบประเมินแบ่งได้ 5 ระดับสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท(6) คือ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากท่ีสุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่  5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย  4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานปานกลางมีช่วงเกณฑเ์ฉลี่ย  3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย  2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยท่ีสุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่  1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายเพื ่อจัดระดับคะแนนเฉลี ่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการทดลอ งใช้ระบบการจอง

เครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด โดยใช้เกณฑ์แบ่งเป็นช่วง และมีเกณฑ์การแปลผล(7) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement Test) 
2. ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบ (Function Test) 
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) 
4. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) 
5. ด้านความมั่นคงของระบบ (Security Test) 

4.60 
4.60 
4.60 
4.20 
4.40 

0.55 
0.55 
0.55 
0.45 
0.55 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา
กิจการทรัพย์สมคิด อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.53 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ด้านความสามารถของระบบ ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบและด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.60 

ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิภาพของระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด 
อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติภูมิ เกตุถาวร (8) ซึ ่งได้ท าการวิจัยเรื ่องระบบการจัดการห้องประชุมและ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลวิจัยพบว่าคุณภาพจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบที่มีลักษณะกิจการประเภทเครื่องจักรกล
การเกษตร จ านวน 20 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้  
2. มีความสะดวกและไมซ่ับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน 
3. มีระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล  
4. ระบบสามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก 
5. ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 

4.75 
4.65 
4.55 
4.55 
4.70 

0.44 
0.49 
0.51 
0.51 
0.47 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.48 มากที่สุด 
 จากตารางที ่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู ้ใช้งานทั ่วไปที ่มีลักษณะกิจการประเภท
เครื่องจักรกลการเกษตรพบว่า ระดับความพึงพอใจของระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด อยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.48 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความ
เหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 มีผลให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. การพัฒนาระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษากิจการทรัพย์สมคิด ผู้วิจัยด าเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ ได้ท าการเก็บรวบรวบข้อมูลความต้องการของระบบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าของกิจการ และผู้ว่าจ้าง โดยสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ จัดการข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร จัดการข้อมูลผู้ว่าจ้าง จัดการข้อมูลการประมาณการค่าจ้างและ
จ านวนวันที่ใช้ในการท างาน จัดการข้อมูลการจอง และการพิมพ์รายงาน ได้แก่ รายงานข้อมูลผู้ว่าจ้าง ข้อมูลการค้างช าระ
ค่าบริการ ข้อมูลสรุปรายได้ประจ าเดือน มีการก าหนดสิทธ์ิผู้เข้าใช้ระบบส่วนของผู้ว่าจ้างไม่สามารถเห็นข้อมูลของผู้ว่าจ้างรายอื่น
ได้ 
 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.53 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านความสามารถของระบบ ด้านความถูกต้อง และ
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การท างานของระบบและด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันอยู่ที่ 4.60 เนื่องจากระบบที่พัฒนาสามารถใช้
งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.20 ซึ่งยังมีการจ ากัดการใช้งานในส่วนของผู้ว่าจ้างท่ีไม่สามารถจองเครื่องจักรกลการเกษตรเองได้ 
 3. การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีลักษณะกิจการประเภทเครื่องจักรกล
การเกษตร จ านวน 20 คน ระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.48 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.75 เนื่องจากระบบที่
พัฒนาออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน 
 
เอกสารอ้างอิง  
1. กฤษดา หยกอุบล. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในเขตอ าเภอ

สรรพยาจังหวัดชัยนาท. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 2557; 1-86. doi: 10.14458 NTU.res.2014.29. 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลการรับหิ้ว

สินค้าให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกระบวนการค้นหาผู้รับหิ้วโดยขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ท าให้เกิดการกระจายรายอย่างทั่วถึง โดย
ระบบที่จัดท าขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก ลงทะเบียน ดูรายการกิจกรรม รายละเอียดสินค้า ค้นหาผู้รับหิ้วที่ และสืบค้นรายการ
สั่งซื้อได้ โดยใช้เทคโนโลยี Ionic Framework 4 ควบคู่กับ Angular JS ในส่วนการจัดการข้อมูลด้วยภาษา PHP ภายใต้การท างาน
ของระบบด้วย MariaDB ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ JSON ในการแสดงผลข้อมูลไป
ยังโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาและใช้ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ในการสุ่มผู้รับหิ้วส าหรับรายการสั่งซื้อ ผลการพัฒนาพบว่า ระบบ
สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่ในระดับดีระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจช่วยประหยัดเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
และช่วยเพิ่มอาชีพ รายได้ ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จาการซื้อขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 

ค ำส ำคัญ: การรับหิ้ว ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม อุปกรณ์พกพา 
 

Abstract 
The development of a pre-order purchasing system using Randomized algorithms on mobile devices is 

purposed to make the management of data such as purchase data, customer data, etc. with efficiency. The 
system is created to manage the information of members, register, view activity list product details, and search 
for the recipients who submitted registration in that activity. The application was developed by Ionic Framework 
4 technology together with Angular JS in the handling of data with PHP language under the system with MariaDB 
used to database. The data is converted from the database to JSON format for displaying the data to a mobile 
application and using randomized algorithms to randomize the carrier for the order. The development results 
showed that the system can work for its intended purpose. From the assessment of users, satisfaction found 
was at a good level. The developed system can facilitate the choice of shopping according to satisfaction. It 
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saves a lot of time in carrying out activities in daily life. And help increase career income for entrepreneurs in a 
digital society. 

 

Keywords: Pre – Order Purchasing, Randomized Algorithms, Mobile device 
 
บทน า 

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้มีช่องทางการท าเงินรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจากเปิดร้านขายของ
ออนไลน์ เปลี่ยนหันมาเป็นพ่อค้าคนกลางในการรับหิ้วสินค้าของแบรนด์ช้ันน าตามกิจกรรมต่าง ๆ โดยคิดค่าบริการในการหิ้วตั้งแต่
หลักสิบไปจนถึงหลักพันต่อชิ้น จนผู้รับหิ้วบางรายสร้างเพจส าหรับหิ้วสินค้าลดราคาสินค้าโปรโมชัน (1) จุดเริ่มส าหรับอาชีพรับหิ้ว
สินค้าล้วนมาจากเห็นการประชาสัมพันธ์การรับหิ้วจากคนอื่น ๆ ตามงานลดราคาต่าง ๆ แล้วเริ่มปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษาปฏิทินงานลด
ราคาสินค้าหรือกิจกรรมที ่น่าสนใจตามสถานที ่จัดงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิร ิกิติ ์ เมืองทองธานี ไบเทค 
ห้างสรรพสินค้า โรงงานผู้ผลิต หรือสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ชั้นน า ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ลดราคาสินค้าเป็นระยะ ๆ ตาม
ฤดูกาล 2) ศึกษาสินค้าที่อยู่ในกระแสว่า ในขณะนั้นสินค้าชนิดใด ยี่ห้อใด ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค เพื่อจะได้รับ
การสั่งซื้อจ านวนมากคุ้มค่ากับการเดินทางไปซื้อสินค้า 3) การคิดค่าหิ้วสินค้าแต่ละชนิด หรือแต่ละยี่ห้อจะมีราคาเริ่มต้นหิ้วต่างกัน 
โดยอาจเริ่มตั้งแต่หลักสิบบาท ไปจนถึงหลักพันบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเข้าถึงตัวสินค้า แบรนด์ สินค้ามีจ านวน
จ ากัดหรือไม่ ขนาดของสินค้ามีผลต่อการหิ้วในแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด หรืองานลดราคาวันแรก เป็นต้น (2) จากการศึกษาการ
ท างานทั่วไปของการประกอบธุรกิจรับหิ้วสินค้า เป็นการประกาศทางช่องทางออนไลน์เพื่อหาลูกค้า โดยพบปัญหาไม่มีการเก็ บ
ข้อมูลและแสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดสินค้า ข้อมูลร้านค้าท่ีจัดกิจกรรมไม่มีความชัดเจน ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจยาก
ต่อการตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น(3) 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์
พกพามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลการรับหิ้วสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกระบวนการค้นหาผู้รับหิ้วโดยขั้นตอนวิธีแบบ
สุ่ม ท าให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ผู้รับหิ้ว โดยระบบมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลสินค้า และแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์
พกพา และสมาชิกสามารถดูและติดต่อผู้รับหิ้วผ่านทางระบบ ซึ่งระบบเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาชิกและ
ผู้รับหิ้ว ระบบมีการเลือกผู้ใช้โดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม เพื่อท าการเลือกผู้รับหิ้วท่ีลงทะเบียนให้สามารถกระจายการรับหิ้วให้ทั่วถึง 
มีการแจ้งเตือนสถานะรายการสั่งซื้อ และระบบจะมีการท าช่องสนทนาระหว่างลูกค้าและผู้รับหิ้วเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ เพื่อ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับยุค 4.0  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาผู้วิจัยอาศัยหลักวงจรชีวิ ตของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ศึกษาขั้นตอนการท างาน ปัญหาและอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาขั้นตอนของการรับหิ้วสินค้าออนไลน์ 
 ปัจจุบันการรับหิ้วสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมาก เพราะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง การเลือกซื้อสินค้า โดยจะ
สามารถรับข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการรับหิ้วได้จากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีหลากหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เฟซบุ๊ก  
ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น [4] โดยผู้รับหิ้วสามารถหาลูกค้าได้จากช่องทางดังกล่าว ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการประชาสัมพนัธ์บริการรับหิ้วและการหาลูกค้าของผู้รับหิ้ว 

 จากภาพที่ 1 ผู้รับหิ้วจะท าการหาลูกค้าผ่านทางประชาสัมพันธ์บริการรับหิ้วตามสื่อสังคมออนไลน์ และรอให้ลูกค้าที่
สนใจท าการติดต่อเพื่อท าการสั่งซื้อสินค้า โดยจะท าการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้าท่ีท าการฝากหิ้วจากการศึกษาระบบงานปัจจุบัน พบว่า
ระบบงานปัจจุบันมีปัญหาหลายประการดังนี้ 

1)  การประชาสัมพันธ์ไม่มีความหลากหลายและไม่เจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานในการรับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์บริการรับหิ้ว 

2)  การหาลูกค้าภายในเฟซบุ๊กเป็นการประกาศแบบสาธารณะ ซึ่งในบางครั้งอาจไม่มีลูกค้าที่สนใจท่ีจะใช้บริการสินค้าที่
มีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่สามารถกระจายการรับหิ้วสินค้า 

3)  ลูกค้าที่ใช้บริการตัดสินใจยากในการเลือกผู้ให้บริการรับหิ้ว เนื่องจากปัญหาจากข้อ 2 คือ ผู้รับหิ้วจะท าการประกาศ
แบบสาธารณะในการหาลูกค้า 
      1.2 ศึกษาขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม (Randomized Algorithms)  
 ขั้นตอนวิธีที่ใช้หลักการสุ่มข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่สุ่มเลือกขึ้นมาได้กระท ากับขั้นตอนวิธีเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ เช่น 
พยายามหาข้อมูลที่ส าคัญที่สุดด้วยการเลือกข้อมูลจากการสุ่มด้วยการหาร หรือการจัดเรียงข้อมูลแบบ Quicksort ด้วยการสุ่ม
ตัวเลขที่ใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเรียงข้อมูล(4) 
 โดยผู้วิจัยได้มีการประยุกต์และน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้รับหิ้วทุกคนได้รับการเลือกใช้บริการจากลูกค้า  
 

 
 

ภาพที่ 2 การแสดงการส่งข้อมลูไปทาง Service API และฐานข้อมลูส่งมาแปลงเป็นข้อมลูในรูปแบบ JSON 
1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน รวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคา ช่อง
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ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ และการให้บริการส่วนบุคคล 
ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 
อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คนผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์(3) 
 งานวิจัยเรื่อง “การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร” งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิดที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคออนไลน์ที่เคยซื้อสินค้า
ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัย
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง ปัจจัยความไว้วางใจ ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและ
การบริการ(5) 
2.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
โดยหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการท างานของระบบและท าการวิเคราะหค์วามต้องการของระบบเพื่อให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสรปุผลการวิเคราะห์การท างานของระบบใหม่ออกไดเ้ป็น 8 ส่วน ดังนี ้
1) การลงทะเบยีน ลูกค้า ผู้รับหิ้ว ท าการสมคัรเพื่อเข้าใช้ระบบะ 
2) เข้าสู่ระบบ ลูกค้า ผู้รับหิ้ว ท าการเข้าสู่ระบบโดยกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน  
3) เรียกดูข้อมลูกิจกรรม ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบ โดยสามารถเลือกดูกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมได้ 
4) เรียกดูข้อมลูสินค้าผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบ โดยสามารถเลือกดูสินคา้ที่รว่มกิจกรรมได้ 
5) จัดคิวผูร้ับหิ้ว จะท าการเลือกผู้รับหิ้วท่ีลงทะเบียนในกิจกรรมนั้น ๆ ให้แก่ลูกค้า  
6) ช่องทางสนทนาเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้รับหิ้ว และลูกค้า  
7) จัดการการสั่งซื้อผูร้ับหิ้วสามารถเปลี่ยนสถานะของสินค้าบนอุปกรณ์พกพาได้ เพื่อแจ้งใหลู้กค้าทราบรายละเอียด

ของการสั่งซื้อ สถานะการสั่งซื้อ เป็นต้น 
8) ตรวจสอบการสั่งซื้อผู้รับหิ้วและลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าบนอุปกรณ์พกพาได้ โดยการใส่รหสัการ

สั่งซื้อ 
2.2 การออกแบบระบบ 

จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถอธิบายภาพรวมการท างานของระบบได้ตามแผนภาพการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System 
Architecture) และแสดงการออกแบบระบบงานได้โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล (UML) ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการท างานของ
ผู้ใช้ (Use Case Diagram) แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)ได้ดังนี ้
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ภาพท่ี 3 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 

 

ภาพที่ 4 Use Case Diagram ของระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพา 
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ภาพท่ี 5 Activity Diagram ของระบบการรับห้ิวสนิค้าด้วยขัน้ตอนวิธแีบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพา 
3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของสมาชิก 
(ลูกค้า) สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลสมาชิกของตนเอง ดูข้อมูลการจัดกิจกรรม เลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ 
สามารถตรวจสอบและติดต่อกับผู้รับหิ้วผ่านช่องทางการสนทนาได้ สามารถตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบได้ 2) ส่วนของผู้รับหิ้ว ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ผู้รับหิ้วสามารถเลือกกิจกรรมที่จะรับหิ้วได้ จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ และ
ติดต่อกับลูกค้าผ่านทางช่องสนทนา 3) ส่วนของผู้ดูแลระบบลงทะเบียนเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแล สามารถจัดการข้อมูลกิจกรรม
และสินค้าที่ร่วมรายการ และความสามารถของระบบบนอุปกรณ์พกพา สามารถแสดงผลกิจกรรมทั้งหมดให้แก่ผู้ใช้งานนอกจากนี้
ระบบจะท าการเลือกผู้รับหิ้วให้เป็นการกระจายสินค้าตามล าดับการยืนยันการเข้าร่วมโดยไม่จ าเป็นที่ต้องให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเพื่อ
เพิม่ความรวดเร็วในการตอบสนอง สามารถท าการสนทนาผ่านช่องทางสนทนาเพื่อความยืดหยุ่นในการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้รับ
หิ้วและสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ได้ท าการสั่งซื้อ เพื่อท าให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาระบบ ซึ่งในการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้ใช้เครื ่องมือ Ionic Framework พัฒนาระบบโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา และ 
Laravel Framework พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยจัดการฐานข้อมูลด้วย MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูล 
กิจกรรมและสินค้า เป็นต้น 
4. การทดสอบและประเมินโปรแกรม 

ในการทดสอบการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบขั้น
แอลฟา (Alpha Stage) โดยน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปท าการทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของระบบซึ่งได้มีการน าระบบไปทดลองใช้
งานเบื้องต้นเพื่อเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องและสมบู รณ์มากยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 เป็น
การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบโดยน าระบบที่สมบูรณ์ไปท าการทดลองใช้งานจริงกับผู้ใช้งาน 
เพื่อวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานจริง ซึ่งในการประเมินผลระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้งาน ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ที่ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาระบบ 

ผู้ใช้งานระบบจะต้องท าการกรอกอีเมลผู้ใช้งานและรหสัผา่น เพื่อใช้งานระบบดังภาพท่ี 6 (ก) เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
ระบบจะแสดงหน้ากิจกรรมดังภาพท่ี 6 (ข) 
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(ก)                                                 (ข) 

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาในส่วนของลูกค้า 
  

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการดังภาพท่ี 7 (ก) และท าการค้นหาผู้รับหิ้วสินค้า ดังภาพที่ 7 (ข)โดยระบบจะท าการ
ค้นหาผู้รับหิ้วสินค้าที่ลงทะเบียนในสินค้านี้ไว้ นอกจากน้ีระบบยังมีช่องทางในการสนทนาออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดต่อกับผู้รับหิ้ว
ได้โดยตรงดังภาพท่ี 7 (ค) 

 
(ก)                                       (ข)                                        (ค) 

ภาพที่ 7 หน้าจอระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาในส่วนของการสั่งซื้อ 
 
ในส่วนของผู้รับหิ้วเมื่อผู้รับหิ้วลงทะเบียน สามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมและสามารถลงทะเบียนได้ โดยสามารถใส่

ราคาในการรับหิ้วสินค้าในแต่ละกิจกรรม ได้ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 หน้าจอระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาในส่วนของผูร้ับหิ้ว 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 
การประเมินระบบพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ก าหนดเกณฑ์

ประกอบด้วยมาตราส่วนประเมินค่าเชิงคุณภาพ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยสรุปจากแบบสอบถามที่น าไปประเมินความพึงพอใจ
ของระบบสามารถแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านของแบบประเมิน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ  
พึงพอใจในแต่ละด้านของแบบประเมิน และใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ทั่วไปจ านวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินจากผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในระดับดี
สามารถแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ทั่วไป 

สรุป 

ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ

ด้านคุณภาพของเนื้อหา
ด้านประโยชน์และการ

น าไปใช้

ค่าเฉลี่ย 3.97 4.07 4.05

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 0.16 0.14

0
1
2
3
4
5

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ทั่วไป



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1095 
 

สรุปผลการด าเนินงานพบว่าการพัฒนาระบบการรับหิ้วสินค้าด้วยขั้นตอนวิธีแบบสุ่มบนอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้จริง ลดเวลาในการหาผู้รับหิ้วสินค้า และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมธุรกิจการรับหิ้ว 
สร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า และเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้รับหิ้วได้อย่างทันสมัย โดยภาพรวมระบบอยู่ในระดับดี 
และข้อมูลจากการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้งานระบบจ านวน  30 รายพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 นอกจากนี้พบว่าผู้รับหิ้วมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิม จึง
เหมาะสมที่จะใช้อัลกอริทึมนี้ในการเลือกผู้รับหิ้ว เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระจายรายได้ให้แก่ผู้รับหิ้ว 
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แอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี 
Restaurant Management Mobile Application for the Case Study Plearnpordee 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันที่

สนับสนุนการขายหน้าร้าน อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกค้าในการสั่งอาหารภายในร้าน โดยลูกค้าสั่งซื้ออาหารผ่าน
อุปกรณ์พกพาจากหน้าร้านและพนักงานสามารถจัดการข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลการช าระเงิน ผ่านระบบ  ซึ่งท าให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา Swift , Objective – c, javascript และ SQL โดยใช้ 
Adobe Xd ในการจัดท าส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและใช้ Postgresql เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลการพัฒนาพบว่าระบบสามารถ
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่ในระดับดี   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  ระบบที่
พัฒนาขึ้นช่วยให้สร้างความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้า ลดปัญหาความผิดพลาดในการสั่งอาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการ
วางแผนการตลาดของร้านอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบขายหน้าร้าน, โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา, ร้านอาหาร 

 
Abstract 

The restaurant management mobile application for the case study Plearnpordee is intended to develop 
applications for supporting the performance of in-store sales and reducing human mistakes. The program is 
designed for managing in-store sales-related information such as restaurant information, food information, 
payment information, etc. This will make the management become more efficient. The system was developed 
with Swift, Objective-c, Javascript and SQL languages using Adobe Xd to create the user interface and use 
Postgresql which are practical and meet the requirements of the Plearnpordee restaurant case, for manage 
database. As an assessment we conducted the satisfaction assessment of application and found that the users 
were satisfied at a good level with an average of 4.42 and some positive comments are given such as allowing 
for a more organized operation, fewer errors, It is convenient and fast. As a result, customer service is faster, 
more accurate, and able to increase customer satisfaction including promoting the store's marketing planning 
as well. 
 
Keywords:  Point of Sale System, Mobile Application, Restaurant 
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บทน า  
ธุรกิจร้านอาหารถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ ถือว่าเป็นบริการพื้นฐานในสังคมมนุษย์ที่

ต้องใช้การกินอาหารเพื่อด ารงชีวิต และใช้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กัน ในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหารหรือบริการอาหาร (Food 
Services) เป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องบนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้เป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
ส าหรับประเทศไทยแล้ว เราอาศัยภาคอุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจร้านอาหารก็เป็นส่วนส าคัญในภาคอุตสาหกรรมนี้(1) 

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ธุรกิจร้านอาหารยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานยังขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีข้อผิดพลาด เช่น การจดรายการอาหาร การคิดราคาอาหาร การจัดการรายการอาหาร เป็นต้น(2)  ประกอบ
กับระบบการด าเนินงานของร้านอาหารมีหลายแผนก เช่น แผนกบริการ แผนกประกอบอาหาร แผนกการเงิน ในการด าเนินงานถ้า
ไม่มีการติดต่อประสานงานท่ีดี อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางร้าน ความพึงพอใจของ
ลูกค้าผู้มาใช้บริการ เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และร้านอาหารที่เปิดให้บริการมีเกิดขึ้นมากมาย ท า
ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกร้านอาหารมากขึ้น   

จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร (3) ในรูปแบบ Window Application ระบบนี้ครอบคลุม 4 ระบบย่อย 
ประกอบด้วย ระบบการจองโต๊ะ ระบบการสั่งอาหาร ระบบการช าระเงิน และระบบรายงาน ซึ่งยังคงพบปัญหาในการสื่อสารของ
พนักงานกับลูกค้าในการสั่งอาหาร นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีบริการรับสั่งอาหารผ่านด้วยพ๊อกเก็ต พีซี (4) ได้พัฒนาระบบสั่ง
อาหารด้วยพ๊อกเก็ต พีซี เพื่อให้ลูกค้าสามามารถสั่งอาหารได้ด้วยตนเองไม่ต้องผ่านพนักงาน แต่ด้วยเทคโนโลยีของพ๊ อกเก็ต พีซี
ได้รับความนิยมน้อยลงท าให้การพัฒนาระบบต่อไปอาจเป็นไปได้ยาก จึงได้มีการพัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพต กรณีศึกษา
ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี(5) จากอุปกรณ์ Ipad ที่ได้รับความนิยม และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร  กรณีศึกษาร้านอาหารเพลิน
พอดีขึ้นมา ระบบมีส่วนการขายหน้าร้านโดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารโดยการเลือกอาหารบนอุปกรณ์ iPad ผ่านทางหน้าร้าน 
พนักงานรอรับค าสั่งการท าอาหารจากการแสดงผลของอุปกรณ์ iPad และน าอาหารให้ลูกค้าตามคิว และเจ้าของกิจการร้านอาหาร
เพลินพอดีสามารถทราบผลรายรับเป็นรูปแบบรายงานได้ ซึ่งสามารถสนับสนุนการขายหน้าร้าน ช่วยให้การด าเนินงานเป็นระเบียบ
มากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ามากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร  กรณีศึกษาร้านอาหารเพลินพอดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของร้านอาหารและลูกค้า 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารเพลินพอดี    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร  กรณีศึกษาร้านอาหารเพลินพอดี คณะผู้วิจัยอาศัยหลักวงจรชีวิตของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDLC (System Development Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 

เนื ่องด้วยปัจจุบันร้านอาหารเพลินพอดียังเป็นระบบงานที ่ใช้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ ่งการปฏิบัติงานยังคงมี
ข้อผิดพลาด ทั้งจากการสั่งอาหารระหว่างลูกค้ากับพนักงาน รวมทั้งประสานงานในการให้บริการระหว่างพนักงานด้วยกัน จึงเป็น
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สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาด และส่งผลถึงรายได้ของร้าน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร ส าหรับ
เป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการร้านอาหาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถสั่งอาหารได้สะดวก รวดเร็ว พนักงาน
ในร้านทราบถึงรายการอาหารจากลูกค้า และท าอาหารที่สั่งได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น 
2. ศึกษาระบบขายหน้าร้าน 
 Point of Sale System (POS)  หรือ ระบบขายหน้าร้าน หมายถึง จุดขายหรือจุดช าระเงินตรงแคชเชียร์ ซึ่งน าหลักการ
ของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถมากข้ึนที่เครื่องเก็บเงินไม่
สามารถท าได้ เช่น สามารถตัดสต็อก แสดงผลความเคลื่อนไหวของสินค้า หรือระบบสมาชิกแสดงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ความสามารถเหล่านี้ เครื่องเก็บเงินไม่สามารถท าได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเก็บเงินในปัจจุบันได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ บาง
ยี่ห้อท าเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลหรือออกรายงานได้(5) 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้   โดยสามารถอธิบายภาพรวมการท างานของระบบได้ตามแผนภาพการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
(System Architecture)  และแสดงการออกแบบระบบงานได้โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล (UML) ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการ
ท างานของผู้ใช้ (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงล าดับเหตุการณ์ (Sequence Diagram) ได้ดังนี้ 

หลักการท างานของแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)  

 
สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) สามารถแบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี ้
1. ส่วนของผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานเข้าสู่แอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดีผ่านทางอุปกรณ ์Ipad 
2. ส่วนของ Frontend  

ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์พกพากับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน สามารถปฏิสัมพันธ์ตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการตามวัตถุประสงค์ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหารเพลินพอดี คือ Swift ใช้
ส าหรับแสดงผลเนื้อหาและจัดองค์ประกอบต่าง ๆ 

3. ส่วนของ Backend 
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ท าหน้าที่ในการรับ-ส่งข้อมูลมาแสดงผลจากทางฝั่ง Frontend ซึ่งใช้ Nodejs เป็น Cross Platform Runtime 
Environment ส าหรับฝั่ง Server และเป็น Open Source ซึ่งเขียนด้วยภาษา JavaScript ใช้ในการพัฒนาเพื่อให้
สามารถน าข้อมูลที่มีจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล postgresql น ามาสร้างเป็น API Restful ให้ฝั่ง Frontend สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในระบบได้ 

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันบริหารจดัการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงกิจกรรมการท างานของแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี ที่มีต่อการ

ท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง Use Case ได้ 5 ส่วนดังนี ้
1. จัดการข้อมลูทั่วไป พนักงานสามารถจัดการข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลร้านอาหาร, ข้อมูลหมวดหมู่อาหาร 

และข้อมลูอาหาร  
2. สืบค้นข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลูกค้าสามารถสืบค้นหาข้อมลูอาหารโดยใส่ชื่ออาหารพนักงานสามารถ

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อค้นหาข้อมลูรายการอาหารสั่งซื้อ 
3. จัดการการสั่งซื้อ ลูกค้าและพนักงานสามารถจัดการการสั่งซื้อได้ เช่น เพิ่ม และลบ 
4. ช าระเงิน พนักงานสามารถเปลีย่นสถานะใบเสร็จ เช่น รอรับอาหาร, เสร็จสิ้น, และยกเลิก 
5. ออกรายงาน เจ้าของเพลินพอดีสามารถรับชมสรุปภาพรวมรายงานรูปแบบ Dashboard 

โดยแสดงเป็นแผนภาพแสดงล าดับเหตุการณ์ (Sequence Diagram) ในส่วนของการจัดการการสั่งซื้อได้ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 Sequence Diagram ของจัดการการสั่งซื้อ 

จากภาพท่ี 3 อธิบายได้ดังนี้ ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ เช่น เพิ่ม ลบ รายการอาหารที่ต้องการ รวมทั้ง
จ านวนอาหาร หลังจากลูกค้าท าการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วพนักงานสามารถจัดการรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดการข้อมูลเพิ่มเติม หากมีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารจากลูกค้า 
4. การพัฒนาระบบ 

แอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของลูกค้าสามารถสั่ง
อาหารโดยการเลือกอาหารบนอุปกรณ์ Ipad ผ่านทางหน้าร้าน 2) ส่วนของพนักงานรอรับค าสั่งการท าอาหารจากการแสดงผลของ
อุปกรณ์ Ipad และน าอาหารให้ลูกค้าตามคิว และ 3) เจ้าของกิจการร้านอาหารเพลินพอดีสามารถทราบผลรายรับเป็นรูปแบบ
รายงานแบบ Dashboard โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบใช้ภาษา Swift , Objective – c, javascript และ SQL โดยใช้ Adobe 
Xd ในการจัดท าส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและใช้ Postgresql เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
5. การทดสอบและประเมินโปรแกรม 

ในการทดสอบการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบขั้น
แอลฟา (Alpha Stage) โดยน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปท าการทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของระบบซึ่งได้มีการน าระบบไปทดลองใช้
งานเบื้องต้นเพื่อเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 เป็น
การทดสอบขั้นเบต้า (Beta Stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบโดยน าระบบที่สมบูรณ์ไปท าการทดลองใช้งานจริงกับผู้ใช้งาน 
เพื่อวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานจริง ซึ่งในการประเมินผลระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ที่ประกอบด้วยมาตรอันดับ 5 ระดับ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
3. ผลการพัฒนาระบบ 

ในส่วนของลูกค้าเลือกร้านอาหารที่ลูกค้าต้องการรับประทานอาหาร แสดงดังภาพท่ี 6 (ก) และท าการเลือกอาหาร พร้อม
จ านวนที่ต้องการ แสดงดังภาพท่ี 6 (ข) 
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(ข)                                                                       (ข) 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรา้นอาหาร และข้อมูลอาหาร 
  

ในส่วนของพนักงานจะท าการตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้า และจัดอาหารตามคิวอาหารของลูกค้าผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 7 
(ก) และท าการเรียกช าระเงินจากลูกค้าในกรณีที่เป็นเงินสด เมื่อช าระเงิน และรับอาหารแล้วจะท าการปรับสถานะของการสั่งซื้อ 
ดังภาพท่ี 7 (ข) 

                    
                    (ก)                                                                           (ข)                                                   

ภาพที่ 7 หน้าจอรายการล าดับการสั่งซื้อ และการช าระเงิน 
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ในส่วนของเจ้าของร้านสามารถจัดการข้อมูลในการเปิด  หรือปิดร้านอาหาร ดังภาพที่ 8 (ก) นอกจากน้ียังสามารถเรียกดู

รายงานยอดขายประจ าวัน อาหารขายดี รวมทั้งจ านวนอาหารที่ขายได้ทั้งหมดในแต่ละร้าน ได้ดังภาพที่  8 (ข) 
 

                        
                    (ก)                                                                           (ข)                                                   

 
ภาพที่ 8 หน้าจอระบบในส่วนของการเปิดปิดร้าน และรายงานประจ าวัน 

 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหารที่พัฒนาขึ้น ได้มีการน าไปทดลองใช้
งานและมีการประเมินผล สามารถแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การประเมินด้านเนื้อหาและการใช้งาน การ
ประเมินด้านรูปแบบ และการประเมินด้านภาพรวมของระบบ ประเมินจากลูกค้าในร้านจ านวน 30 คน จากจ านวนลูกค้าประมาณ 
150 คน  และพนักงานจ านวน 5 คน จากพนักงานท้ังหมด 15 คน ซึ่งในการสรุปผลการด าเนินงาน พบว่าความพอใจต่อแอปพลิเค
ชันบริหารจัดการร้านอาหาร ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหารเพลินพอดีของลูกคา้ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาและการใช้งาน 

1.1 ข้อมูลครบถ้วน มีความถูกต้อง 4.75 0.41 ดีมาก 

1.2 ล าดบัการท างานถูกต้อง 4.95 0.22 ดีมาก 

1.3 เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 4.25 0.85 ด ี
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาและการใช้งาน 4.65 0.49 ดีมาก 

2. ด้านรูปแบบ 

2.1 แบบตัวอักษรเหมาะสมและงา่ยต่อการอ่าน 5 0 ดีมาก 

2.2 สีของตัวอักษรและพื้นหลังเหมาะสม 5 0 ดีมาก 

2.3 รูปแบบง่ายต่อการใช้งานและไม่ซับซ้อน 4.75 0.44 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบ 4.91 0.14 ดีมาก 

3. ด้านภาพรวมของโปรแกรม 

3.1 แสดงผลได้อย่างถูกต้อง 5 0 ดีมาก 

3.2 ประสิทธิภาพโดยรวมของโปรแกรม 4.25 0.85 ด ี

3.3 ความพึงพอใจต่อระบบ 4.5 0.51 ด ี

ค่าเฉลี่ยด้านภาพรวมของโปรแกรม 4.5 0.45 ดี 

 
ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารจัดการรา้นอาหารเพลินพอดีของผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน จากจ านวน

ลูกค้าประมาณ 150 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหารเพลินพอดีของพนักงาน 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาและการใช้งาน 

1.1 ข้อมูลครบถ้วน มีความถูกต้อง 5 0 ดีมาก 

1.2 ล าดบัการท างานถูกต้อง 5 0 ดีมาก 

1.3 เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว 3.4 0.54 ปานกลาง 

1.4 แบบตัวอักษรเหมาะสมและงา่ยต่อการอ่าน 5 0 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาและการใช้งาน 4.6 0.13 ดีมาก 

2. ด้านรูปแบบ 

2.1 แสดงผลได้อย่างถูกต้อง 5 0 ดีมาก 

2.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.8 0.44 ด ี

2.3 รูปแบบง่ายต่อการใช้งานและไม่ซับซ้อน 3.8 0.44 ด ี

ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบ 4.2 0.29 ดี 

3. ด้านภาพรวมของโปรแกรม 

3.1 ประสิทธิภาพโดยรวมของโปรแกรม 3.6 0.54 ด ี

3.2 ความพึงพอใจต่อระบบ 3.8 0.44 ด ี
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยด้านภาพรวมของโปรแกรม 3.7 0.49 ดี 

 
จากตารางที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหารเพลินพอดีของพนักงาน จ านวน 5 คน จากจ านวน
พนักงานท้ังหมด 15 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 
สรุป 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านเพลินพอดี ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมีการท างานบนอุปกรณ์  
Ipad สอดคล้องกับงานวิจัยระบบสั่งอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี(6)  ซึ่งแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับลูกค้าให้
สามารถดูรายการอาหารและรายละเอียดของอาหาร การสั่งอาหาร ตรวจสอบรายการอาหาร เช็คยอดรวมของอาหารที่สั่ง และ
ส าหรับพนักงานที่สามารถเรียกดูอาหารที่สั่ง เรียกคิว รับช าระเงิน จากระบบที่พัฒนาขึ้น ท าให้ร้านเพลินพอดีเกิดความแตกต่าง
จากร้านอาหารทั่วไป และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ท้ังยังสนับสนุนการขายหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น 
ช่วยเพิ่มจุดแข็งของร้านอาหาร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างแรงจูงในให้ลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวม
ระบบอยู่ในระดับดี และข้อมูลจากการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้งานระบบ  จ านวน 35 ราย พบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  นอกจากนี้เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายประจ าวันจากรายงาน รวมทั้ง
สามารถน ามาใช้วางแผนการตลาด เพิ่มช่องทางการส่งเสริมการขายอาหารภายในร้านได้มากข้ึนอีกด้วย  
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https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1588840987372.pdf 
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Computing (AUC) 2015; 2558. 
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5. Jones T. Culinary Calculations: Simplified Math for Culinary Professionals. 2nded. New York: Wiley; 2008. 
6. นนิดา สร้อยดอกสน. การพัฒนาระบบสั่งอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี. วารสารวิชาการและวิจัย นทร.พระ
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การวิเคราะห์สังคมไร้เงินสดด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

Analysis of Cashless Society Using Decision Tree Techniques 
Case studies of students from the University of the Thai Chamber of Commerce 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันวิธีในการช าระเงินได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้เงินสดกลายเป็นการช าระเงินในรูปแบบดิจิทัล ผู้คน

เริ่มถือเงินสดไว้กับตัวน้อยลงสิ่งเหล่านี้ก าลังน าไปสู่สภาวะที่เรียกว่า สังคมไร้เงินสด คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวจึงท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 440 คน ในปี พ.ศ. 2561 
มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่นักศึกษาใช้บริการสังคมไร้เงิน
สดเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลาไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร ด้วยค่าความแม่นย า (accuracy) ร้อยละ 90.15 
การใช้บริการสังคมไร้เงินสดของนักศึกษามักใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยนักศึกษาที่ซื้อของออนไลน์ด้วยความถี่ 3-4 ครั้งต่อ
เดือน  จะมีมูลค่าการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสดจ านวน 501 -1,000 บาทต่อเดือน ด้วยค่าความแม่นย าร้อยละ 83.33 สว่นนักศึกษา
ที่ใช้บริการประเภท QR Code พบว่ามีข้อเสียคือท าให้เกิดการความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่ายเงิน สูญเสียความเป็นส่วนตัว ต้องใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และยังเสี่ยงต่อการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวด้วยค่าความแม่นย าร้อยละ 90.91 
 

ค ำส ำคัญ: สังคมไร้เงินสด เหมืองข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ  
 

Abstract 
Nowadays, the method of payment has begun to change from cash to digital payment. People are 

starting to hold less cash on them. These are leading to what is known as a cashless society. The research team 
realized the importance of this issue and therefore collected data on the cashless society of 440 university 
students of the Thai Chamber of Commerce in 2018 to analyze by data mining using decision tree techniques. 
The results of the research found that the reason students use the cashless society service are convenient, fast 
and do not spend time doing transactions at the bank by themselves at 90 . 1 5%  accuracy. Students' use of 
cashless society services is often used for online shopping. Students who shop online with a frequency of 3-4 
times per month have a cashless payment of 501-1,000 baht per month with an accuracy of 83.33%. Students 
who use QR code services found that the disadvantage is that it leads to a high risk of spending money, loss of 
privacy, need to use the internet all the time, and they are at risk of identity theft with an accuracy of 90.91 
percent. 
Keywords:  cashless society, data mining, decision tree   

mailto:sirithorn_jal@utcc.ac.th
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บทน า 
 ในปัจจุบันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านระบบการช าระเงินค่อนข้างชัด การใช้เงินสดก าลังถูกแทนที่ด้วยระบบการ
ช าระเงินดิจิทลั(1)  คนเริ่มถือเงินสดไว้กับตัวน้อยลง สิ่งเหล่านี้ก าลังน าไปสูส่ภาวะที่เรียกว่า สังคมไร้เงินสด การช าระเงินในสังคมไร้
เงินสดทีส่่งผลให้พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่การใช้โทรศัพท์มือถือสแกนซื้อสินค้าหรือบริการ และผู้
ให้บริการช าระเงินท่ีต่างแข่งกันพัฒนาโมบายแอปพลเิคชันของตนให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใช้บริการมากท่ีสุด รวมถึงแรงสนับสนนุ
จากภาครัฐ ผ่านยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุน
ให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมเพยแ์ละรับเงินโอนจากภาครัฐผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง นอกจากน้ี ภาครัฐยังให้ประชาชนรับ
สวัสดิการต่าง ๆ ผ่านช่องทางของสังคมไร้เงินสดผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกลา่วจึงท าการ
รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาวิเคราะหด์้วยวิธีเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้
การตัดสินใจ เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีสามารถอธิบายให้เข้าใจในผลลัพธ์ที่ได้โดยง่ายจึงเหมาะต่อผูท้ี่สนใจท่ัวไป โดยผู้วิจัยท าการ
เลือกต้นไม้การตัดสินใจที่ไดผ้ลลัพธ์ซึ่งมีค่าความแม่นย า (Accuracy) ร้อยละ 70 ขึ้นไปมาน าเสนอท้ังในรูปแบบของต้นไม้การ
ตัดสินใจ รวมถึงท าการวิเคราะห์เพิ่มเตมิในรูปแบบของสถิตเิชิงพรรณนา เพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
ธนาคาร และผู้ที่สนใจท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจท าการวิเคราะหส์ังคมไร้เงินสดของนักศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวจิัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต้นไม้ตดัสินใจมีดังนี้  อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด(2) ได้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์จ านวนนักศึกษาใหม่โดยใช้กฎการจ าแนกต้นไมต้ัดสินใจ ผู้วิจัยกล่าวว่า การโดยใช้กฎการจ าแนก
เทคนิคต้นไม้ ตัดสินใจที่มีความถกูต้องแม่นย าสูง และเหมาะสมกว่าวิธีอื่น ผู้วิจัยใช้กฏเพื่อการพยากรณ์ โดยมีการน าชุดข้อมลูของ
ผู้สมคัรในปีถัดไปมาทดสอบกับตัวต้นแบบหรือกฎทีไ่ด้จะช่วยให้สามารถทราบจ านวนนักศึกษาใหม่ในปีน้ันๆได้ และยังเป็นแนวทาง
ก าหนดรูปแบบและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ การแนะแนวหรือรับนักศึกษาใหม่ได้อยา่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
   อรพรรณ ชัยกิติ และ ธงชัย แก้วกิริยา(3)  ได้พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตดัสินใจการเลือกซื้อเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้าน
ขายกางเกงเพ้นท์ A Painted Denim ทีมผู้วิจัยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตดัสินใจ C4.5 ในการวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 
80.495 ผลจากการประเมินผลการวิเคราะห์รปูแบบ (Rule base) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการแนะน าลายกางเกง ได้กฎพื้นฐาน
จ านวน 44 กฎ  ผลการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกซื้อเสื้อผ้าจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง   

พฤฒิพงศ์  เพ็งศิริ และคณะ(4) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลนักศึกษาที่มผีลต่อ ระดับผลการ
เรียนด้วยเทคนิคต้นไมต้ัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการพยากรณค์วามสัมพันธ์
ของปัจจัยข้อมูลนักศึกษาที่มผีลตอ่ระดับผลการเรยีน ผลการทดลองพบว่าปัจจัยข้อมูลของนักศึกษาท่ีเหมาะสมในการเรียน มี 7 ตัว
แปร จากข้อมูลน าเข้า 12 ตัวแปร  โดย  7 ตัวแปรนี้มาจาก มาจากต้นไมต้ัดสินใจที่ไดม้าสามารถสรุปเลือกเฉพาะกิ่งที่มผีลมากที่สดุ 
โดยวัดคา่ความแม่นย าร้อยละ 84.78 ผลที่ได้พบว่าปัจจัยทีส่่งผลกับระดับผลการเรียนท่ีจบการศึกษาสูงสุดคือ ความสม า่เสมอการ
เข้าเรียนในการเรยีน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการค้นหาความรู้ในการวเิคราะห์สังคมไรเ้งินสดด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ(5,6) กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามขั้นตอนดังนี ้

 
 

ภาพที่  1 The Knowledge Discovery Process(6)   
 

1.  การรวบรวมข้อมลู (Data Collection) 
 ผู้วิจัยท าการออกแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ านวน 440 
คน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561  
2. การเตรยีมข้อมลู (Data Preparation)  
 ผู้วิจัยแปลงเป็นข้อมูลทีส่ามารถน าไปวิเคราะหไ์ด้ ได้แก่ ความสะอาดข้อมูล (data cleansing) ผู้วจิัยท าการจัดการกับ
ค่าที่ขาดหายไป ใช้ค่ากลางของตัวแปรมาแทนท่ีค่าที่ขาดหายไป ใช้คา่เฉลี่ยส าหรับตัวแปรเชิงปริมาณ และค่าฐานนยิมในกรณีที่เป็น
ตัวแปรเชิงคุณภาพ ส าหรับค่ารบกวนผู้วิจัยใช้วิธีลบค่าผดิปกติ (outlier) จากนั้นท าการเติมค่ารบกวนโดยใช้ค่ากลาง  ในส่วนของ
การแปลงข้อมูล (data transformation) งานวิจัยนี้ไม่ได้ท าการแปลงข้อมูลเนื่องจากการออกแบบสอบถามได้พิจารณา ค าถามไว้
เพื่อลดการท างานในข้ันตอนดังกลา่วแล้ว เช่น การออกแบบค าถามเป็นค่าไม่ต่อเนื่องในบางค าถาม เช่น มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการ
จ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด   
 3. การท าเหมืองขอ้มูล (Data mining) 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีต้นไมก้ารตัดสินใจเนื่องจากมีหลักการทีเ่ข้าใจง่าย ตัวแบบถูกสรา้งและเรียนรู้ไดเ้ร็วเหมาะกับ
ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (structured data) โดยขั้นตอนการสร้างโมเดลต้นไม้การตัดสินใจใช้วิธีการค านวณค่าสารสนเทศท่ีได้เพิม่ 
(information gain) ของแต่ละโหนดเทียบกับคลาสเพื่อหาโหนดที่ให้ค่าสารสนเทศท่ีได้เพิ่มมากที่สดุมาเป็น root ของต้นไม้การ
ตัดสินใจ และใช้ค่าอัตราส่วนท่ีไดเ้พิ่ม (gain ratio) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่ยตุิธรรมในการเปรียบเทียบตัวแปรเพื่อการแบ่ง
โหนดของค่าสารสนเทศท่ีไดเ้พิ่ม โดยการปรับค่าสารสนเทศท่ีได้เพิม่ด้วยการหารค่าสารสนเทศส าหรบัการแบ่งโหนด (SplitINFO) 
ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ (1) ซึ่งเมื่อน าค่าสารสนเทศส าหรบัการแบ่งโหนดมาหารออกจากค่าสารสนเทศท่ีได้เพิ่มกส็ามารถ
ค านวณค่าอัตราส่วนท่ีได้เพิม่ดังแสดงในสมการที่ (2)   
 

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹𝑂 =  − ∑
𝑛𝑖 

𝑛

𝑘
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔

𝑛𝑖

𝑛
                  (1) 

    
   เมื่อ ni  คือจ านวนตัวอย่างท่ีโหนดลูกท่ี i 
   และ n คือจ านวนตัวอย่างท่ีโหนดแม่ (parent node) 
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𝐺𝑎𝑖𝑛𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 =  

𝐺𝐴𝐼𝑁𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑁𝐹𝑂
                     (2) 

 
 
 
4. การประเมินตัวแบบ (Model Evaluation) 
 หลังจากผู้วิจยัได้สรา้งโมเดลขึ้นมาแล้ว ผู้วิจยัใช้การวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่า  accuracy ซึ่งเป็นการวัดความ
ถูกต้องของโมเดล โดยพิจารณารวมทุกคลาส (3)  ในที่น้ีผู้วิจัยเลือกใช้ค่า accuracy ที่มีค่าร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยท าการพิจารณาว่า
ค่าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ตั้งไว้หรือไม ่ถ้าไมผู่้วิจัยก็จะท าการเลือกตัวแปรใหม่ เพ่ือสร้างต้นแบบอีกครั้ง  
 

Accuracy = 
จ านวนที่ท านายถูก

จ านวนของการทายทั้งหมด
        (3) 

 
 การวัดประสิทธิภาพของโมเดลลักษณะนี้ต้องใช้การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนก
ประเภทข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ใช้เพื่อสร้างโมเดล และส่วนท่ี 2 ให้โมเดลท านายค่าคลาสค าตอบออกมา 
ในที่น้ีผู้วิจัย เลือกใช้วิธี Split Test เนื่องจากวิธีนี้เหมาะกบักลุม่ตัวอย่างทีม่ีจ านวนไม่มากนัก ผู้วิจัยท าการแบ่งข้อมูลแบ่งข้อมลู
จ านวนร้อยละ 70 ใช้ในการสร้างโมเดล  และข้อมลูจ านวนร้อยละ 30 เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบโมเดลที่สร้างขึ้น   
5. การน าเสนอความรู้ (Knowledge presentation) 
 การน าเสนอโครงสร้างของตัวต้นแบบในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับกฎทีไ่ด้จากต้นไมต้ัดสินใจ คือ IF THEN RULE  เนื่องจาก
สามารถแปลความหมายจากโมเดลต้นไม้การตัดสินใจได้ง่าย และง่ายต่อความเข้าใจของผูส้นใจทั่วไป เพื่อที่จะสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได ้

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 หลังจากท่ีได้ท าการการเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ไปวเิคราะห์โดยไดผ้ลการวิเคราะห์ในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และในส่วนการวิเคราะหโ์ดยวิธเีหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ ส าหรับผลการวิจัยในรูปแบบ
สถิติเชิงสถิตเิชิงพรรณนามีดังนี ้นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.40 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.60  
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมาจากคณะมนุษยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 25.11 และ
จากคณะบริหารธุรกิจและคณะบญัชีจ านวนเท่ากันคือคิดเป็นร้อยละ 24.89 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการช าระเงินแบบสังคมไร้
เงินสดคิดเป็นร้อยละ 92.08 และไม่เคยใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 7.92 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ขั้นตอนการท าธุรกรรม
ทางการเงิน เป็นข้อเสียมากที่สดุของการใช้บริการสังคมไรเ้งินสดคิดเป็นร้อยละ 42.53  รองลงมาคือมีความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยคิดคดิเป็นร้อยละ 32.13 และคิดว่าไมม่ีความจ าเป็นที่ต้องใช้บริการแบบไรเ้งินสดคดิเป็นร้อยละ 25.34 ในด้านความพึง
พอใจต่อบริการการช าระเงินแบบไร้เงินสด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากคดิเป็นร้อยละ 40.72 รองลงมาคือระดับปาน
กลางและมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.09 และ 19.68 ตามล าดับ ในการช าระเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการการ
ช าระเงินผ่าน True Money มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.32 รองลงมาคือ All Member และ mPay คิดเป็นร้อยละ 19.46 และ 
9.50 ตามล าดับ นักศึกษาเคยใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) คิดเป็นร้อยละ 80.09 และไม่เคยใช้คิดเป็นร้อยละ 19.91ความถี่
ในการช าระเงินด้วย QR Code แทนการใช้เงินสด จ านวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 45.02 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ และ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 24.21 และ 17.42 ตามล าดับ แอปพลิเคชันของธนาคารที่ใช้ช าระเงิน นักศึกษา
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ใช้ของธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  61.19 รองลงมาคือธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 
14.25 และ 10.86 ตามล าดับ หากเลือกการท าธรุกรรมทางการเงินได้ว่าท าผ่านพนักงานหรือแอปพลิเคชันของธนาคาร นักศึกษา
เลือกการท าผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 70.59 และเลือกผ่านพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 29.41 สาเหตุที่
นักศึกษาใช้บริการการช าระเงินแบบไร้เงินสดคือความสะดวกและรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 27.15 รองลงมาคือไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางไปท่ีธนาคารเองคิดเป็นร้อยละ 19.91 และไม่ต้องการรับเหรียญที่เป็นเงินทอนคิดเป็นร้อยละ 13.80 นักศึกษาคิดว่าข้อเสีย
ของการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสดคอืท าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 37.78 รองลงมาคอืเสี่ยงต่อการโจรกรรมข้อมลู 
และสญูเสียความเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25.11 และ 17.19 ตามล าดับ นักศึกษาเคยใช้บริการซือ้ขายออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
86.88 และไม่เคยใช้บริการคิดเปน็ร้อยละ 13.12 ประเภทของสนิค้าท่ีนักศึกษาใช้บริการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสดมากที่สุด คอื 
สินค้าประเภทแฟช่ัน นอนพักคิดเป็นร้อยละ 22.17 รองลงมาคือเกมและอุปกรณเ์สรมิ และเครื่องประดับอยู่ในระดับที่เท่ากันคือคิด
เป็นร้อยละ 15.38 และรองลงมาคือ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นรอ้ยละ 15.16 ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้
บริการสังคมไร้เงินสดมากท่ีสดุคือ iOS คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ Android คิดเป็นร้อยละ 40.50 นักศึกษาคิดว่าความ
สวยงามและการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชันของ Mobile Banking มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บรกิารของธนาคารนั้น ในระดบั
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 57.24 รองลงมาคือระดับมากและระดับน้อยคิดเป็น 33.03 และ 9.73 ตามล าดับ นักศึกษามีการตั้ง
รหัสผ่านในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 83.94 และไมไ่ดต้ั้งรหัสผ่าน คดิเป็นรอ้ยละ 16.06 ความถี่ของการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ต่อเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือ จ านวน 1-2 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 52.71 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งตอ่
เดือน และ ตั้งแต่ 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ  28.28 และ 12.22 ตามล าดับ นักศึกษาเคยใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code คิด
เป็นร้อยละ 80.77 ส่วนท่ีไม่เคยใช้คิดเป็นร้อยละ 19.23 หากรถเมล์มีการใช้บริการช าระเงินโดย QR Code ได้ นักศึกษาจะใช้การ
ช าระเงินในรูปแบบนี้คดิเป็นร้อยละ 69.91 และไม่ใช้คิดเป็นร้อยละ 30.09 หากรถแท็กซี่มีการใช้บริการช าระเงินโดย QR Code ได ้
นักศึกษาจะใช้การช าระเงินในรูปแบบน้ีคิดเป็นร้อยละ 71.72 และไม่ใช้คิดเป็นร้อยละ 28.28 นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันของประเทศได้คิดเป็นร้อยละ 85.52 
และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 14.48 นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า "ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต
อันใกล้นี”้ คิดเป็นร้อยละ 71.95 และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 28.05 นักศึกษาใช้บริการแอปท่ีให้บริการเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดมา
เป็นระยะเวลา 1 - 6 เดือน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.14 ลองลงมาคือ  7 - 12 เดือน และ 1 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 
21.72 ตามล าดับ ช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้บริการสังคมไร้เงินสดมากที่สุดคือเวลาในช่วง 11.01 - 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ  46.38  
ลองลงมาคือช่วง 17.01 - 23.00 น. และ 05.00 - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.92 และ 17.19 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ผลส ารวจทัศนคติความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสด 

ค าถามด้านทัศนคตคิวามคดิเห็น เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย  
(ร้อยละ) 

1. การไดร้ับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เช่น ดอกเบี้ย เป็นส่วนส าคัญใน
การตัดสินใจใช้บริการสังคมไร้เงินสด 

87.78 12.22 

2. ความเป็นไปได้ที่หน่วยงานของภาครัฐจะน าข้อมูลการใช้จ่าย
ทางการเงินของท่านมาตรวจสอบย้อนหลัง 

73.08 26.92 

3. การใช้บริการสังคมไรเ้งินสดง่ายต่อการตรวจสอบ 57.92 42.08 
4. การใช้บริการสังคมไรเ้งินสดมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูล
ทางดิจิทัล 

74.89 25.11 
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ค าถามด้านทัศนคตคิวามคดิเห็น เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย  
(ร้อยละ) 

5. รุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือมีสว่นสนับสนุนให้ท่านใช้บริการ
สังคมไร้เงินสด 

75.34 24.66 

6. การช าระเงินโดยใช้บริการสังคมไรเ้งินสดส่งผลให้ท่านใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย 

67.87 32.13 

7. การใช้บริการสังคมไรเ้งินสดมีสว่นให้ท่านเป็นหนี้มากขึ้น 64.21 25.79 
8. การใช้บริการสังคมไรเ้งินสดท าให้ท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 72.17 27.83 
9. แอปพลิเคชันท่ีใช้มีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งานท่ีเหมาะสม
แล้วที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ 

75.79 24.21 

10. การช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัมีความสอดคล้องลงตัวกับการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

68.78 31.22 

11. การช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัท าให้ท่านมีภาพพจน์เป็นคน
ทันสมัย 

56.79 43.21 

 
การวิเคราะห์โดยวิธีเหมืองข้อมูลดว้ยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ 
 จากการวิเคราะหโ์ดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ ผู้วิจัยได้แปลงกฎที่ได้จากต้นไมต้ัดสินใจ คือ IF THEN RULE  จากนั้นผู้วิจัยได้
เรียบเรียงเป็นเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายดังตารางที่ 2 และ ได้ยกตัวอยา่งต้นไม้การตัดสินใจ ดังภาพที่ 2 และ ภาพท่ี 3 

 
ภาพที่  2 ตัวอย่างต้นไม้การตัดสนิในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และใช้บริการ Prompt pay 

จากต้นไม้การตดัสินใจในภาพที่ 2 ต้นไม้การตดัสินใจเมื่อพิจารณากิ่งที่มีค่าน ้าหนักมากพบว่านักศึกษาท่ีเคยซื้อขาย
ออนไลน์ และใช้บริการ Prompt pay จะเคยใช้บริการช าระเงินด้วย QR Code ด้วยค่า accuracy ร้อยละ 81.95 
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ภาพที ่3 ตัวอย่างต้นไม้การตดัสินในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และรุน่ของโทรศัพท์มือถือ 

จากต้นไม้การตดัสินใจในภาพที่ 3 เมื่อพิจารณากิ่งที่มีค่าน ้าหนักมากพบว่านักศึกษาที่เคยซื้อขายออนไลน์ จะเห็นด้วยว่า
รุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือมสี่วนสนับสนุนให้ท่านใช้บริการสังคมไรเ้งินสดด้วยค่า accuracy ร้อยละ 70.68 

ตารางที่ 2 กฎที่ได้จากต้นไม้การตัดสินใจ และค่าความแม่นย า 
กฎที่ได้จากต้นไม้ตัดสินใจ ค่าความแม่นย า 

(ร้อยละ) 

ถ้านักศึกษาเคยใช้บริการซื้อขายออนไลน์และเคยใช้บริการช าระเงินผ่าน QR Code 
และเคยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการช าระเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น แล้วเห็นด้วยวา่การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศด้วยค่า 

78.79 

นักศึกษาท่ีใช้บริการช าระเงินแบบไม่ใช้เงินสดประเภท QR Code พบว่ามีข้อเสียคือ
ท าให้เกิดการความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่ายเงิน สูญเสียความเป็นส่วนตัว ต้องใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และยังเสีย่งต่อการโจรกรรม 

90.91 

นักศึกษาท่ีใช้บริการสังคมไร้เงินสดประเภทพร้อมเพย์จะมีการตั้งรหสัผ่านท่ีเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้บริการสังคมไร้เงินสดแตไ่มไ่ด้ใช้พร้อมเพย์และ
เคยซื้อขายสินค้าออนไลน์ สาเหตุที่ใช้เพราะการใช้บริการสังคมไรเ้งินสดสะดวก
รวดเร็วและไมต่้องเสียเวลาไปท าธรุกรรมที่ธนาคารด้วยค่า 

90.15 

นักศึกษาท่ีเคยซื้อของออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีความความถี่ในการซื้อที่ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน  นักศึกษาท่ีเคยซื้อของออนไลน์ด้วยความถี่ 3-4 ครั้งต่อเดือนมีมูลค่าการช าระ
เงินโดยไม่ใช้เงินสดต่อเดือน 501 -1,000 บาท 

83.33 

นักศึกษาท่ีเคยใช้บริการช าระเงินแบบไม่ใช้เงินสด และเคยซื้อของออนไลน์จะเห็น
ด้วยว่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
เศรษฐกิจในการแข่งขันของประเทศ และการยกเว้นค่าธรรมเนยีมมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสด จะมีการตั้งรหัสผ่านท่ีโทรศัพท์มือถือ และมี
เงินสดในกระเป๋า 100-500 บาท 

78.95 
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กฎที่ได้จากต้นไม้ตัดสินใจ ค่าความแม่นย า 
(ร้อยละ) 

นักศึกษาท่ีเคยซื้อของออนไลน์จะเห็นด้วยว่าการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันของประเทศ และการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมมผีลต่อการตดัสินใจในการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสด 

78.95 

ถ้านักศึกษาที่มีความสนใจจะใช้บริการช าระค่ารถเมลจ์่ายเงินด้วยระบบ QR CODE 
และมีการตั้งรหสัผ่านบนโทรศัพท์มือถือ จะสนใจการใช้บริการช าระค่าแทกซี่จ่ายเงิน
ด้วยระบบ QR CODE นักศึกษาที่แนะน าให้ผู้ปกครองใช้บริการช าระเงินแบบไรเ้งินสด 
และไม่เคยช าระเงินด้วย ระบบ QR CODE จะมีความสนใจที่จะช าระค่าแท็กซี่จ่ายเงิน
ด้วยระบบ QR CODE 

73.68 

ถ้านักศึกษาที่เคยใช้บริการช าระเงินแบบไร้เงินสด และใช้แอป Mobile banking ของ
ธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด จะใช้บริการ Prompt pay  

72.93 

ถ้านักศึกษาเคยช้ือของออนไลน์ และจะแนะน าเพื่อนและผู้ปกครองให้ใช้บริการช าระ
เงินแบบไร้เงินสด จะใช้บริการช าระเงินด้วย QR Code  

74.44   

ถ้านักศึกษาเคยใช้บริการ Prompt pay แล้วจะรู้จักสกุลเงินดิจิทัล  74.44 

ถ้านักศึกษาคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของการสูญหายของโทรศัพท์มือถือ มีความ
เสียหายมากกว่าการสญูหายของเงินสดในกระเป๋าสตางค ์ และใช้แอป Mobile 
banking ของธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด และจะแนะน าผูป้กครองให้ใช้บริการช าระ
เงินแบบไร้เงินสด แล้วนักศึกษากลุ่มนี้จะตั้งรหสัผ่านในโทรศัพท์มือถือ  

81.95 

ถ้านักศึกษาคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของการสูญหายของโทรศัพท์มือถือมีความ
เสียหายมากกว่าการสูญหายของเงินสดในกระเป๋าสตางค์ และเห็นด้วยว่าการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ และเคยใช้บริการช าระเงินด้วย QR Code แล้ว นักศึกษา
กลุ่มนี้จะตั้งรหัสผ่านในโทรศัพท์มือถือ  

77.44 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปการวิเคราะห์ผลข้อมูลเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 440 คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการช าระเงินแบบสังคมไร้เงินสดคิดเป็นร้อยละ 92.08 และไม่เคยใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 7.92 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินเป็นข้อเสียมากท่ีสุดของการใช้บริการสังคมไรเ้งินสดคดิเปน็
ร้อยละ 42.53  รองลงมาคือมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยคิดคิดเป็นร้อยละ 32.13 และคิดว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้บริการ
แบบไร้เงินสดคิดเป็นร้อยละ 25.34 ในด้านความพึงพอใจต่อบริการการช าระเงินแบบไร้เงินสด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ
มากคิดเป็นร้อยละ 40.72 รองลงมาคือระดับปานกลางและมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.09 และ 19.68 ตามล าดับ ในการช าระเงิน
ที่ไม่ใช่ธนาคาร ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการการช าระเงินผ่าน True Money มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.32 รองลงมาคือ All 
Member และ mPay คิดเป็นร้อยละ 19.46 และ 9.50 ตามล าดับ นักศึกษาเคยใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) คิดเป็นร้อย
ละ 80.09 และไม่เคยใช้คิดเป็นร้อยละ 19.91ความถี่ในการช าระเงินด้วย QR Code แทนการใช้เงินสด จ านวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
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มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.02 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 24.21 และ 17.42 
ตามล าดับ 
 ผลส ารวจทัศนคติความคดิเห็นเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสด ส่วนใหญต่อบว่าเห็นด้วยโดย การไดร้ับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เช่น 
ดอกเบี้ย เป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการสังคมไร้เงินสด คิดเป็นร้อยละ 87.78 แอปพลิเคชันท่ีใช้มีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้
งานท่ีเหมาะสมแล้วท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการช าระค่าสินค้าและบริการ คดิเป็นร้อยละ 75.79 การใช้บริการสังคมไร้
เงินสดมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูลทางดิจิทลัคิดเป็นร้อยละ 74.89 และ การใช้บริการสังคมไร้เงนิสดท าให้มภีาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 72.17 
         ผลการส ารวจโดยใช้เทคนคิต้นไม้การตดัสินใจพบว่านักศึกษาที่ใช้บริการช าระเงินแบบไม่ใช้เงินสดประเภท QR Code พบว่า
มีข้อเสียคือท าให้เกดิการความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่ายเงิน สูญเสยีความเป็นส่วนตัว ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา และยังเสี่ยงต่อ
การโจรกรรมข้อมูล ด้วยค่า accuracy ร้อยละ 90.91 นักศึกษาท่ีใช้บริการสังคมไรเ้งินสดประเภทพร้อมเพย์จะมีการตั้งรหัสผ่านท่ี
เครื่องโทรศัพท์มือถือ  ส าหรับนกัศึกษาที่ใช้บริการสังคมไร้เงินสดแต่ไมไ่ด้ใช้พร้อมเพย์ และเคยซื้อขายสินค้าออนไลน์ สาเหตุที่ใช้
เพราะการใช้บริการสังคมไร้เงินสดสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเสยีเวลาไปท าธรุกรรมที่ธนาคาร ด้วยคา่ accuracy ร้อยละ 90.15 
นักศึกษาท่ีเคยซื้อของออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีความความถี่ในการซื้อที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน  นักศึกษาท่ีเคยซื้อของออนไลน์ ด้วยความถี ่
3-4 ครั้ง จะมีมูลค่าการช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสดต่อเดือน 501 -1,000 บาท ด้วยค่า accuracy ร้อยละ 83.33 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) 

พัฒนาเว็บ   แอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน และ 
3) ประเมิน   ความพึงพอใจในการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมง
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ นักศึกษา หน่วยงาน และผู้ดูแลระบบ เว็บแอปพลิเคชันท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถ
จัดเก็บ ประมวลผล และพิมพ์รายงานเพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผน การจัดเก็บช่ัวโมงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา และการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเค
ชันจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  และ 
3) ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานจากผู้ใช้งานจ านวน 12 คน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to develop the Web application for record hours in preparation 
for professional experience, 2) to evaluate the performance of the Web application, and 3) to assessment the 
user’s satisfaction towards the Web application. The tools used in this research consisted of 1) web application 
for record hours in preparation for professional experience, 2 )  system efficiency evaluation form, and 3 ) 
satisfaction assessment form. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.The results of 
this research are as follows: 1) Web Application for Recording Professional Experience Preparation Hours has 
three parts: students, institution and administrator. The researcher developed this system as a web application 
based on PHP and MySQL. Web application can store and retrieve data, process and data visualize as reports. 
These reports can be used as useful information to managing in preparation for professional experience, 2) the 
performance evaluation of web applications from five experts was at the highest level. Its mean and standard 
deviation were 4.49 and 0.59, and 3) the satisfaction assessment result of twelve users was at the highest level 
including mean was 4.45 and standard deviation was 0.66. 
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บทน า 

 รายวิชา SIT406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัด
เรียนการสอนของวิชานี้แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ ดังนี้ 1. การจัดอบรมให้นักศึกษา เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ การอบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการท างาน 2. การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ไม่ต ่ากว่า 50 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ซึ่งมีการบันทึกชั่วโมงทั้งการอบรมและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1)  และจากการศึกษาการ
ท างานของระบบในการบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปัจจุบัน พบว่า นักศึกษาต้องเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเองลงในเอกสารที่อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดให้ จากนั้นจึงน าไปให้ผู้ดูแลประจ าหน่วยงานลงชื่อ
เพื่อเป็นหลักฐานว่า ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์แล้ว และจึงน าเอกสารไปส่งอาจารย์ประจ ารายวิชา เนื่องจากเป็นการบันทึก
ข้อมูลลงในเอกสารจึงมีความเสี่ยงท่ีข้อมูลจะเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลผิดผลาดจากการบันทึกข้อมูลของนักศึกษา และข้อมูลการ
เตรียมฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาทุกคนถูกเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร ท าให้ไม่สะดวกและยากในการค้นหาข้อมูลการเตรียม
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
 จากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ (Website) และเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application) พบว่าเว็บแอปพลิเคชันเป็นเว็บที่น าเอาโปรแกรมประยุกต์ (Application) มารวมไว้ในเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาทาง
คอมพิวเตอร์เชิงโปรแกรมมิ ่ง เช่น PHP Python และ Java(2)  จึงท าให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถท างานเหมือนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งต่างกับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยหน้าเว็บเพจหลายหน้าที่ท าการเชื่อมโยงผ่านทาง HTML CSS และ JavaScript 
ซึ่งเว็บไซต์สามารถท าได้เพียงน าเสนอข้อมูล แต่ไม่สามารถค านวณหรือท างานอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเว็บแอปพลิเคชัน  
ได้(3) และข้อดีของเว็บไซต์เหล่านี้คือ ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะท างานอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ 
และสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ี
สามารถบันทึกข้อมูล จัดการข้อมูล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
หน่วยงาน ข้อมูลการอบรม และข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละคน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรี ยมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ใช้วงจรพัฒนาระบบ )System Development 

Life Cycle :SDLC( โดยขั้นตอนการพัฒนามี ขั้นตอน 6(4) ดังนี ้ 
2.1 ขั ้นตอนการระบุป ัญหา โอกาส และวัตถุประสงค์ เป ็นขั ้นตอนการศึกษาปัญหาของระบบใน

ปัจจุบัน            เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบ และตั้งวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา ซึ่งปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบัน เกิดจาก
การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารจึงมีความเสี่ยงท่ีข้อมูลจะเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลผิดผลาดจากการบันทึกข้อมูลของนักศึกษา และ
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ข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาทุกคนถูกเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร ท าให้ไม่สะดวกและยากในการค้นหาข้อมูล
การเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 

2.2 ขั้นตอนการก าหนดความต้องการ เป็นขั้นตอนของการก าหนดความต้องการของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
ส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 

4                  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน 

2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ เป็นขั้นตอนที่น าเอาประเด็นจากสองขั้นตอนแรกมา
วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนด้วยแผนภาพบริบท (Context Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึง
ภาพรวมขอบเขตการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram( คือแผนภาพที่
จ าลองการท างานของกระบวนการต่าง ๆ ในระบบ 

2.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
โดยต้องตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะน ามาพัฒนา และออกแบบฐานข้อมูล การแสดงผลบนอุปกรณ์และการพิมพ์รายงาน โดยใช้
แผนภาพ   อีอาร์ (Entity Relationship Diagram) เพื่อก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ  

2.5 ขั้นตอนพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา คือ 
ภาษา  PHP HTML และ Bootstrap4 ส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล  

2.6 ขั้นตอนการทดสอบและบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนการทดสอบระบบก่อนน าไปใช้งานจริง ซึ่งหลังจากท่ีได้มี    
การเขียนเว็บแอปพลิเคชันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องทดสอบการท างานของระบบว่ามีข้อผิดพลาดหรือตรงตามความต้องการ   
ของผู้ใช้งานหรือไม่ ผู้วิจัยจึงจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้โปรแกรม AppServ ในส่วนของการบ ารุงรักษานั้น      
ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขระบบหลังจากใช้งานแล้ว เช่น พบปัญหาการแสดงผลของเว็บ รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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เข้าสู่ระบบ

1.0
นักศึกษา

จัดการข้อมูล

2.0

หน่วยงาน

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ดูแลระบบD1

ข้อมูลนักศึกษาD2

ข้อมูลหน่วยงานD3

ข้อมูลหัวข้ออบรมD4

บันทึกข้อมูลการเตรียม
ฝ กประสบการณ์

3.0

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์D5

ยืนยันข้อมูลการเตรียม
ฝ กประสบการณ์

4.0

บันทึกข้อมูลการอบรม

5.0

พิมพ์รายงาน

6.0

ข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลการเข้าส ู่ระบบ

ข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลการเข้าส ู่ระบบ

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ดูแลระบบข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลการเข้าส ู่ระบบ

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลนักศึกษาD2
ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

หน่วยงาน

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการอบรม

ข้อมูลการอบรม

ข้อมูลการอบรมD6

ข้อมูลหน่วยงานD3

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการอบรม

ข้อมูลการอบรม

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหัวข้ออบรมD4
ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการอบรม

ข้อมูลหัวข้ออบรม

ข้อมูลนักศึกษาD2
ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหน่วยงานD3
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลการพิมพ์รายงาน

รายงานข้อมูลการอบรม
รายงานข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

รายงานข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการพิมพ์รายงาน

ผู้ดูแลระบบ

รายงานข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลหน่วยงาน
รายงานข้อมูลหัวข้ออบรม
รายงานข้อมูลการอบรม
รายงานข้อมูลการเตรียมฝ กประสบการณ์

ข้อมูลการพิมพ์รายงาน  
ภาพที่  1 แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 

 

3. การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและแบบประเมินความพึงพอใจ ผู ้วิจัยได้ศึกษา
รูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นสร้างแบบประเมิน โดยแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน คือ )1 (ด ์้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของ
ผู้ใช้ )2 (ด้านหน้าท่ีและความถูกต้องในการท างานของระบบ )3 (ด้านการใช้งานของระบบ และ )4 (ด้านความปลอดภัยของระบบ  
ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น(5)  ด้าน คือ ด้านการใช้งาน และด้านข้อมูลและสารสนเทศ 2แบบประเมินทั้ง 2 ส่วน เป็น
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิ
เคิร์ท ) Likert) ดังนี ้ 

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ระดับมาก 
   3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดับน้อย 
    1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน และผู้วิจัยให้ผู้ใช้งานทดสอบใช้งานเว็บ          
แอปพลิเคชันและประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.21-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอ้ย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผลวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ท าง าน
บนเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และพิมพ์รายงานได้ มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ 
นักศึกษา หน่วยงาน และผู้ด์ูแลระบบ ดังนี้ 

1. ส่วนของนักศึกษา มีขอบเขตการท างาน ดังนี้ 
1.1 เข้าสู่ระบบด้วยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.2 บันทึกข้อมูลการอบรม 
1.3 บันทึกข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
1.4 ตรวจสอบข้อมูลการอบรมและข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
1.5 แสดงรายงานข้อมูลการอบรม และรายงานข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 

2. ส่วนของหน่วยงาน มีขอบเขตการท างาน ดังนี้ 
2.1 เข้าใช้งานด้วยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
2.2 ตรวจสอบข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
2.3 ยืนยันข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
2.4 แสดงรายงานข้อมูลนักศึกษา และรายงานข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 

3. ส่วนของผู้ดูแลระบบ มีขอบเขตการท างาน ดังนี้ 
3.1 เข้าใช้งานด้วยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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3.2 สามารถจัดการข้อมูลโดย เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลหัวข้ออบรม 
3.3 ตรวจสอบข้อมูลการอบรม 
3.4 ตรวจสอบข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
3.5 แสดงรายงานข้อมูลนักศึกษา รายงานข้อมูลหน่วยงาน รายงานข้อมูลหัวข้ออบรม รายงานข้อมูลการ

อบรม และรายงานข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 
ตัวอย่างการท างานของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้ใช้สามารถ

เข้าสู่ระบบด้วยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน จะแสดงหน้าจอหลักของเว็บ ดังภาพท่ี 2 นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการอบรม และข้อมูล
การเตรียมฝึกประสบการณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลนักศึกษา หน่วยงาน และหัวข้ออบรม ดังภาพที่ 3 หน่วยงาน
สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ได้ ดังภาพที่ 4 ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงาน เช่น รายงานข้อมูลการ
อบรม รายงานข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสูร่ะบบและหน้าจอในส่วนของนักศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอการเพิม่ข้อมูล และแก้ไขข้อมลู ในส่วนของผู้ดูแลระบบ  
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ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยันข้อมลูการเตรียมฝึกประสบการณ ์ในส่วนของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลการเตรยีมฝึกประสบการณ์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั ่วโมง เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ผลดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ประสิทธิภาพของระบบ 
1. ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.40 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านหน้าท่ีและความถูกต้องในการท างานของระบบ 4.67 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้งานของระบบ 4.20 0.84 มาก 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.70 0.50 มากที่สุด 

ผลประเมินโดยรวม 4.49 0.59 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียมฝึกปร ะสบการณ์
วิชาชีพ    มีผลประเมินโดยรวมเท่ากับ 4.49 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 สรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
บันทึกช่ัวโมง    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกชั่วโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
จากผู้ใช้งาน จ านวน 12 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 
 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการใช้งาน    
1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.25 0.62 มากที่สุด 
1.2 ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซอ้น 4.50 0.67 มากที่สุด 
1.3 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4.42 0.79 มากที่สุด 
1.4 มีการตรวจสอบสถานะในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของ
ผู้ใช้งาน 4.50 0.52 มากที่สุด 
1.5 ระบบช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้
งาน 4.50 0.67 มากที่สุด 
2. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ    
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว 4.50 0.80 มากที่สุด 
2.2 ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชือ่ถือ 4.50 0.52 มากที่สุด 
2.3 ข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน 4.50 0.67 มากที่สุด 
2.4 ข้อมูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน 4.25 0.62 มากที่สุด 
2.5 ข้อมูลและสารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.58 0.67 มากที่สุด 
ผลประเมินโดยรวม 4.45 0.66 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน จากผู้ใช้งานมีผลประเมินโดยรวมเท่ากับ 4.45 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 โดยในด้านการใช้งาน รายการประเมินที่ได้ผลประเมินมากที่สุด มีดังนี้ ระบบใช้งานง่าย 
และ          ไม่ซับซ้อน มีการตรวจสอบสถานะในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน และระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและ   มีประโยชน์ต่อการใช้งาน โดยมีผลประเมินเท่ากับ 4.50 ส่วนด้านข้อมูล และสารสนเทศ รายการประเมินท่ีได้ผล
ประเมินมากท่ีสุด คือ ข้อมูลและสารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประเมินเท่ากับ 4.58  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลงานของไหมค า ตันติปทุม(6) ซึ่งได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บทความวิจัยในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉบับท่ี 2 ผลวิจัยพบว่าคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ัวไปโดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานของมนัสนันท์ บุญปาลวงศ์ (7) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกงาน
ภายนอก บทความวิจัยในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ผลการวิจัยนี้พบว่าโปรแกรมเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการ  ใช้งานมีความถูกต้อง และผลวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์ที่ท างานบนเว็บเบราว์เซอร์ การใช้งานแบ่ งเป็น 3 ส่วน คือ นักศึกษา 
หน่วยงาน และผู้ดูแลระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลหัวข้ออบรม ข้อมูลการอบรม และข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ สามารถค้นหาข้อมูลและยืนยันข้อมูล
การเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ค านวณชั่วโมงรวมของการอบรมและการเตรียมฝึกประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง และ
พิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้แก่ รายงานข้อมูลนักศึกษา รายงานข้อมูลหน่วยงาน รายงานข้อมูลหัวข้ออบรม รายงานข้อมูลการอบรม 
และรายงานข้อมูลการเตรียมฝึกประสบการณ์ 

2. การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน มีผลประเมินโดยรวมเท่ากับ 4.49 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 สรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพใน
ระดับมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน มีผลประเมินโดยรวมเท่ากับ 4.45 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.66 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในระดับมากท่ีสุด 

ดังนั้นเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นระบบ ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์รายงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ ่งรายงานที่ได้เป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้งาน และวางแผนในการจัดอบรมและการเก็บช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน. มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รหัสวิชา SIT406 การเตรียมฝึกประสบการณ์
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ระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร 
Business-matching system between senior management 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารในแต่ละบริษัท  มาปรับให้สามารถใช้งานได้กับบริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยมี
ฟังก์ชันการท างานที่ส าคัญคือ การจับคู่ระหว่างบริษัทต่าง ๆ การสนทนาเมื่อจับคู่ ตรงกัน และผู้ใช้สามารถปิดประกาศเพื่อแสดง
ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ระบบพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ JavaScript โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการพัฒนา
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อน าระบบไปติดตั้งเพื่อทดสอบใช้งานจริง พบว่าระบบสามารถท างาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารและการท าธุรกิจร่วมกับบริษัทอื่น ๆ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน จ านวน 11 คน พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

 
ค ำส ำคัญ: การจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ จับคู่ 
 
Abstract 

For a business, connection between company is one important issue especially for senior management. 
Thus, a demand of supporting for matching for business is increasing. Also, there are many paid applications 
such as HUNT BANK or CXOBANK which are provided for business matching for domestic use in Japan. However, 
there still no such kind of application for international level. Therefore, we propose the development 
international web application for matching for business senior managements. The system contains function 
which matching between different companies, make a conversation when matching is established, and users 
can post messages to display company news. The system was developed by PHP and JavaScript and using 
MySQL for manage database system. The assessment by business matching consultant company showed the 
result “Good enough for practical use”.  1 1  users satisfied at a good level with the mean score was 3.71 and 
Standard Deviation of 0.50. 

 
Keywords:  Business-matching system between senior management, Information system, matching 
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บทน า 
 ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ที่มีการด าเนินธุรกิจ ย่อมมีความต้องการขยายกิจการให้เติบโตขึ้น เพราะในโลกของการท าธุรกิจ 

การที่องค์กรไม่เติบโตย่อมหมายถึงขนาดของธุรกิจนั้นจะเล็กลงโดยอัตโนมัติเนื่องมาจากผลกระทบจากการแข่งขันและถูกคู่แข่ง
แบ่งยอดขายไปนั่นเอง กลยุทธ์ในการขยายกิจการนั้นมีอยู่หลากหลายทางเลือก การเลือกให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความ
พร้อมขององค์กรและโอกาสทางธุรกิจที่ก าลังเข้ามาด้วย โดยกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจที่บริษัท เจแปน คอนซัลติ้ง จ ากัด เลือกใช้
คือ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business chain) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการขยายกิจการที่ช่วยลดความเสี่ยงได้มาก โดยการวาง
ระบบตัวแทนประจ าพื้นที่(1) จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย มีรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจในการให้ค าปรึกษาแก่บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในภูมิภาคอาเซียนเพื่อวางแผนทางการตลาดและการลงทุนใน
ประเทศไทย โดยประกอบกิจการให้บริการอบรม สัมมนา ให้ค าปรึกษาการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู ่ในประเทศไทย  
แก่ชาวต่างชาติ เป็นนายหน้ารับเป็นธุระจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า(2) โดยบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่บริษัทต่าง ๆ ที่สนใจและต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทยให้
เข้าถึงง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการใช้บริการแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ HUNT BANK(3) และ 
CXOBANK(4) ซึ ่งจากการศึกษาพบว่า ระบบมีการใช้งานภาษาญี ่ปุ ่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรองรับการใช้งานในภาษา  
อื่น ๆ ได้ และจ ากัดสถานที่ที่สามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มเขตที่อยู่ด้วยตนเองได้ 
ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบท่ีสามารถใช้ได้ในทุกประเทศท่ัวโลก โดยปลดล็อก
เลขที่อยู่ไอพีของประเทศต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใช้งานโดยไม่ต้องใช้ VPN (Virtual Private Network) และลดข้อจ ากัดบางส่วนที่ 
ไม่จ าเป็น เช่น การก าหนดพื้นที่ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และภาษาที่ใช้ในระบบ เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานใน
ประเทศไทย และพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของระบบให้สอดคล้องกับระบบเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ ระบบจะให้
ผู้บริหารแต่ละบริษัทลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อจับคู่และค้นหาบริษัทต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการท าธุรกิจร่วมกัน ระบบจะ
ด าเนินการสุ่มรายชื่อบริษัทท่ีลงทะเบียนในระบบจับคู่โดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูลให้แก่สมาชิก ระบบใช้เทคนิคการสุ่มชุดตัวเลข 
โดยแต่ละบริษัทจะส่งค่าตัวเลขมายังระบบ ระบบจะจัดเก็บชุดตัวเลขแล้วน ามาสุ่มหาบริษัทต่าง ๆ โดยตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าชุด
ตัวเลขของทั้งสองฝ่ายตรงกันจะท าการจับคู่ทันที ถ้าบริษัททั้งสองฝ่ายมีความสนใจตรงกันจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบ
ส่วนตัวผ่านระบบแชท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปิดประกาศข่าวสารของบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่เป็น
สมาชิกของระบบได้อีกด้วย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร คณะผู้วิจัยอาศัยหลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแ์วร ์
หรือ SDLC (System Development Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ เพื่อให้การ

พัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ โครงสร้างภาพรวมของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
ท างานในส่วนของ Front-end จะแสดงหน้าใช้งานให้กับสมาชิกบนเว็บไซต์ และการท างานในส่วนของ Back-end จะควบคุมการ
ท างานของระบบให้กับสมาชิก การท างานของระบบอยู่ในรูปแบบ Client/Server โดยมี API (Application Program Interface) 
เป็นตัวกลางที่คอยตรวจสอบ Request และ Response ระหว่างลูกข่ายกับแม่ข่าย จากรายละเอียดการใช้งานระบบที่กล่าวมา
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ข้างต้น สามารถแสดงล าดับขั้นตอนการท างานในรูปแบบแผนภาพการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System architecture)  
ดังภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1 แผนภาพการออกแบบสถาปัตยกรรมการท างานของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจบัคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร 
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายถึงกระบวนการท างานต่าง ๆ ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร 
เพื่อแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบกับผู้ใช้งานได้ในรูปแบบ Use Case Diagram ดังภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร 

จากภาพท่ี 2 แสดงถึงฟังก์ชันและสมาชิกในระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร โดยแบ่ง Use Case ได้ 
8 ส่วน ดังนี ้

1) Login ใช้ส าหรับการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบตัวตนและสิทธิในการเข้าถึงการท างานในแต่ละส่วนของระบบ 
2) Register ใช้ส าหรับลงทะเบียนเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกข้อมูล ชื่อสมาชิก อีเมล รหัสผ่าน รูปโพรไฟล์  

ช่ือบริษัท ลิงก์เว็บไซต์บริษัท ต าแหน่ง ปีท่ีก่อตั้ง และที่อยู่บริษัท 
3) Information profile ใช้ส าหรับดูข้อมูลบริษัทของสมาชิกและแก้ไขข้อมูลของสมาชิก ได้แก่ ชื่อสมาชิก รูปโพรไฟล์ 

ช่ือบริษัท ลิงก์เว็บไซต์บริษัท ต าแหน่ง ปีท่ีก่อตั้ง และที่อยู่บริษัท 
4) Post system ใช้ส าหรับปิดประกาศเรื่องราวหรือข่าวสารของบริษัทให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก เป็นส่วนการ

ท างานท่ีมีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันทวิตเตอร์และสมาชิกสามารถลบข้อความหรือรูปท่ีปิดประกาศของตนเองได้ 
5) Matching system ใช้ส าหรับจับคู่บริษัทที่สนใจโดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูล ชื่อสมาชิก รูปโพรไฟล์ ชื่อบริษัท 

ลิงก์เว็บไซต์บริษัท ต าแหน่ง ปีท่ีก่อตั้ง ที่อยู่บริษัท จะแสดงข้อมูลในหน้าระบบจับคู่ โดยจะสุ่มบริษัทที่ลงทะเบียนในระบบถ้าบริษัท
ทั้งสองฝ่ายสนใจตรงกัน ทั้งคู่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ การจับคู่จะเป็นการค้นหาบริษัททั้งหมดโดยใช้เทคนิคการสุ่มชุดตัวเลข
ของแต่ละบริษัทท่ีได้ส่งค่ามายังระบบ ระบบจะจัดเก็บชุดตัวเลขแล้วน ามาสุ่มหาบริษัทต่าง ๆ โดยตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าชุดตัวเลข
ทั้งสองฝ่ายในระบบตรงกันจะจับคู่ทันที 

6) Chat System ใช้ส าหรับสร้างการติดต่อสนทนาระหว่างบริษัทแบบส่วนตัว โดยจะสนทนากันได้ก็ต้องจับคู่ตรงกัน 
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7) Setting ใช้ส าหรับตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 
8) Forget password ใช้ส าหรับกรอกอีเมลเพื่อขอรหัสผ่านท่ีจ าไม่ได้ส่งไปยังอีเมลของสมาชิก 
โดยส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร น าเสนอด้วย Class 

Diagram แสดงดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Class Diagram ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกจิส าหรบัผู้บริหาร 
 
 
 

 จากภาพท่ี 3 ระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1) คลาส Company_member เป็นคลาสที่ใช้เก็บข้อมูลของสมาชิก โดยมีความเกี่ยวข้องกับ Entity Class 5 คลาส 

ได้แก่ Friend_request, Friend_member, Member_chat, Post_member และ Forget_password 
2) คลาส Friend_request เป็นคลาสที่ใช้เก็บข้อมูลการรับ-ส่งค าขอการจับคู่  
3) คลาส Friend_member เป็นคลาสที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่ท าการจับคู่  
4) คลาส Member_chat เป็นคลาสที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสนทนา 
5) คลาส Post_member เป็นคลาสที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกาศ 
6) คลาส Forget member เป็นคลาสที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขอเปลี่ยนรหัสผ่าน 
2. การพัฒนาระบบ 
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Visual Studio Code ส าหรับออกแบบ

และพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ใช้ภาษา PHP และ JavaScript ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว
สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อีกท้ังสนับสนุนการท างานท่ีมีการติดต่อฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. การทดสอบและประเมินโปรแกรม 
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เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบก่อนน าไปใช้งานจริง และประเมินระบบเพื่อหาประสิทธิผลของการท างาน คณะผู้วิจัย
ได้ทดสอบการใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ สอบถามจากผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทและบริษัทอื่น ๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงที่ได้ร่วมการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 11 คน แล้วจึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการสถิติโดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5. ผลการพัฒนาระบบ 
ผู้ใช้สามารถเข้าท างานในส่วนต่าง ๆ ของระบบผ่านหน้าจอเข้าสู่ระบบ ได้ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
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 จากภาพที่ 4 สมาชิกเข้าสู่ระบบโดยกรอกอีเมลสมาชิกและรหัสผ่าน จากนั้นกดที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าหาก
สมาชิกต้องการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กให้คลิกที่ปุ่ม FACEBOOK LOGIN ซึ่งในระบบจะแสดง Loading Screen เพื่อให้
สมาชิกทราบว่าระบบก าลังประมวลผลเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ Signed in successfully  

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงข้ันตอนการเข้าสูห่น้าปิดประกาศของสมาชิก 

 
จากภาพที่ 5 เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบจะมาหน้าหลักท่ีเป็นระบบปิดประกาศข้อความ โดยสมาชิกสามารถอัปโหลดรูปภาพ

และกรอกข้อความปิดประกาศข่าวสารของบริษัทสมาชิกได้ เมื่อสมาชิกกรอกข้อความปิดประกาศและคลิกที่ปุ่ม POST ระบบจะ
แสดงหน้าอัปโหลดขณะด าเนินการอัปโหลดข้อความ เมื่อเข้าสู่หน้าปิดประกาศของสมาชิกจะแสดงข้อความที่สมาชิกปิดประกาศไว้ 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการแสดงข้อมูลที่จะจับคู่กับอีกบริษัท 
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ภาพที่ 7 หน้าจอการแสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทท่ีจะจับคู ่

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการแสดงการแจง้เตือนเมื่อจับคู่กับอีกบริษัทส าเร็จ 

 
จากภาพท่ี 6 เมื่อสมาชิกเข้าสู่หน้าการจับคู่ ระบบจะสุ่มบริษัทให้สมาชิกได้เลือก แต่ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลบริษัทน้ันให้

คลิกที่ปุ ่ม see more จะแสดงรายละเอียดข้อมูลดังภาพที่ 7 ถ้าสมาชิกมีความต้องการจับคู่กับบริษัทที่สนใจให้คลิกที่ปุ ่ม
เครื่องหมายถูก () แต่ถ้าไม่สนใจให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายกากบาท () ถ้าต้องการทราบว่าจับคู่กันจริงหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม
ไอคอนกระดิ่งตามภาพที่ 8 ระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิกที่จับคู่ส าเร็จ โดยสามารถติดต่อและสนทนาโดยคลิกปุ่ม Start Chat ระบบ
จะส่งสมาชิกไปหน้าสนทนากับบริษัทนั้น 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงหนา้สนทนาและรายชื่อติดต่อ 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงรายละเอยีดข้อมูลสนทนาในขณะทีส่มาชิกอีกบริษัทเปิดอ่านข้อความแล้ว 
 

จากภาพที่ 9 และ 10 เมื่อสมาชิกเข้าสู่หน้าระบบแชทจะมีการแสดงรายชื่อติดต่อที่จับคู่กันแล้วอยู่ทางซ้ายมือ และถ้า
ต้องการสนทนาให้คลิกท่ีกล่องข้อความและสามารถกด Enter หรือคลิกที่ปุ่มส่งทางด้านขวา 

 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหารที่พัฒนาขึ้น ได้มีการ

น าไปทดลองใช้งานและมีการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การประเมินด้านเนื้อหาและการใช้
งานระบบ และการประเมินด้านภาพรวมของระบบ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านเนื้อหาและการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 ผลประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการใช้งานระบบ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านภาพรวมของระบบ อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 สามารถแสดง

รายละเอียดได้ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 ผลประเมินความพึงพอใจด้านภาพรวมของระบบ 
 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหารผ่านระเบียบวิธีการ
ทางสถิติเพื่อท าการหาค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดพบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 3.71 ในค่าสเกล 5 ระดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ คือ 
เนื่องจากระบบแชทไม่ได้เป็นการแชทแบบเวลาจริง (Real time) เหมือนกับแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์และไลน์ ระบบแชท
ที่พัฒนาจ าเป็นต้องรีเฟรชหน้าจอก่อนถึงจะเห็นข้อความจากผู้ส่งได้ จึงควรปรับปรุงระบบแชทให้เป็นแบบเวลาจริงเพื่อให้สมาชิก
ได้รับความสะดวกในการโต้ตอบกัน 
 
สรุป 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจส าหรับผู้บริหาร ซึ่งสถานประกอบการสามารถน าไปใช้งาน
ได้จริงกับธุรกิจของตน และช่วยสนับสนุนการท างานขององค์กร สามารถขยายโอกาสในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยให้เข้าถึง
ง่ายขึ้น โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน HUNT BANK และ CXO BANK ที่ใช้งานได้
เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่สนใจจับคู่ท าธุรกิจร่วมกันในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและส่งเสริมความรู้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 2) ประเมิน

คุณภาพของสื่อแอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ่านวน 3 คน เลือกมาโดยวิธีการเจาะจง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ่านวน 20 คน เลือกมาโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) สื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของ
วิตามินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
มีต่อสื่อแอนิเมชัน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติที่มีความยาว
เรื่องประมาณ 5 นาทีและมีขนาดของการน่าเสนอ 1920*1080p ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (�̅� = 4.08, S.D. = 0.23)  ผลการประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างรวมความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี (�̅� = 4.10, S.D. = 0.02) 
 
ค ำส ำคัญ: สื่อแอนิเมชัน วิตามิน อาหาร 5 หมู่ 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) develop and promote 2D animation media knowledge on the benefits of 
vitamins 2) assessed quality of animation media three experts were selected by specific methods and 3) 
assessed the sample's satisfaction with animation media. In which the sample group were regular semester 
students Multimedia technology course Faculty of Science and Technology, 20 people selected by lottery 
method. The instruments used in this research include 1) the researcher-generated animation of the benefits 
of vitamins, and 2) the quality assessment of the animation media. 3) The sample group's satisfaction 
assessment form for animation media. The statistics used in this research are mean and standard deviation. The 
results of the study showed that the 2D animation was about 5 minutes long and has a size of 1920 * 1080p 
presentation. The results of animation quality evaluation on the benefits of vitamins That are evaluated by 
experts Including the quality of all 3 aspects, the quality level is at a good level (�̅�  = 4.08, S.D. = 0.23) The 
results of the sample satisfaction evaluation on the animation media on the benefits of vitamins. The sample 
group assessed were satisfaction in all 3 aspects, with good level satisfaction (�̅� = 4.10, S.D. = 0.02). 
 
Keywords:  Animation media, Vitamins, Food 5 groups 
 
บทน า 
 วิตามินเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อร่างกายของมนุษย์ และอยู่ในอาหารหลากหลายชนิด และ
ยังจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการในเด็ก แต่เด็กหลายคนยังไม่รู้ว่าวิตามินอยู่ในอาหารและผลไม้ประเภท
อะไรบ้าง เด็กจึงมีความรู้เรื่องวิตามินไม่ครอบคลุม และที่ส่าคัญข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับวิตามินในด้านต่าง ๆ  นั้นมีน้อย ไม่หลากหลาย
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และอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  เข้าถึงได้ยากในชีวิตประจ่าวัน เพราะสมัยก่อนเทคโนโลยีในการท่าสื่อต่าง ๆ เข้าถึงได้ยากส่าหรับ
บุคคลทั่วไป เพราะมีวิธีการท่าที่ซับซ้อนและยุ่งยากในขั้นตอนการท่า และความรู้เกี่ยวกับวิตามินยั งมีไม่คลอบคลุม ยังไม่
หลากหลายมากพอและเรียนรู้ได้ในหนังสือเรียนเท่านั้น 
 การพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กนับว่าเป็นช่วงการเจริญเติบโตและการเรียนรู้หนึ่งในข้ันตอนของการเจริญเติบโต
ของร่างกายมนุษย์ วิตามินจึงมีความจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กในช่วงวัยประถมศึกษาตอนปลาย เพราะช่วยในการบ่ารุง
สมอง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย และยังช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ แต่เพราะเด็กในวัยนี้ไม่ชอบรับประทานผัก ผลไม้ 
และอาหารที่มีประโยชน์เพราะอาหารเหล่านี้ไม่อร่อยถูกใจเด็กในวัยนี้ จึงท่าให้ร่างกายขาดสารอาหารและวิตามิน จนท่าให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น โรคปากนกกระจอกที่เป็นกันมากในวัยเด็กประถมศึกษา เพราะขาดวิตามินบีสอง จากการไม่ชอบ
รับประทานผักใบเขียวต่าง ๆ และอาการเลือดออกตามไรฟัน ที่พบได้บ่อยมาก เพราะขาดวิตามินซี จากการที่เด็กไม่ชอบ
รับประทานผลไม้ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันหากเรารับประทานวิตามินมากเกินไปก็สามารถท่าให้เกิดโรคและอาการข้างเคียงได้ 
เช่น หากได้รับวิตามินบีสอง มากเกินไปก็อาจท่าให้เกิดอาการชาตามร่างกาย หรือเป็นอาจเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในไต หากเรา
รับประทานวิตามินซีมากเกินไป(1) เป็นต้น 
 ในปัจจุบันสื่อแอนิเมชันได้เข้ามามีอิทธิพลกับสังคมมากขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตลอดเวลาไม่จ่าเป็นต้อง
เรียนรู้และเข้าถึงแต่ภายในห้องเรียนหรือในวิชาเรียน และมีหลากหลายรูปแบบท่าให้ง่ายต่อการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้
รับชม นอกจากจะช่วยท่าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว ผู้รับชมยังได้รับความเพลิดเพลินใน
การเรียนรู้อีกด้วย และนอกจากประโยชน์ของสื่อแอนิเมชันจะมีการท่าให้เนื้อหาที่ยากสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วย
เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนเกี่ยวกับเรียนการสอนอีกด้วย เพราะสามารถน่ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้ได้ใน
ระยะยาว และยังประหยัดทรัพยากรในด้านของเอกสารในการเรียนการสอนอีกด้วย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและส่งเสริมความรู้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของ
วิตามิน 2) เพื่อประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน โดยผู้เช่ียวชาญ 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ธนีวรากานต์ 
ณัฏฐ์ชนะกุณ, เนติรัฐ วีระนาคินทร์ (2) การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการน่าเสนอแบบสตอรี่ไลน์  
ส่าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6, กฤษฎา ศรีสุวรรณ์, ทวีศักดิ์ สะละหมัด(3) ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารหลัก 
5 หมู ่และสังวาล แหวนแก้ว, ละอองดาว ทองพูน, ธีรภัทร สืบเพ็ง(4) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สื่อการเรียนรู้แอนิเมชันค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส่าหรับเด็กปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด่าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด่าเนินการตามขั้นตอนของ ADDIE MODEL(5) ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 ข้ันตอนได้ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนการด่าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิตามิน ว่า

วิตามินมีประโยชน์อะไรบ้าง มีกี่ประเภท เหมาะส่าหรับช่วงวัยไหน จากนั้นน่าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อ
น่าไปใช้ในขั้นตอนการออกแบบ 

2) การออกแบบ (Design) สื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ผู้วิจัยได้เริ่มขั้นตอนการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 
โดยเริ่มจากเขียนเนื้อเรื่องย่อดังนี้ สื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ด่าเนินเรื่องโดยพี่ปายเป็นพี่สาวของน้องเปาก่าลังน่า
อาหารว่างที่เป็นผักผลไม้มาให้น้องเปากิน และหนูเปาท่าท่าไม่ชอบกินผักและผลไม้ พ่ีปายเลยบอกว่า นี่น้องเปา เราต้องกินผักและ
ผลไม้ด้วยนะ แล้วน้องเปาก็สงสัยว่าวิตามินคือะไรท่าไม เราต้องการมัน พี่ปายเลยอธิบายว่าวิตามินคืออะไร มีกี่ชนิด มีกี่ประเภท
และพูดถึงประโยชน์ของวิตามิน หลังจากได้เนื้อเรื่องแล้วก็น่ามาการออกแบบลักษณะของตัวละคร การออกแบบฉาก และเขียนบท
ด่าเนินเรื่อง (Storyboard) ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วนแสดงดังภาพท่ี 1 และ 2 
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ภาพที่ 1 แสดงรูปและลักษณะของตัวละครพี่ปายและน้องเปา 

 
  

ฉากท่ี 2 : อธิบายวิตามิน 
เสียงประกอบ : เสียงดนตร ี
มุมกล้อง : ระยะปกติ                                                                                 
บทสนทนา : พี่ปาย : วิตามินคือสารอาหารที่ให้พลังงาน 
กับเรา ช่วยในการเจริญเติบโตขอร่างกาย และยังช่วยใน 
การท่างานของสมองเราด้วยนะ 
 
 
ฉากท่ี 7 : วิตามินที่ละลายในน่้า 
เสียงประกอบ : เสียงดนตร ี
มุมกล้อง : ระยะปกติ                                                                                 
บทสนทนา : พี่ปาย : มาเริม่ที่วิตามินบีและซีกันเลยดีกว่า 
วิตามินสองตัวนี้เกีย่วข้องกันยังไง เพราะวิตามินสองตัวนี ้
เป็นวิตามินทีล่ะลายในน้่าได้ยังไงละ 
 
 
ฉากท่ี 19 : ประโยชน์วิตามินอ ี
เสียงประกอบ : เสียงดนตร ี
มุมกล้อง : ระยะใกล้                                                                                                 
บทสนทนา : พี่ปาย : วิตามินอีช่วยท่าให้ปอดแข็งแรง   
ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนบทด่าเนินเรื่องสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 
 

3) การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการเริ่มลงมือท่างานแอนิเมชันจากบทด่าเนินเรื่อง (Storyboard) ที่
เตรียมไว้ โดยเริ่มจากการวาง Layout และท่าการแอนิเมติก (Create an animatic) การก่าหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละคร
และภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าหรับสร้างงานแอนิเมชัน แล้วน่าไปการเคลื่อนไหวท้ังเรื่อง ท่าการใส่เสียงทั้งเสียงสนทนา 
และเสียงดนตรี เสียงเอฟเฟกต์ประกอบต่าง ๆ  ท่าการแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวและเสียงให้สมบูรณ์ และให้ผู้เช่ียวชาญสื่อแอนิเมชัน
ท่าการตรวจสอบสื่อ และปรับแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแอนิเมชันแนะน่า และน่าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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4) การน าไปใช้ (Implementation) ในขั้นตอนนี้เป็นการน่าเอาสื่อต้นแบบจากการพัฒนา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดย
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ่านวน 20 คน ได้สื่อแอนิเมชันออกมาแสดงดังภาพตัวอย่างภาพท่ี 5 และ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงล่าดับเรื่องราวต่าง ๆ ในสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงล่าดับเรื่องราวต่าง ๆ ในสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน (ต่อ)  
 

           5) การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
               5.1 จัดท่าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาการหา
คุณภาพของแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5.1.2 ด่าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อ คุณภาพด้านภาพและเสียงคุณภาพด้านเทคนิคโดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
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ค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับ และ คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านภาพและเสียง และความพึงพอใจด้านการ
น่าเสนอ 
 5.1.3 น่าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของแบบประเมิน 
 5.1.4 น่าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม 
               5.2 ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการด่าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
     5.2.1 ผู้วิจัยช้ีแจงให้ผู้เช่ียวชาญทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท่าวิจัย 
     5.2.2 น่าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างท่าการประเมิน
คณุภาพ และน่าผลการประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
     5.2.3 น่าสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ให้ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างรับชม โดยใช้เวลาประมาณ 
10 นาที 
     5.2.4 น่าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มตัวอย่างท่าการประเมิน
คุณภาพและท่าการประเมินความพึงพอใจ และน่าผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยสื่อแอนิเมชันเรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันจาก

ผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ่านวน 300 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับสลากซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ่านวน 20 คน   
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการ
ค่านวณค่าเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนท่ีแจกแจงความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
            2. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมรีะดับมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค่านวณคาเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนท่ีแจกแจง
ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างโดยระดับคะแนนของผู้รับชมสื่อ
แอนิเมชัน แล้วแปลความหมายโดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (6) 

ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับดี 
 ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 

ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ระดับท่ีสุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 
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1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ได้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้ เรื่อง 
ประโยชน์ของวิตามิน มีความยาวประมาณ 5 นาที มีขนาดของการน่าเสนอ 1920*1080p โดยใช้หลักการสร้างสื่อแอนิเมชันแบบ 
Computer Animation สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท 2 มิติ ที่เหมาะสม น่ามาพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่องนี้โดยท่าการ
สร้างการเคลื่อนไหวของตัวละครให้มีดูง่าย ไม่ซับซ้อน การใส่สีฉากและตัวละครให้มีสีสันสดใส สวยงาม รวมไปถึงการใส่เสียงเพลง
ประกอบให้เหมาะสมกับสื่อ เสียงสนทนาให้ชัดเจน ให้สื่อดูไม่น่าเบื่อและเงียบจนเกินไป ส่วนของการด่าเนินเรื่องมีการเคลื่อนไหว
ของตัวละครและฉากตามล่าดับการอธิบายเล่าเรื่องของเนื้อหาก่อนหลัง มีการปรับมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของตัวละครให้
เหมาะสมกับการเล่าเรื่องของแต่ละฉาก ในรูปแบบของการน่าเสนอสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดความสนุกสนาน 
และรับชมได้ง่ายไม่มีความซับซ้อนในการรับชม ท่าให้ผู้รับชมได้รับความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน ว่ามี
อะไรบ้างสามารถน่ามาปรับใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
 2. ประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน โดยผู้เช่ียวชาญจากอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
ด้านภาพและเสียง และด้านเทคนิค สรุปผลได้ว่าสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน มีคุณภาพในระดับ ดี ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาและจัดท่าสื่อออกมาเพื่อให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสรมิความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามินจากผู้เช่ียวชาญจา่นวณ 3 
ท่าน 

รายการประเมินคุณภาพ �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 

4.25 
4.18 
3.83 

0.25 
0.36  
0.52 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.23 ด ี
2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน 
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน มีการ

ประเมิน 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา ด้านภาพและเสียงและด้านการน่าเสนอ ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 20 คน สรุปได้ว่าสื่อ
แอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน มีคุณภาพในระดับ ดี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาและจัดท่าสื่อออกมาเพื่อให้
ผู้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน
จ่านวน 20 คน 

รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
2. ความพึงพอใจด้านภาพและเสียง 
3. ความพึงพอใจด้านการน่าเสนอ 

4.07 
4.11 
4.13 

0.79 
0.74 
0.76 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.02 ด ี
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามินบรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ คือ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิตามินได้ส่าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3 หัวข้อ
โดยใช้หลักการสร้างสื่อแอนิเมชัน และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหมายของสื่อ ท่ีมาของสื่อ ประเภทของสื่อ รวมถึงเรื่อง
การออกแบบตัวละคร การใช้สี และการจัดองค์ประกอบของสื่อ จะเห็นได้จากกผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน โดยรวม
จากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับ ดี และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ธนีวรากานต์ ณัฏ ฐ์ชนะกุณ, เนติรัฐ วีระ
นาคินทร์ (2) การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการน่าเสนอแบบสตอรี่ไลน์  ส่าหรับนักเรียนประถมศึกษาปี
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ที่ 6 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการน่าเสนอแบบสตอรี่ไลน์  ส่าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง 
ประโยชน์ของวิตามิน มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ ดี และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ กฤษฎา ศรีสุวรรณ์, ทวีศักดิ์ สะละหมัด (3) 
ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อาหารหลัก 
5 หมู่ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
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บทคัดย่อ 
 กล้วยเป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่ายและมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ด้วยสารส าคัญในกล้วยที่ประกอบด้วยเส้นใย 
กาก อาหาร วิตามินและแร่ธาตุนานาชนิด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ  2) ประเมิน
คุณภาพของสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ และ 3) ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยมีเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 1) สื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ซึ่งมีความยาวประมาณ 5 นาที 2) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งพบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวม

เป็น 4.63 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  (�̅�= 4.63, S.D. = 0.49) และผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชันโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จ านวน 20 คนมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.55 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  (�̅�= 4.55, 
S.D. = 0.53) 
 
ค ำส ำคัญ: สื่อแอนิเมชัน กล้วย ผลไม้ 
 
Abstract 

Bananas are a fruit that is readily available and useful for health care. Important substances in bananas 
contain fiber, dietary residue, vitamins, and various minerals. This research aimed to 1) develop banana 
animation media, 2) assess the quality of banana animation media, and 3) evaluate the satisfaction with banana 
animation media. The tools in this research were 1 A 5-minute long animation medium, 2) an expert quality 
assessment form, and 3) a sample satisfaction assessment form created by the researcher. Using statistics for 
data analysis is Mean and standard deviation It was found that the quality assessment results by experts from 
3 lecturers in information technology courses had a total average of 4.63, which the quality level was very 

good. The standard deviation of 0.49 (�̅� = 4.63, SD = 0.49) and the results of the satisfaction assessment of the 
animation media using random sampling method or convenience from 20 undergraduate students were mean. 

A total of 4.55, which the quality level is very good. And has a standard deviation of 0.53 (𝑥 ̅  = 4.55, S.D. = 
0.53). 

 
Keywords: Animation, Bananas, Fruits 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด่านฮาร์ดแวร์และทางด้านซอฟแวร์  ส่งผลให้การออกแบบ
และพัฒนามัลติมีเดียส าหรับการน าเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าเอาองค์ประกอบมัลติมีเดียหลาย ๆ ด่านมาน าเสนอ 
เช่น ด่านข้อความ ด้านภาพนิ่ง ด้าน ภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชันวีดีโอ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้และผู้รับชมสื่อ ปัจจุบัน
ต้นทุนการ ผลิต หรือการจัดหามัลติมีเดียถูกลง ส่งผลให้มัลติมีเดียได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในด่านต่างๆ เช่น ด่านธุรกิจ ด่าน
การศึกษา ด่านวิทยาศาสตร์ ด่านการแพทย์ ด่านภูมิศาสตร์ด่านความบันเทิง นันทนาการ ด่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในสถานท่ีต่าง ๆ(1) 

เนื่องจากผลไม้หลากหลายชนิดที่เรานิยมน ามารับประทานนั้นให้สารอาหารและประโยชน์มากมาย ซึ่งกล้วยเป็นผลไม้ที่
หารับประทานได้ง่ายมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพโดยสามารถใช้ประโยชน์ได้จากแทบทุกส่วนและถูกน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตาม การแพทย์แผนไทยด้วยการน ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยสารส าคัญในกล้วยที่ประกอบด้วยเส้นใย 
กาก อาหาร วิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี มีประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 

นอกจากนี้กล้วยยังสามารถน ามาใช้ในการ ดูแลโรคกระเพาะอาหาร ท้องผูกและลดความดันโลหิตได้ซึ ่งกล้วยแต่ละชนิดมี  
ส่วนประกอบของสารส าคัญในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปดังนั้นการรับประทานกล้วยจึงมีความส าคัญต่อสุขภาพทั้งในด้านการสร้าง  

เสริมสุขภาพการป้องกันบรรเทาการรักษาโรค และช่วยลดปัญหาสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล(2) 
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดจัดท าสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องกล้วยแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตลอดไป
จนถึงประโยชน์สรรพคุณและอาหารแปรรูปของกล้วย โดยมีการใช้ ภาพเคลื ่อนไหว เสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรี และ
ภาพประกอบต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชมและ ให้สาระความรู้กับผู้ชมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ 
2. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การออกแบบและพัฒนา
สื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ 2) การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและ 
4) การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 

1. การออกแบบและพัฒนาการสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ได้พัฒนาตามขั้นตอนของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนดังนี ้

1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอนส าหรับการสร้างแอนิเมชัน 
โดยเริ่มจากเขียนเรื่อง การออกแบบตัวละคร และการเขียนบทด าเนินเรื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1.1 ขั้นตอนการออกแบบและเขียนเนื้อเรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่งแม่ของเด็กชายบอยได้มีงานด่วนเข้ามาจึงต้อง
ปล่อยบอยเอาไว้คนเดียว หลังจากท่ีแม่ของเขาออกไปได้ไม่นานนักบอยก็รู้สึกหิวข้ึนมาจึงเดินไปในห้องครัวแล้วเปิดตู้เย็นปรากฏ ว่า
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ตู้เย็นนั้นว่างเปล่าท าให้เขาหิวเป็นอย่างมากและนึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนตอนที่แม่ของบอยมีเวลาว่างก็จะพาเขาท ากล้วยบวชชีทาน 
หลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกมาจากข้างหลังของบอยที่เป็นเสียงของเจ้ากล้วยท่ีมีชีวิตท าให้บอยเกิดความสงสัยเป็นอย่างมาก จึงเดินเขา
ไปหาเจ้ากล้วยและถามว่ามันคือตัวอะไรเพราะบอยไม่เคยเห็นกล้วยที่พูดได้และมีชีวิตมาก่อน เจ้ากล้วยจึงได้บอกว่าตนเองเดินทาง
มาจากดาวกล้วยแล้วให้บอยกินกล้วยรองท้องและนั่งฟังเกี่ยวกับเรื่องกล้วยที่บอยอาดไม่รู้มาก่อน เช่น กล้วยดีต่อสุขภาพอย่างไร 
กล้วยและประโยชน์ของกล้วยแต่ละชนิด และประโยชน์ของกล้วยในด้านอาหารแปรรูป  

1.1.2 การออกแบบตัวละครและลักษณะของตัวละครในสื่อแอนิเมชัน มีตัวละครหลัก 3 ตัวละคร ได้แก่ ตัว
ละครกล้วยไข่ บอย และแม่ของบอย แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 การออกแบบตัวละครกล้วยไข่ บอย และแม่ของบอย 
 

1.1.3 การเขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) จากเนื้อเรื่องและลักษณะของตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้า
นีใ้ห้เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วน แสดงดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนบทด าเนนิเรื่องของสื่อแอนิเมชันเรื่อง กลว้ย ๆ 

 
1.2  ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการเริ่มลงมือท างานแอนิเมชันจากขันตอนการออกแบบลักษณะ

ของตัวละคร ฉากและบทด าเนินเรื่องที่ได้สร้างไวด้้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างการเคลื่อนไหวของตัวละครและฉาก รวมถงึ
เอฟเฟคต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการพัฒนาของสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ 

 
1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังการผลิตสื่อแอนิเมชันเสร็จสิ้นแล้วจึงน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตามบทด าเนินเรื่องจากนั้นจึงน ามาปรับแต่งเสียงใส่ชื่อเปิดเรื่องและใส่ชื่อผู้จัดท า รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชันแล้วท าการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอ หลังจากน้ันน าสื่อแอนิเมชันท่ีพัฒนาเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพแล้วจึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อแอนิเมชันน้ันสมบูรณ์มากขึ้น จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ มี 2 ขั้นตอน ดังนี ้

2.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ให้ เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลคือค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายโดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้(3) 
  ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 

ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50- 4.49 หมายถึง ระดับดี  
ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง  
ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49 หมายถึง ระดับน้อย  
ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

2.2 น าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมของแบบประเมิน 

2.3 น าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไขปรับปรุง 
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี และการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน 

4. การประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1) 
การอธิบายบทด าเนินเรื่องมีความชัดเจน 2) การเรียบเรียงเนื้อหา 3) การออกแบบตัวละคร 4) การออกแบบฉาก 5) ความ
เหมาะสมของตัวละคร 6) ความเหมาะสมของมุมกล้อง 7) ความสอดคล้องของภาพและบทด าเนินเรื่อง 8) ความเหมาะสมของเสียง 
9) ความน่าสนใจ และ 10) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
แอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การออกแบบเนื้อหามี
ความน่าสนใจ 2) การออกแบบตัวละครมีความน่าสนใจ 3) การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ 4) เสียงพากย์มีความน่าสนใจ 5) 
เสียงดนตรีมีความน่าสนใจ และ 6) การด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยเน้นที่การให้ความรู้เรื่องกล้วยแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตลอดไปจนถึง
ประโยชน์สรรพคุณและอาหารแปรรูปของกล้วยให้กับผู้ชมทุกวัยเนื่องจากสื่อประเภทแอนิเมชันสามารถถ่ายทอดให้ผู้ชมทุกเพศทุก
วัยเข้าใจได้ง่าย สื่อแอนิเมชันเรื่องนี้มีความยาวประมาณ 5 นาที ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสร้างสื่อแอนิเมชันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภท 2 มิติ ที่เหมาะสมน ามาสร้างภาพเคลื่อนไหวของสื่อแอนิเมชันให้ต่อเนื่องและสมจริงมากที่สุด โดยการใส่สีให้มีความ
สวยงามน่าดูทั้งฉากและตัวละคร รวมไปถึงการใส่เสียงให้เหมาะสมกับตัวละครและฉาก ส่วนของการด าเนินเรื่องมีการเคลื่อนไหว
ของตัวละครที่เหมาะสมกับล าดับเรื่องเหตุการณ์ก่อนหลัง มีการปรับมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของตัวละครให้มีความสมจริง ใน
รูปแบบของการน าเสนอสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการตามเกิดความสนุกสนานและได้อรรถรสในการรับชม แสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างสื่อแอนิเมชันเรือ่ง กล้วย ๆ 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างสื่อแอนิเมชันเรือ่ง กล้วย ๆ 
ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน แยกประเมินคุณภาพเป็น 

10 ดา้น แสดงผลได้ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพ 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 

1. การอธิบายบทด าเนินเรื่องมีความชัดเจน 4.33 0.57 ด ี

2. การเรียบเรียงเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 

3. การออกแบบตัวละคร 4.66 0.57 ดีมาก 

4. การออกแบบฉาก 4.66 0.57 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของตัวละคร 4.33 0.57 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของมุมกล้อง 4.66 0.57 ดีมาก 

7. ความสอดคล้องของภาพและบทด าเนินเรื่อง 5.00 0.00 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมของเสียง 4.66 0.57 ดีมาก 

9. ความน่าสนใจ 4.33 0.57 ดีมาก 

10. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 4.66 0.57 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.49 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จ่านวน 3 ท่าน แยก 

ประเมินคุณภาพเป็น 10 ด้าน คือ 1. การอธิบายบทด่าเนินเรื่องมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี2. การเรียบเรียงเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 5 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ซึ่งมี 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3. การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ 
ในระดับดีมาก 4. การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมี 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 5. ความเหมาะสมของตัวละคร การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 6. ความเหมาะสมของมุมกล้อง การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และมีค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 7. ความสอดคล้องของภาพและบทด่าเนินเรื่อง การออกแบบตัว 
ละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 5 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 8. ความเหมาะสมของเสียง การ 
ออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 9. ความน่าสนใจ 
การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 10. ความ 
เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน่าเสนอ การออกแบบตัวละคร มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งมี 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 10 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ซึ่งระดับ 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ที่สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความ
สะดวกจ านวน 20 คน แยกประเมินความพึงพอใจด้าน เป็น 6 ดา้น แสดงผลได้ตามตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 

1. การออกแบบเนื้อหามีความน่าสนใจ 4.65 0.48 ดีมาก 

2. การออกแบบตัวละครมีความน่าสนใจ 4.55 0.60 ดีมาก 

3. การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ 4.70 0.47 ดีมาก 

4. เสียงพากย์มีความน่าสนใจ 4.45 0.51 ดี 

5. เสียงดนตรีมีความน่าสนใจ 4.50 0.51 ดีมาก 

6. การด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ 4.45 0.60 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 0.53 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ที่ประเมินโดยนักศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ่านวน 20 คน แยกประเมินความพึงพอใจด้าน เป็น 6 ด้าน คือ 1. 
การออกแบบเนื้อหามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.65 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2. การออกแบบตัวละครมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.55 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
มาก 3. การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.70 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
มาก 4. เสียงพากย์มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี5. 
เสียงดนตรีมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 6. การ 
ด่าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.45 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีรวมความพึง 
พอใจท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยของการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพราะว่าจากการประเมินคุณภาพของสื่อ
แอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ มีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อแอนิเมชันที่ท าให้ผู้ชมเข้าได้ใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ 
อรญา โพธิ์ศิริ, นภัสสร อรรคปัสสา (4) การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื ่อง โรคไข้เลือดออก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สื่อการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง โรคไข้เลือดออกมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ สุภัค วิเศษอุดม, ยุวดี รอดสา(5) 
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง "สื่อคณิตศาสตร์แสนสนุก"  ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง "สื่อ
คณิตศาสตร์แสนสนุก" มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากดีมาก และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ปุณยภา ยอดสมณา, รังสรร ศรี
อ านวย(6) สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง รู้ทัน "วัณโรค" ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง รู้ทัน "วัณโรค" มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การประเมินความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.55 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ศรีสุภัค เสมอวงษ ์ธนกฤต
, โพธิ์ขี(7) การออกแบบและสร้างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญในจังหวัดปทุมธานี  โดยมีรายการ
ประเมินค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.12 ซึ่ง แปลผลออกมาได้ว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ คือ 1) เพื ่อพัฒนาระบบระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบยืม-คืนเล่ม
เอกสารโครงงานพิเศษ และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ  วิธีการวิจัยและพัฒนา 
ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC  ระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ผู้ใช้งานระบบ 
มี 2 ประเภท คือเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ (นักศึกษา) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล ท าการยืม-คืนเล่มเอกสาร
โครงงานพิเศษ และจัดท ารายงานได้ การวิจัยครั้งนี ้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ  
จ านวน 5 คน และส ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบ จ านวน 40 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผล  
จากค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการส ารวจพบว่า การประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(X̅ = 4.24, S.D. = 0.40) และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.31, S.D. = 0.93) 

 
ค ำส ำคัญ:   ระบบยืม-คืน ระบบสารสนเทศ เว็บแอปพลิเคชัน 
 
Abstract 
 The objectives of this research are 1) to develop the Circulation System for IT special project 
documents of an Information Technology program at Valaya Alongkorn Rajabhat University, 2) to evaluate the 
efficiency of the Circulation System and 3) to evaluate the user satisfaction of the Circulation System. 
The research was carried out through research and development methodology using the System Development 
Life Cycle (SDLC). The Circulation System developed as a Web Application. Visual Studio Code was used as the 
programming environmental and PHP was used as the programming language, while MySQL was used to 
generate the database. Users of the system can be divided into 2 groups, administrators and students. 
The Circulation System can gather data on searching, document circulation and report generation that are very 
useful for understanding the overall use of the special project documents. In this research, 5 experts were 
selected to evaluate the efficiency of the Circulation System and a satisfaction survey of 40 users was 
undertaken using a questionnaire. The data collected was analyzed and evaluated using the mean and standard 
deviation. The overall efficiency of the Circulation System was excellent (X̅ = 4.24, S.D. = 0 . 4 0 ) and the 
satisfaction of the Circulation System evaluated was also excellent (X̅ = 4.31, S.D. = 0.93). 
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บทน า 

ระบบสารสนเทศ เป็นสิ ่งท ี ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการจั ดหา แปลงสภาพ และ 
กระจายสารสนเทศที่จะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจด้านการจัดการ และประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรให้ดีขึ ้น  
อันจะส่งผลให้ก าไรขององค์กรเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  
และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า(1)  

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั ้งประเทศไทยได้น าเครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์  
มาใช้ในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งความบันเทิง การขนส่ง การศึกษา โรงแรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสาร  
ท าให้ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ทุกคนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันทั้งในรูปเสียงและภาพได้ในเวลาไม่ถึงเสี้ยวนาที (2) 
ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์กร รวมไปถึงการด ารงชีวิตประจ าวัน  
ของบุคคล ท าให้การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ สามารถท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยผ่านอุปกรณ์
หลายชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

การใหบ้ริการยืม-คืนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการพื้นฐานที่จ าเป็นของห้องสมุดที่ต้องจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศออกไปใช้นอกห้องสมุดได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ ท าให้หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศมีการหมุนเวียนไปสู่ผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึง และช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือ (3)   ส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการยืม -คืนหนังสือหรือสารสนเทศ 
ของห้องสมุด ด ้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ ALIST (Automated Library System for Thai Higher Education 
Institutes) ส าหรับใช้งานภายในห้องสมุด และให้บริการงานบริการระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ(4)  

หล ักส ูตรเทคโนโลย ีสารสนเทศ คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 
ซึ่งผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องผ่านการจัดท าโครงงานพิเศษในชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การพัฒนางานมัลติมีเดียหรือการ์ตูนแอนิเมชัน เป็นต้น เมื ่อนักศึกษาผ่านการประเมินโดยอาจารย์ซึ่งเป็น
คณะกรรมการประเมินโครงงานพิเศษแล้ว นักศึกษาจะต้องท าเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ และส่งไว้ท่ีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องละ 2-3 ฉบับ เพื่อที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการยืม-คืน แก่นักศึกษารุ่นต่อไปได้ศึกษาค้นคว้า  ดังนั้นตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน ที่มีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีเล่ม
เอกสารโครงงานพิเศษที่จัดเก็บอยู่ที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 -4 
มีความต้องการที่จะศึกษา ค้นคว้า และยืมเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ประสบปัญหาหลายประการ 
อาทิเช่น การค้นหาเอกสารตามหัวเรื่องที่นักศึกษาสนใจจะท าได้ล าบาก และใช้เวลานาน บริการการยืมโดยบันทึกช่ือนักศึกษาผู้ยืม 
และรายละเอียดการยืมลงในสมุดบันทึกท าให้เกิดความยุ่งยากเมื่อมีการคืนเล่ม หรือการติดตามทวงคืนเล่มที่นั กศึกษาไม่ส่งคืน 
เล่มเอกสารสูญหาย เนื่องจากการตรวจสอบคลังเก็บเล่มเอกสารโครงงานพิเศษท าได้ยาก เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ
ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท างาน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เกี่ยวกับการสืบค้น และยืมเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่
สามารถท่ีจะจัดการระบบการคืน การติดตามเล่มที่ครบก าหนดส่งคืน และการจัดท ารายงานสรุปต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามขั้นตอนของวงจร
การพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) (5)  โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาระบบออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
     1.1 การวางแผน (Planning) เป็นการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี บุลคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ALIST) และ
ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.2 การวิเคราะห์ (Analysis) และออกแบบ (Design) เป็นการใช้กระบวนการเพื่อศึกษาปัญหาโดยหาความต้องการ 
(Requirements) ให้ได้ว่าต้องการแก้ปัญหาอะไรในระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ รวมทั้งสอบถามความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบ เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์  
และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพต่างๆ ดังนี้  
          1.2.1 แผนภาพบร ิบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข ้อม ูล (Data Flow Diagram) และผ ังงาน
กระบวนการ (Process Flowchart) ใช้ในการอธิบายกระบวนการท างานในระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานกับ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และทิศทางการไหลของข้อมูลน าเข้าและข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ ระบบที่พัฒนาอยู่ในรูปแบบ 
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งท างานได้ในรูปแบบท่ีปรับเปลี่ยน
ขนาดแสดงผลโดยมีความละเอียดในหน้าจอบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ (Responsive Web)  แบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบยืม-คืน
เล่มเอกสารโครงงานพิเศษเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้บริการ โดยมีโดยมีแผนภาพบริบทระบบ ดังภาพท่ี 1  
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทระบบยมื-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 

0

ระบบยืม-คืน
เล่มโครงงานพิเศษ

เจ้าหน้าท่ี ผู้ใช้บริการ

ผลการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ
ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลการจัดการเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลการจัดการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงาน ท่ีต้องการค้นหา

ข้อมูลผู้ใช้บริการท่ีต้องการค้นหา
เล่มโครงงาน ท่ีต้องการค้นหา

รายงานท่ีต้องการพิมพ์

ผลการเข้าสู่ระบบ
ผลการจัดการเล่มโครงงานพิเศษ
ผลการจัดการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ
รายงานท่ีต้องการ
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 

          1.2.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทั้งหมดในระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ ดังภาพที่ 3  

 

เข้าสู่ระบบ

จัดการข้อมูล

ยืม-คืน

พิมพ์รายงาน

D1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าท่ี ผู้ใช้บริการ

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผลการเข้าสู่ระบบ

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการจัดการเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการจัดการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลการยืม-คืน

ข้อมูลการยืม-คืน

ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ข้อมูลยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลรายระเอียดการยืม-คืนเล่มโครงงานฯ
ข้อมูลก่าหนดการคืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลรายระเอียดการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลก่าหนดการคืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลรายระเอียดการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ

ข้อมูลก่าหนดการคืนเล่มโครงงานพิเศษ

รายงานสรุปประวัติการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
รายงานเล่มโครงงานพิเศษทั้งหมด
รายงานผู้เข้าใช้งานทั้งหมด

D2 ข้อมูลผู้ใช้บริการข้อมูลผู้ใช้บริการ

D4 ข้อมูลการยืม-คืน

สมัคร
เข้าใช้บริการ

ข้อมูลชื่อผู้ใช้และข้อมูลรหัสผ่าน

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลผู้ใช้บริการข้อมูลเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการยืม-คืน

ข้อมูลการยืม-คืน

D4 ข้อมูลการยืม-คืน
ข้อมูลการยืม-คืน

ข้อมูลการยืม-คืน

D2 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

D3 ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ

D3 ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ
ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ

D3 ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ
D1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่

D2 ข้อมูลผู้ใช้บริการ

D4 ข้อมูลการยืม-คืน

D2 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

รายงานที่ต้องการ

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ
ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลการยืม-คืน

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ

ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษฯ

ข้อมูลยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ
ข้อมูลรายระเอียดการยืม-คืนเล่มโครงงานฯ
ข้อมูลก่าหนดการคืนเล่มโครงงานพิเศษ

1.0

2.0

3.0*

4.0*

5.0*

D2 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

เจ ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ

เล่มโครงงาน
พิเศษ

ยืม-คืน

รหัสเล่มโครงงาน 

รหัสผู้จ ัดท าโครงงาน 

ชื่อเล่มโครงงาน ชื่อเล่มโครงงาน ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

ชื่ออาจาร์ยที่ปรึกษา

ปีการศึกษาที่จ ัดท าเล่ม
โครงงาน 

รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

รหัสเจ้าหน้าที่

รหัสผ่าน

จักการข้อมูลเล่มโครงงาน 

จักการข้อมูลย ืม-คืน

รหัสการยืม

รหัสผู้ใช้บริการ

รหัสเล่มโครงงาน 

วันที่ เวลาที่ยืม

วันที่ เวลาก าหนดคืน

วันที่ เวลาที่คืน

1

M 1

11

M

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์
E-mail
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ภาพที่ 3 แผนภาพความสมัพันธ์ของข้อมูลในระบบยืม-คืนเลม่เอกสารโครงงานพิเศษ 
    1.3 การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ (Development and Test)  ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Visual Studio Code 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ภาษา PHP เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 
MySQL ตามที่ได้วิเคราห์และออกแบบระบบไว้ ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม จะมีการทดสอบการท างานส่วนย่อยต่างๆ  
ของระบบไปพร้อมๆ กัน เช่น ทดสอบการจัดการข้อมูล ทดสอบสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบ ทดสอบการท างานของโปรแกรมในแต่ละส่วน 
ทดสอบการแสดงผล ทดสอบการจัดพิมพ์รายงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อหาข้อผิดพลาด และแก้ไข จนกระทั่งระบบท างานได้ถูกต้อง 
จากนั้นจะมีการรวมโปรแกรมส่วนย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทดสอบระบบอีกครั้ง เพื่อให้ระบบท างานได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด  

    1.4 การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
ไปติดตั้งเพื่อใช้งานจริง  

2. การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษา
รูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบและแบบประเมินคว ามพึงพอใจ แล้วสร้างแบบประเมิน 
และให้ผู้เช่ียวชาญจ่านวน 3 คน พิจารณารายการประเมินและให้ค่าคะแนน จากนั้นน่ามาค่านวณหาดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วคัดเลือกรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
มาสร้างแบบประเมิน โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งการประเมินเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการ
ท่างานตามความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้านความถูกต้องในการท่างานของระบบ 3) ด้านความเร็วในการท่างานของระบบ 
4) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ และ 5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ 
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งาน และ 2) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ โดยที่ใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) มีเกณฑ์ในการก่าหนดค่าน้่าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 5 หมายถึง 
ระดับมากที่สุด  4 หมายถึง ระดับมาก  3 หมายถึง ระดับปานกลาง  2 หมายถึง ระดับน้อย และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงค่าตอบเดียว 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
         3.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
ผู้เชี่ยวชาญจากอาจารยผ์ู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ่านวน 5 คน ท่าการประเมินผลหลังจากใช้การใช้ระบบและ
ตรวจสอบระบบ 

    3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกเจ้าหน้าท่ีประจ่าหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ่านวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ่านวน 38 คน รวม 40 คน ท่าการประเมินผล
หลังจากใช้งานระบบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการใช้งานระบบ แล้วน าข้อมูลมาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังนี้(6)  

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง   
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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1. การพัฒนาระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ดังนี้ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และพิมพ์รายงานได้ มีการก าหนดผู้ใช้งานระบบเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ 
(นักศึกษา)  

   หน้าจอหลักของระบบ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
โดยการตรวจสอบช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน รวมถึงเมนูการใช้งานต่างๆ แสดงดังภาพท่ี 4  

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบยมื-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 
 
   1.1 ส่วนของเจ้าหน้าท่ี โดยระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษจะท างานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าท่ีสามารถ

เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านท่ีสมัครไว้กับระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเล่มเอกสารโครงงานพิเศษหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตรวจสอบสถานะยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลการยืม-คืน และสามารถ 
พิมพ์รายงานต่างๆ ได้ ดังนี้ รายงานประวัติการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษทั้งหมด รายงานเล่มโครงงานพิเศษทั้งหมด และรายงาน
ผู้ใช้งานท้ังหมด  

       หน้าจอในส่วนของการจัดการข้อมูลเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ โดยการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข และค้นหาเล่มเอกสาร
โครงงานพิเศษ แสดงดังภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลเลม่เอกสารโครงงานพิเศษ 
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        หน้าจอส าหรับการอนุมัติการยืม หลังจากท่ีผู้ใช้ (นักศึกษา) ท าการยืมเล่มเอกสารโครงงานพิเศษแล้ว ในส่วนของ 
เจ้าหน้าท่ี หน้าจอดังภาพท่ี 6 เพื่อให ้เจ้าหน้าท่ีต้องอนุมัติ/ไม่อนมุัติ การยืมของผู้ใช้ก่อนท่ีจะให้ยืม 

 

 
ภาพที่ 6  หน้าจอแสดงการอนุมัต/ิไม่อนุมตัิ การยมื 

 

      หน้าจอส าหรับการคืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ เมื่อผู้ใช้น าเล่มเอกสารโครงงานพิเศษมาส่งคืน เจ้าหน้าท่ีจะท าการ 

รับคืนเข้าระบบ ดังภาพท่ี 7 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการจดัการการคืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 

 

      เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ ตัวอย่างรายงานการยมื-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ ดงัภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 รายงานการยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 
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   1.2 ส่วนของผู้ใช้ (นักศึกษา) โดยผู้ใช้บริการท างานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบด้วยการ
กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านที่สมัครไว้กับระบบ สามารถยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ และตรวจสอบสถานะยืม-คืนเล่มเอกสาร
โครงงานพิเศษได้ 

        หน้าจอแสดงการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบยืม-คืนเลม่เอกสารโครงงานพิเศษ ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการสมคัรสมาชิก 

 
        หน้าจอแสดงการจอง เพื่อยืมเลม่เอกสารโครงงานพิเศษ โดยเมื่อผู้ใช้ท าการจอง จะขึ้นแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าท่ี 

ดังภาพท่ี 10 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการจองเพื่อยืมเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถในการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
2. ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ 
3. ด้านความเร็วในการท างานของระบบ 
4. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
5. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

                                               ค่าเฉลี่ย 

4.40 
4.20 
4.00 
4.40 
4.20 
4.24 

0.55 
0.45 
0.00 
0.55 
0.45 
0.40 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40)  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ
ประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุด มี 2 รายการ คือ ด้านความสามารถในการท างานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) และด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55)  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ จากผู้ใช้ระบบ จ านวน 40 คน 
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากผู้ใช้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านการใช้งาน 
   1.1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) มีความเหมาะสม 
   1.2 ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 
   1.3 มีการตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ 
   1.4 ระบบท างานไดร้วดเร็ว 
   1.5 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน 
   1.6 ระบบท างานไดต้รงตามความต้องการ 
2. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ 
   2.1 ข้อมูลและสารสนเทศมีความความมั่นคงปลอดภยั 
   2.2 ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
   2.3 ข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการ 
   2.4 ข้อมูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน 
   2.5 ข้อมูลและสารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
   4.20 

4.18 
4.33 
4.25 
4.38 
4.38 

 
4.18 
4.28 
4.50 
4.40 
4.35 

 
0.99 
0.87 
0.83 
0.84 
1.00 
1.03 

 
1.01 
0.85 
0.91 
0.87 
0.98 

          
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

                                             ค่าเฉลี่ย 4.31 0.93 มากที่สุด 
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 จากตารางที ่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษ จากผู ้ใช้ 
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.93) โดยด้านการใช้งาน พบว่ารายการประเมินที่อยู่ในระดับมากที่สุด มี 4 รายการประเมิน คือ 1) ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) 2) ระบบท างานได้
ตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03)  3) มีการตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน
ระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) และ 4) ระบบท างานได้รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ส าหรับผลการประเมินด้านข้อมูลและสารสนเทศ พบว่ารายการประเมินท่ีอยู่ในระดับ
มากที่สุด มี 4 รายการประเมิน คือ 1) ข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.91) 2) ข้อมูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.87) 3) ข้อมูลและสารสนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.98) และ 4) ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. การพัฒนาระบบระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที ่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ โดยสามารถเข้าสู ่ระบบ 
ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ ข้อมูลการยืม-คืนเล่มโครงงานพิเศษ เป็นต้น 
สามารถค้นหาข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน และพิมพ์รายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานประวัติการยืม-คืน 
เล่มโครงงานพิเศษ รายงานเล่มโครงงานพิเศษทั้งหมด และรายงานผู้ใช้งาน เป็นต้น 
 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด 
 3. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบระบบยืม-คืนเล่มเอกสารโครงงานพิเศษของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับมากที่สุด 
 
เอกสารอ้างอิง  
1. พนิดา พานิชกุล, สุธี พงศาสกุลชัย. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอด์ คอนซัลท์; 2552. 
2. ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์. การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2546.  
3. สุภารักษ์ เมินกระโทก. การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์  กรณีศูนย์บรรณสารและ
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6. กมลมาศ วงษ์ใหญ่, ปฐวี แสงศรี, ฐิติกร รักษาทรัพย์. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งสวน กรณีศึกษาร้านเล็ก-ดา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 7; วันท่ี 7 มิถุนายน 2562; มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธาน;ี 2562. หนา้ 1566-1573.  
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การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 

The Development of Cartoon 2D Animation, Cyber Bully Story 

 
อมีนา ฉายสุวรรณ และปาฏิพงษ์ ต่ายก้อนทอง* 

Ameena Chaysuwan and Patipong Taikontong* 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: patipong.tai@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่เพื่อนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 2) เพื่อประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบประเมิน
คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีความยาว
ประมาณ 5 นาที และมีสีสันท่ีสดใส สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีขนาดของการน าเสนออยู่ท่ี 1920*1080p ผลการประเมินคุณภาพ

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (�̅� = 
4.11, S.D. = 0.10) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ที่ประเมินโดย

กลุ่มตัวอย่างรวมความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี (�̅� = 3.94, S.D. = 0.04) 
 
ค ำส ำคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ไซเบอร์บลูลี่ การกลั่นแกล้งบนสังคมออนไลน์ 
 
Abstract 
 This research aims to 1) develop a 2D animation about cyberbully for students and the general public 
2) to assess the quality of 2D animation and 3) to assess the satisfaction of 2D animation cartoons. The tools 
used in this research include 1 )  2 D animated cartoon about cyberbully. 2 )  the quality assessment of 2 D 
animation and 3) the sample satisfaction assessment form for 2D animation. The statistics used in this research 
are mean and standard deviation. Which the research results showed The development of cartoon animation 
about cyberbully It is about 5 minutes long and has vibrant colors. Can be easily understood and the size of 
the presentation is 1920 * 1080p. Assessment of the quality of the cartoon animation 2D Cyberbully. That are 

evaluated by experts Including the quality of the 3 aspects, the quality level was at a good level (�̅�  = 4.11, 
S.D. = 0.10). The results of the sample group's satisfaction assessment were of the 2D animated cartoon 

Cyberbully The samples assessed by the total satisfaction of 3 aspects had a good level of satisfaction (�̅�  = 
3.94, S.D. = 0.04). 
 
Keywords:  Cartoon 2 D Animation, Cyber Bully, Social bullying 
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บทน า 
 การถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber bully) เป็นการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เช่น การตั้งฉายา
ในทางลบ การดูถูกเหยียดหยาม การเผยแพร่ข่าวลือหรือนินทาว่าร้าย และการส่งต่อรูปภาพท่ีไม่เหมาะสม สามารถเกิดขึ้นได้ทุกท่ี
ทุกเวลา ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้กลั่นแกล้ง ท าให้ ไม่รู้ชัดว่าใครเป็นผู้กระท าและมีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งท าให้การกลั่นแกล้ง
อาจรุนแรงกว่าการกลั่นแกล้ง ที่เปิดเผยตัวตนตามปกติ และถูกเผยแพร่ไปได้ไกลในเวลาอันรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ตกเป็น 
เหยื่อเกิดความอับอาย(1) 
 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้กล่าวถึงประเด็นการพูดจาท าร้ายจิตใจกัน (Hate Speech) เป็นต้นเหตุที่จะน าพา
ไปสู่การรังแกกันบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ของวัยรุ่น โดย อธิบายว่า Hate Speech เป็นการแสดงอคติทางลบต่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่นอย่างชัดเจน ท าให้ เป้าหมายได้รับความเกลียดชังจากคนอื่น จนบางครั้งอาจถูกตีตราว่าไม่เป็นที่ต้องการของ
สังคม พุ่งเป้า โจมตีหรือขยายไปยังอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มในสังคม เช่น ด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อาชีพ และ มีเป้าหมายหลักเพื่อ
การแบ่งแยก และขจัดคนอีกกลุ่มออกไป ผ่านการคุกคามหรือใช้ความรุนแรงจนอาจขยายสู่การขับไล่ไม่ให้มีที่ยืนในสังคม โดยผู้ที่
ถูกตกเป็นเหยื่อของการพูดจาท าร้ายจิตใจมักถูกกระท าจาก “ฐานอัตลักษณ์” เช่น ศาสนาและการเข้าร่วมกลุ่มทางความเชื่อชนช้ัน
ทางสังคม เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ ถิ่นที่อยู่ อุดมการณ์ทางการเมือง ภาวะทุพพลภาพ เพศสภาพและเพศวิถี หรือลักษณะอื่น ๆ(2) 
       แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน และแสดงผลอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย
อย่างต่อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมอง
ของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน   แม้ว่าแอนิเมชันจะใช้หลักการ
เดียว กับวิดิโอ แต่แอนิเมชันสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มากมาย   เช่นงานภาพยนตร์  งานโทรทัศน์  งานพัฒนา
เกมส์  งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ หรืองานพัฒนาเว็บไซต์  เป็นต้น(3) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดท าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ข้ึนมา เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องผลเสีย
และผลกระทบของการกลั่นแกล้งบนสังคมออนไลน์ว่ามีผลเสียและผลกระทบมากน้อยขนาดไหน และอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในการรับมือ และแก้ไขปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งบนสังคมออนไลน์ ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ข้ึนมาแล้วจะแก้ไข
และมีวิธีการรับมืออย่างไร และยังสามารถน าความรู้ที ่ได้จากการรับชมการ์ตูนแอนิเมชันเรื ่อง ไซเบอร์บูลลี ่ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ อมีนา ฉายสุวรรณ, ชุมพล  จันทร์ฉลอง(4) การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง พ่ีน้องออมเงิน,  ทิตาวีร์  อนันต์, ศิโรรัตน์ กุลวงศ์(2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบ
โบก ใบบัวส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่ Learning 
Intervene in 2 D Animation on the "Baibohk Baibua" for Primary School Grade 1  of Substance Thai Education 
Learning GroupCase Study : Bansaewpradoo School และเจนจิรา โคตรสินธุ ์ , นฤมล อินทิร ักษ์1 การพัฒนาการ์ต ูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับสลากซึ่งจับสลากได้กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน   

2. การออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 
     2.1 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนของการสร้ างงานแอนิเมชัน ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี ้
  2.1.1 ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงานเป็นข้ันตอนส าหรับการเตรียมสร้าง
งานแอนิเมชันโดยเริ่มจากเขียนเนื้อเรื่องย่อดังนี้ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ด าเนินเรื่องในวันหนึ่งมีสวยและแนน
เด็กสาวสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งคู่ชอบเล่นโซเชียลมีเดีย ลงรูปที่ถ่ายอยู่เป็นประจ าและมีผู้แสดงความคิดเห็นมากมายในรูป
ของพวกเธอ ทั้งวิจารณ์เรื่องรูปร่าง ใส่ร้าย กล่าวหา จนสวยเกิดความคิดในแง่ลบและท าร้ายตัวเอง แต่แนนไม่ได้ใส่ใจกับค าพูด
เหล่านั้นเท่าไหร่นัก อยู่มาวันหนึ่งสวยเกิดเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย แต่ไม่ส าเร็จเพราะแนนโทรมาบอกแม่ของสวยได้ทันเวลาและ
พูดคุยกันเกี่ยวกับ Cyberbully และวิธีรับมือกับการกระท าแบบนี้  

2.1.2 น ามาการออกแบบลักษณะของตัวละคร การออกแบบฉาก และเขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ให้
เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วนแสดง ดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปและลักษณะของตัวละครแม ่

 
 

   
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงรูปและลักษณะของตัวละครสวย 
 

  2.1.3 เริ่มด าเนินการเขียนบทด าเนิน (Storyboard) เรื่องของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ เพื่อ
ใช้ในการท าแอนิเมชันในข้ันต่อไป 
      2.1.4 ขั ้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั ้นตอนการเริ ่มลงมือท างานแอนิเมชันจากบทด าเนินเรื ่อง 
(Storyboard) ที่เตรียมไว้ โดยเริ่มจากการวางโครงเรื่องและการท าแอนิเมชันในฉากต่าง ๆ การก าหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัว
ละครและภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างงานแอนิเมชัน แล้วน าไปการเคลื่อนไหว ท าการใส่เสียงทั้งเสียงสนทนา 
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เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี เสียงเอฟเฟ็กประกอบต่าง ๆ ท าการแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวและเสียงให้สมบูรณ์แสดงดังรูปภาพ
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3 แสดงล าดับเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี ่
 
  2.1.5 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากได้ท าการแอนิเมชันเสร็จแล้ว จึงน ามาตัดต่อด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเรียงล าดับเรื่องตามสตอรี่บอร์ด และน าปรับแต่งเสียงใส่บทน า และเครดิตของเรื่อง แล้วท าการจัดเก็บ
งานในรูปแบบไฟล์วีดีโอ 
 2.2 การประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์ และการประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และหาคุณภาพของแบบประเมิน ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ ศึกษาการหาคุณภาพของแบบประเมิน
คุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 
  2.2.2 ด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อ คุณภาพด้านภาพและเสียงคุณภาพด้านเทคนิคโดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใน 5 ระดับ 
  2.2.3 น าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของแบบประเมิน 
  2.2.4 น าแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม   

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันจาก

ผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 
4. ข้ันตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผู้วิจัยช้ีแจงให้ผู้เช่ียวชาญทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 
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 4.2 น าแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี ่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพ และน าผลการประเมินคุณภาพที่ได้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 4.3 น าการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ให้กลุ่มตัวอย่างรับชม โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
 4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมินความ
พึงพอใจที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนที่
แจกแจงความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
           5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 
     5.2 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) จาก
คะแนนท่ีแจกแจงความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างโดยระดับคะแนนของผู้รับชมสื่อ
แอนิเมชัน แล้วแปลความหมายโดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้(5) 

ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 
 ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับดี 
 ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 

ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ระดับท่ีสุด 
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีการน าเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีเสียงการบรรยายเรื่องและ

มีการโต้ตอบของตัวละคร มีการเคลื่อนไหวของตัวละคร มีฉากเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่อง มีการสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
บนสังคมออนไลน์และโทษของการไซเบอร์บูลลี่ มีเวลาในการับชมประมาณ 5-10 นาทีเหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลี่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3 ข้อดังนี้ คือ 
 1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีการน าเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีเสียงการ
บรรยายเรื่องและมีการโต้ตอบของตัวละคร มีการเคลื่อนไหวของตัวละคร มีฉากเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่อง มีการสอดแทรกข้อมูล
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนสังคมออนไลน์และโทษของการไซเบอร์บูลลี่ มีเวลาในการับชมประมาณ 7 นาทีเหมาะสมส าหรับทุกเพศ
ทุกวัย ซึ่งท าการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีการประเมิน 3 ด้าน คือด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
ด้านภาพและเสียงและด้านเทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชัน จ านวน 3 ท่าน ผลการ
ประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชันทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.11 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 1 ผลการ
ประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง ประโยชน์ของวิตามิน จากผู้เช่ียวชาญจ านวณ 3 ท่าน 
ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมินคุณภาพ  �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
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1. คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 

4.16 
4.18 
4.00 

0.38 
0.36  
0.50 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.09 ด ี
 

2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ ผลการประเมินความพึง
พอใจที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับ ดี ดังตารางที่ 2 ผล
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 
ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ 

รายการประเมินความพึงพอใจ  �̅�  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
2. ความพึงพอใจด้านภาพและเสียง 
3. ความพึงพอใจด้านการน าเสนอ 

3.97 
3.89 
3.96 

0.58 
0.56 
0.52 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 0.04 ด ี
 
สรุปผลการวิจัย 
 การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  การ์ตูนแอนิเมชันนี้ มีความยาวประมาณ 5 
นาที โดยใช้หลักการสร้างสื่อแอนิเมชันแบบ Computer Animation สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท 2 มิติ ที่เหมาะสม 
มีการน าเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ได้มีเสียงการบรรยายเรื่องและมีการโต้ตอบของตัวละคร เพื่อให้มีความเข้าใจง่าย
มากขึ้น และมีการเคลื่อนไหวของตัวละคร สีสันของการ์ตูนแอนิเมชันมีความชัดเจนดูง่าย มีฉากเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องและ
สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนสังคมออนไลน์และโทษของการไซเบอร์บูลลี่ เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุก ซึ่งคุณภาพของ
ของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับของ อมีนา 
ฉายสุวรรณ, ชุมพล  จันทร์ฉลอง(4) การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง พี่น้องออมเงิน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทความวิจัย การพัฒนา
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง พ่ีน้องออมเงิน อยู่ในระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับ ดี และการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับ ดี ซึ่งสอดคล้องกับของ ทิตาวีร์  อนันต์, ศิโรรัตน์ กุล
วงศ์(6) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัวส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทความวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัวส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่ อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
 
กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณหลักสูตร
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ด าเนินการทดลองในครั้งนี้ 
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง 
The Development of Animation media Life Cycle of Beetle 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง 2. ประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจร

ชีวิตด้วง และ 3. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ฯ จ านวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1. สื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ

แอนิเมชัน  และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสื่อแอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.14 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.14, S.D. = 0.51) ผลการประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.49 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.49, S.D. = 0.38) 

ค ำส ำคัญ: สื่อแอนิเมชัน วงจรชีวิต ด้วง  
 
Abstract 
 The purpose of this research which 1. develop animation media. Regarding the life cycle of beetles,   
2. evaluate the quality of animation media and 3. assessing the satisfaction of the samples with animation 
media. About the beetle life cycle the sample group in this research, the researcher used the specific selection 
method, is mathayom suksa 4 students at Thipangkorn Wittayapat School. (Secondary School, Wat Huttasarn 
Kaset) under the Royal Patronage of Her Majesty the King of 20 people. The tools used in this research include 
1. media animation. The subject of the beetle life cycle, 2. the animation media quality assessment form        
and 3. the animation media satisfaction assessment form. About the beetle life cycle the statistics used in the 
research were mean (�̅� ) and standard deviation (S.D.). The results of the study showed that the quality               
of animation media was assessed. About the beetle life cycle an average of 4.14, the quality level was good 
(�̅� = 4.14, S.D. = 0.51), the results of the sample satisfaction assessment were 4.49, the quality level was good 
(�̅� = 4.49, S.D. = 0.38). 

Keywords: animation media, life cycle, beetle 

บทน า 
 ในปัจจุบันด้วง หรือที่คนไทยเรียกว่า กว่าง ถือเป็นแมลงที่ผู้คนนิยมเลี้ยงมีมากมายหลายสายพันธุ์ หลากหลายขนาด 
รูปร่าง และสีสัน ไม่ว่าจะเป็น ด้วงกว่าง หรือด้วงคีม(1) แต่ยังมีคนท่ีไม่รู้ว่าวงจรชีวิตของด้วงเป็นยังไงก่อนจะมาเป็นตัวเต็มวัย และ
อาจมีคนที่ไม่รู้ว่าด้วงกว่างมีความส่าคัญต่อระบบนิเวศ และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าดินในบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย เพราะ
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ด้วงจะวางไข่ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตัวอ่อนจะกินซากพืช และแร่ธาตุในดินเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวอ่อนของหนอนด้วง
อยู่แสดงว่าดินในบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นมูลของตัวอ่อนด้วงยังสามารถน่ามาใช้เป็นปุ๋ยซึ่งจะก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนธาตุอาหารพืชขึ้นในระบบนิเวศช่วยท่าให้พืชผลเจริญงอกงามได้ดี  อีกทั้งตัวอ่อนของด้วงบางชนิดยังมีการเพาะเลี้ยงเชิง
พาณิชย์ สามารถน่ามาประกอบอาหารได้ เพราะมีโปรตีน และคุณค่าทางอาหารสูง 
 แอนิเมชัน คือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่างๆให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ (2) และเนื่องจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ่าวันเป็นอย่างมาก จึงท่าให้สื่อรูปแบบแอนิเมชันเป็นที่นิยมของคนใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าสนใจด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพประกอบ เสียงพากย์ เสียงประกอบฉาก และดนตรีประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ชมสามารถเข้าใจและจดจ่าได้ง่าย สื่อแอนิเมชันจึงได้รับ
ความนิยมในการสร้างเพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งด้วงก็เป็นแมลงที่เป็นที่นิยมน่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม มีมากมายมาย
หลากหลายสายพันธุ์ และมูลของตัวอ่อนด้วงสามารถน่ามาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ (3) นอกจากนี้ตัวอ่อนของด้วงบางชนิด
ยังสามารถน่ามาประกอบอาหารได้ เพราะมีโปรตีน และคุณค่าทางอาหารสูง (4) และยังเป็นแมลงที่มี่ความส่าคัญต่อระบบนิเวศ (5)  
จากความส่าคัญ และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการจัดท่าสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับตัวด้วงสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น ตลอดจนการเล่าถึงวงจรชีวิต ความส่าคัญ และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของตัวด้วง 
โดยมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ เสียงพากย์ เสียงประกอบฉาก และดนตรีประกอบต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ นักเรียน 
นักศึกษา หรือเกษตรกรที่มีความสนใจ ได้มารับชมสื่อ เพื่อน่าไปใช้เป็นความรู้ในการประกอบอาชีพได้ 

วัตถุประสงค ์
 1. พัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง  

2. ประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง  
3. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสาร
เกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ต่าบลคลองห้า อ่าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 สายวิทย์-คณิต จ่านวน 20 คน 

2. ขั้นตอนการสร้าง และตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ขั้นตอนการด่าเนินงานในการท่าวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนการ

สร้างการ์ตูนแอนิเมชันประกอบไปด้วยขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนการท่างานหลัก 3 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสร้าง
แอนิเมชันในงานวิจัยของ ชุมพล จันทร์ฉลอง และอมีนา ฉายสุวรรณ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รักษ์ผืนป่า ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(6) และสอดคล้องกับขั้นตอนการสร้างแอนิเมชันในงานวิจัยของ อัจฉริยพงศ์ จันทร์คลัง , เนติรัฐ วีระ
นาคินทร์ เรื่อง การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ กลอนล่าอีสาน(7) โดยผู้จัดท่าได้มีขั้นตอนการด่าเนินงานดังต่อไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอนส่าหรับการเตรียมสร้างสื่อ
แอนิเมชัน 

2.1.1 การวางแผนการด่าเนินเรื่อง ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ และวงจรชีวิตของด้วง 
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน 
              2.1.2 การวิเคราะห์ เลือกโปรแกรมในการใช้ในการออกแบบตัวละคร และฉากต่าง ๆ และการตัดต่อวีดีโอ 
วิเคราะห์บทด่าเนินเรื่อง วิเคราะห์ตัวละคร วิเคราะห์ฉาก แสดงดังภาพท่ี 1 
              2.1.3 การออกแบบสตอรี่บอร์ด การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่  1 ตัวอย่างการออกแบบตวัละครของสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง 

 
ภาพที่  2 ตัวอย่างการออกแบบบทด่าเนินเรื่องของสื่อแอนิเมชัน เรือ่งวงจรชีวิตด้วง 

 
            2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการเริ่มลงมือท่างานสื่อแอนิเมชัน  
             โดยเริ่มจากการวาดภาพตามบทด่าเนินเรื่องลงใน โปรแกรม Paint Tool SAI และ Adobe Photoshop CS6 และ
ใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS6 ก่าหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพในฉากต่าง ๆ แล้วน่าไปตัดต่อฉากให้
เกิดการต่อเนื่องกันตลอดเรื่อง ท่าการใส่เสียงทั้งเสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียงประกอบต่าง ๆ และปรับการเคลื่อนไหวและ
เสียงให้สมบูรณ์ในโปรแกรม Adobe Premiere pro CS6 สื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง มีความยาวประมาณ  5 นาที โดยใช้
หลักการสร้างแอนิเมชันแบบ Computer Animation สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภท 2 มิติให้มีความสมจริง น่ามาลงสี
ให้มีความสวยงาม ทั้งฉากและตัวละคร รวมไปถึงการใส่เสียงของตัวละคร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามเนื้อเรื่องและบทด่าเนินเรื่อง 
การเคลื่อนไหวของตัวละครตามล่าดับเหตุการณ์  
            2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  
             เมื่อเสร็จสิ้นการผลิตสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ผู้วิจัยได้มีการไปทดลองใช้กับผู้เช่ียวชาญด้านสื่อแอนิเมชัน
เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไข และปรับปรุงเพิ่มเติม 

3. ประเมินคุณภาพ 
           3.1 ประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ผู้วิจัยได้ศึกษา และประเมินความพึงพอใจ ดังข้ันตอนต่อไปนี ้
            3.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ ศึกษาการหาคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพ 
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            3.1.2 ด่าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการประเมิน  ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้าน
เนื้อหาคุณภาพด้านภาพและเสียง คุณภาพด้านเทคนิค  
             3.1.3 น่าแบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อแอนิเมชัน
จ่านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ของแบบประเมิน 
 3.2.4 น่าแบบประเมินความพึงพอใจที่ให้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อแอนิเมชันตรวจสอบความถูกต้องไปปรับแก้ให้
ถูกต้อง 
            3.2 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน วงจรชีวิตด้วง ผู้วิจัยได้ศึกษาและประเมินความพึงพอใจ 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 3.2.1 ศึกษาทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจ ก่าหนดหัวข้อท่ีต้องการสอบถาม ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชันท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.2.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีหัวข้อ คือ ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านภาพและเสียง และความพึงพอใจด้านการน่าเสนอ 
 3.2.3 น่าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง 
ความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.4 น่าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีให้กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องไปปรับแก้ให้ถูกต้อง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 สื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง มีความยาว  ประมาณ 5 นาที โดยใช้หลักการสร้างแอนิเมชันแบบ Computer 
Animation สร้างจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์ประเภท 2 มิติ ที่เหมาะสมน่ามาพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ในรูปแบบของการน่าเสนอ สื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และได้อรรถรสในการรับชม ท่าให้ผู้รับได้รับรู้ได้โดยตรงเข้าใจง่ายและรวดเร็วเหมาะ
ส่าหรับทุกเพศทุกวัย 
 หลังจากออกแบบเสร็จแล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อแอนิเมชันตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และน่าสื่อแอนิเมชัน เรื่อง
วงจรชีวิตด้วง ไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคร์ท (Likert’s Scale) ซึ่ง
เป็นข้อค่าถามที่แสดงเจตคติหรือความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในงานวิจัยของ ชุมพล จันทร์ฉลอง และอมีนา 
ฉายสุวรรณ การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน(8) โดยก่าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้(9) 

  ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับดีมาก 
  ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับดี 
  ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

 ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้ 
 1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน วงจรชีวิตด้วง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแอนิเมชัน ดังแสดงผลตามตารางที่ 1 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน วงจรชีวิตด้วงแสดงผลตามตารางที่ 2 
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ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วงจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแอนิเมชัน 

รายการประเมินคุณภาพ �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพด้านเนื้อหา 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 

4.00 
4.33 
4.08 

0.43 
0.50 
0.72 

ด ี
ด ี
ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.14 0.51 ด ี
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ที่ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแอนิเมชันโดย
ภาพรวมคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.14 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยแยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหา 
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  และ
คุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.08 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง 

รายการประเมินคุณภาพ �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพด้านเนื้อหา 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 
3. คุณภาพด้านการน่าเสนอ 

4.40 
4.57 
4.51 

0.41 
0.35 
0.36 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.49 0.38 ด ี
 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง ท่ีประเมินโดยกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.49 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยแยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพ
ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.40 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.57 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก และคุณภาพด้านการน่าเสนอมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.51 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. สื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งเรื่อง มีความยาวประมาณ 5 นาที ซึ่งเป็นไปตามบทด่าเนิน
เรื่องที่ได้ออกแบบไว้ การประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน วงจรชีวิตด้วง มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน โดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อแอนิเมชันทั้ง   
3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.14 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้น่าเสนอเนื้อเรื่องที่น่าสนใจรับชมได้
ทุกเพศทุกวัยและสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนา ปาธะรัตน์ , หทัยรัตน บุญเนตร และ อรสา            
ไชยสองแกว เรื่อง การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู ซึ่งมีผลการวิจัยอยู่ในระดับดี(10) 
และสอดคล้องกับ อัจฉริยพงศ์ จันทร์คลัง , เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เรื่อง การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ กลอนล่าอีสาน โดยใช้การ
ออกแบบแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผลการวิจัยอยู่ในระดับดี(7) 
 2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง มีคุณภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย
รวมเป็น 4.49 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุมนา ปาธะรัตน, หทัยรัตน บุญเนตร และ อรสา ไชยสองแกว เรื่อง 
การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่ออยู่ในระดับด ี(ค่าเฉลี่ย 
= 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) สรุปได้ว่า การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
ท่าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (10) และสอดคล้องกับ อัจฉริยพงศ์ จันทร์คลัง, เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เรื่อง การพัฒนา
แอนิเมชัน 2 มิติ กลอนล่าอีสาน โดยใช้การออกแบบแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
กลอนล่าอีสาน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ระดับความพึง(7) 
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งานวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการ
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยรังสิต ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ขอเบิกค่าเดินทางและเจ้าหน้าที่ส านักงานยานพาหนะ โดยแอปพลิเคชันสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ
ได้ทั้งระบบ Android และ ระบบ IOS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าท่ีส านักงานยานพาหนะ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง และผู้ขอเบิกค่าเดินทาง จ านวน 41 คน โดยใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
ธันวาคม 2562 การวิจัยครั้งนี้ใช้ภาษา React Native ร่วมกับ Google MAP API  ซึ่งใช้ในการค านวณระยะทางและใช้ Firebase 
ในการจัดการฐานข้อมูล ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลได้จาการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันน ามาหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลของการวิจัยพบว่าผู้ขอเบิกค่าเดินทางมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ แอปพลิเค
ชันมีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมาคือแอปพลิเคชันสามารถใช้ช่วยลด
ขั้นตอนการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งสามารถน าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการ
ค านวณค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ค ำส ำคัญ : ค่าเดินทาง ค านวณระยะทาง แอปพลิเคชันการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

 

Abstract 

The objective of this research was to develop a system for reimbursing travel expenses of working 

outside Rangsit University by applying web application to provide convenient processes for the office staff. The 

sampling was 1 staff of Rangsit University vehicles unit and 41 users were the office staff from colleges or 

faculties. The research tools included the reimbursement system developed by using React Native to develop 

the system in conjunction with the Google MAP API to calculate the distance and use Firebase to manage the 

system's database. The collected data was analyzed by using mean (�̅� ) and standard deviation (S.D.). The 

results of the study showed that the teachers and the office staffs were convenient and reduced the working 

process. The staff of the vehicle unit didn’t need to ask for information from the users. The users were satisfied 

with most of the system in easy usage (�̅�  = 4.62, S.D.=0.66) and can be used to reduce work processes (�̅�  = 

4.75, S.D.=0.59) respectively. This application can be used to calculate Rangsit University Offsite Travel Expenses 

Reimbursement more efficiently. 
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Keywords: Travel Expense, Distance Calculation, Offsite Travel Expenses Reimbursement Application       
 

บทน า 

ปัจจุบันการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต้นจากผู้ขอเบิกค่าเดินทางที่ต้องการเบิก

งบประมาณท าเอกสารถึงส านักงานยานพาหนะเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเอกสารจะต้องบอกวันเวลาเดินทาง 

จุดหมายปลายทางที่จะไป ซึ่งต้องระบุสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน เมื่อส านักงานยานพาหนะประเมินค่าเดินทางเรียบร้อยแล้วจะส่ง

เอกสารที่แสดงจ านวนเงินที่อนุมัติในการขอเบิกงบประมาณกลับมาให้ จากนั้นผู้ที่ต้องการเบิกงบประมาณจะน าเอกสารดังกล่าวมา

เป็นหลักฐานประกอบการจัดท าใบ BR (Budget Requirement) เพื่อเบิกงบประมาณต่อไป  จากการที่ต้องท าหนังสือ ส่งหนังสือ

ไปส านักงานยานพาหนะ ส านักงานยานพาหนะประเมินค่าเดินทางและส่งหนังสือท่ีประเมินค่าเดินทางเรียบร้อยกลับมาต้องใช้เวลา

ประมาณ 1 – 3 วัน  

ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่ต้องการเบิก

งบประมาณสามารถเบิกค่าเดินทางโดยมีขั้นตอนในการท างานท่ีน้อยลงและลดการใช้เอกสารในรูปกระดาษ ลดการเดินเอกสารของ

แผนกสารบรรณ ไม่ต้องใช้การส่งหนังสือไปกลับระหว่างหน่วยงานกับส านักงานยานพาหนะ แต่ใช้การท างานด้วยแอปพลิเคชัน

แทน โดยแอปพลิเคชันนี้ผู ้ใช้สามารถ Register ในส่วนของ User และส่วนของ Administrator ในส่วนของผู้ที ่ต้องการเบิก

งบประมาณสามารถ Login และระบุวันเวลาเดินทาง จุดหมายปลายทาง แอปพลิเคชันจะค านวณระยะทางตั้งแต่ต้นทางซึ่งเริ่มต้น

ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจนถึงปลายทาง จากนั้นแสดงจ านวนเงินค่าเดินทางที่ค านวณได้จากแอปพลิเคชันตามข้อก าหนดของ

มหาวิทยาลัย และเพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดท าใบ BR ผู้ใช้สามารถบันทึกสร้างแบบค าร้องขอเพื่อรอผลการ

อนุมัติจากส านักงานยานพาหนะ ซึ่งผู้รับผิดชอบของส านักงานยานพาหนะ Login เป็น Administrator จะสามารถเรียกดูข้อมูลค า

ร้องจากผู ้ที ่ต ้องการเบิกงบประมาณได้และสามารถแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเบิกงบประมาณดังก ล่าว สามารถ

เปลี่ยนแปลงค่าเดินทางได้กรณีมีเง่ือนไขท่ีนอกเหนือจากปกติ และสามารถเรียกดูรายงานได้ นอกจากน้ีเมื่อ Administrator อนุมัติ

การเบิกงบประมาณเสร็จสิ้น ผู้ที่ต้องการเบิกงบประมาณสามารถออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เดินทางและค่าเดินทางที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานยานพาหนะเพื่อน าไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดท าใบ BR ในระบบของ

ส านักงานงบประมาณต่อไป 

ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการให้แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการค านวณค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการค านวณค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อน า
ผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการท างานของแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1176 
 

 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา /วิจัย  

แอปพลิเคชันค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีความสามารถค้นหาสถานที่ด้วย  Google 

Map สามารถค านวณระยะทางในการเดินทางและค านวณค่าเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง สร้างแบบฟอร์มค าร้องขออนุมัติเบิก

เงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี และออกรายงานแบบฟอร์มค าร้องขอในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อส่งให้ส านักงานยานพาหนะ 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นผู้ขอเบิกค่าเดินทางจากวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ รวมทั้ง

เจ้าหน้าท่ีส านักงานยานพาหนะ  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัย คณะผู ้วิจัยได้แบ่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน  เป็นขั ้นตอนต่าง ๆ ของวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle) ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) 

- ศึกษาข้อมูลระบบค าร้องขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

- ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน Visual Studio Code, Firebase, Node.js, Google Map API 

- ศึกษาและเรียนรู้การเขียนภาษา React Native ใช้งานร่วมกับ Google Map API 

- สอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน 

- ก าหนดขอบเขตโครงการ 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 

- ค้นหาสถานท่ีด้วย Google Map ภายในแอปพลิเคชัน 

- ค านวณระยะทางในการเดินทาง 

- ค านวณค่าเดินทางจากต้นทางสู่ปลายทาง 

- สร้างแบบฟอร์มค าร้องขอเบิกค่าเดินทางและตรวจสอบรายละเอียดของแบบฟอร์ม 

- ออกรายงานแบบฟอร์มค าร้องขอในรูปแบบไฟล์ PDF 
ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบ (Design) 

- ออกแบบแอปพลิเคชัน โดยการท างานของแอปพลิเคชันแสดงดังภาพท่ี 1 
ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) 

- เขียนภาษา React Native ใช้งานร่วมกับ Google Map API 

- พัฒนาแอปพลิเคชันตามขอบเขตที่ได้วางไว ้ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันแสดงดังภาพท่ี 2 ถึงภาพที่ 5 
ขั้นตอนท่ี 5 การใช้งาน (Deploy) 

- ทดลองใช้งานจริง 

- สัมภาษณ์ความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้ ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ยานพาหนะ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผู้ขอเบิกค่าเดินทาง จ านวน 41 คน ได้มาจากการ
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ใช้งานในช่วงระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ขอเบิกค่าเดินทาง 
ใช้การตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานยานพาหนะ ใช้การ
สัมภาษณ์ในเรื่อง ถูกต้องของการค านวณ ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงแอปพลิเคชัน 

- น าผลทีไ่ด้มาปรับปรุงให้แอปพลเิคชันท างานได้ถูกต้องและมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใช้การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคริท์ (Likert) 

วิเคราะหโ์ดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลผลเป็นระดับใช้เกณฑ์ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

1. Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที ่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ส าหรับ Windows, Linux และ 

macOS   

2. Firebase คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ผลิตโดย Google เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL Cloud Database ที่เก็บ

ข้อมูลในรูปแบบของ JSON ดังแสดงในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 มีการ Sync ข้อมูลแบบ Realtime กับทุก Devices ที่เชื่อมต่อ

แบบอัตโนมัติ 

3. Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment ส าหรับฝั่ง Server และเป็น Open Source เขียนด้วยภาษา 

JavaScript สามารถท างานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ใช้เป็น Web Server  

4. Google Map API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนา Web Application และ Mobile Application ส าหรับ

เรียกใช้แผนที่และชุด Service ต่าง ๆ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นิชาภา นพประภา  เมธี ภาศสกุล และณัฐพงศ์ พยัฆคิน(1) ท าวิจัยเรื่องระบบจัดการยานพาหนะแบบออนไลน์ด้วยสมาร์ท

โฟนและแท็บแล็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บระบบบริหารจัดการยานพาหนะของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถขอใช้ยานพาหนะ สืบค้นข้อมูลการ

ใช้ยานพาหนะ ติดตามและรายงานผลการอนุมัติการขอใช้ แสดงสถิติรายงานผลการใช้ยานพาหนะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ยานพาหนะ และมีเครื่องมือในการตัดสินใจอนุมัติค าขอใช้ยานพาหนะเพื่อประมวลผลค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยประมาณการ

จากระยะทาง ซึ ่งเว็บไซต์ที ่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน บูส สแตป 

(Bootstrap) ทีป่ระกอบด้วยการท างานหลักคือ Scaffolding , CSS และ JavaScript เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนา 

สราวุธ ศรีเดือน(2) ได้พัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการให้บริการยานพาหนะภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสามารถช่วยให้ลด
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ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน การจัดเก็บเอกสารและการสืบค้นเอกสาร จากการใช้งานของผู้ใช้ระบบพบว่า

มีความพึงพอใจในระดับมากเนื่องจากระบบช่วยในการจัดการยานพาหนะได้ถูกต้องตามความต้องการ 

ยุทธนา สงนรินทร์, ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์(3) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการยานพาหนะมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจอง การจัดตารางการใช้ยานพาหนะ และการเรียกดูรายงานต่างๆ ซึ่งพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีมี

การออกแบบหน้าจอแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเช่ือมโยงไปยัง URL อื่น 2) ส่วนแสดงสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อระบบงาน 

3) ส่วนเมนูรายการและการเข้าสู่ระบบ 4) ส่วนแสดงเนื้อหา  ของระบบงาน ผู้วิจัยพัฒนาระบบงานโดยใช้ภาษา ASP.NET และ

ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle8i โดยใช้ฟังก์ชัน Trigger Procedure Function และ View ช่วยในการพัฒนาระบบงาน และท า

การทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบงานโดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  และทดสอบใช้ระบบงาน 

แล้วตอบแบบสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ 1) Functional Requirement Test 2) Functional Test และ 3) Usability Test พบว่า

ผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจระบบงานในระดับดี 

ปาริชาติ ลีอังกูรเสถียร (4) ได้ศึกษาและวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดยานพาหนะโดยใช้เทคนิคระบบฐานข้อมูล

เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันบริหารจัดการยานพาหนะโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ที่มีการใช้ฐานข้อมูล จากการทดสอบการใช้งานพบว่าระบบท าให้กระบวนการท างานดีขึ้น ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้งานระบบเพราะใช้

งานง่าย สามารถลดความซ ้าซ้อนในการท างานและผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศท่ีได้รับน ามาท าการวิเคราะห์ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 Flowchart แสดงการท างานของแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 1 JOB เก็บข้อมูลค าร้อง 

FIELD NAME DESCRIPTION DATA TYPE DATA SIZE 

JobID เลขที่ค าร้อง INTEGER  

JobDate วันที่ท าค าร้อง DATE AND TIME  

UserID ผู้ยื่นค าร้อง TEXT STRING 7 

TravelDateFrom วัน/เดือน/ปี ในการเดินทางต้ังแต่ DATE AND TIME  

Start 

สร้างเอกสารขออนุมัตเิบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี 

 ผลการอนุมัต ิ

โหลดเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบใบ BR เบิกเงนิค่า
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที ่

สร้างใบ BR ในระบบ
งบประมาณ 

Stop 

Yes No 

https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Date
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FIELD NAME DESCRIPTION DATA TYPE DATA SIZE 

TravelDateTo วัน/เดือน/ปี ในการเดินทางถึง DATE AND TIME  

Detail รายละเอียดในการเดินทาง TEXT STRING 300 

latOrigin LATITUDE ต้นทาง GEOGRAPHICAL 

POINT 

 

longOrigin LONGITUDE ต้นทาง GEOGRAPHICAL 

POINT 

 

latDestination LATITUDE ปลายทาง GEOGRAPHICAL 

POINT 

 

longDestination LONGITUDE ปลายทาง GEOGRAPHICAL 

POINT 

 

Distance ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) INTEGER  

Duration ระยะเวลาในการเดินทาง (จากต้นทางสู่

ปลายทาง) 

INTEGER  

Money จ านวนเงิน INTEGER  

Remark หมายเหตุ TEXT STRING 300 

Admin_Confirm ADMINISTRATOR ผู้อนุมัติค าร้องขอ TEXT STRING 7 

Status สถานะของรายการ TEXT STRING 1 

Approve_Money_STATUS สถานะการอนุมัติงบประมาณ BOOLEAN  

 

ตารางที่ 2 USER เก็บข้อมูลผู้ใช้ 

FIELD NAME DESCRIPTION DATA TYPE DATA SIZE 

UserId รหัสประจ าตัวบุคลากร TEXT STRING 7 

UserPrefix ค าน าหน้า TEXT STRING 15 

UserName ชื่อผู้ใช้ TEXT STRING 30 

UserLastName นามสกุลผู้ใช้ TEXT STRING 30 

PositionID ต าแหน่งงาน INTEGER  

DeptID สังกัด TEXT STRING 4 

Status สถานะของผู้ใช้ในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของแอป

พลิเคชัน 

 

TEXT STRING 2 

Email  E-MAIL ที่ใช้ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน TEXT STRING 30 

Password รหัสผ่าน TEXT STRING 10 

 

ตารางที่ 3 POSITION เก็บข้อมูลต าแหน่งงาน 

https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Date
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Detail
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/latOrigin
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/longOrigin
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/latDestination
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/longDestination
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Distance
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Duration
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Status
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-Jobs/5lwTod0061Oa0KvLX6qA9zfqssZ2/-LwtCPZkDOwJ83DQ31TR/Approve_Money
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-User/ON5FBC4kU8ZxxcXYrToEnTguQT82/UName
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-User/ON5FBC4kU8ZxxcXYrToEnTguQT82/UName
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-User/ON5FBC4kU8ZxxcXYrToEnTguQT82/Status
https://console.firebase.google.com/u/0/project/rsmark-d1be9/database/rsmark-d1be9/data/RSMark-User/ON5FBC4kU8ZxxcXYrToEnTguQT82/Email
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FIELD NAME DESCRIPTION DATA TYPE DATA SIZE 

PositionId รหัสต าแหน่ง INTEGER  

PositionName ชื่อต าแหน่ง TEXT STRING 50 

 

ตารางที่ 4 DEPARTMENT เก็บข้อมูลสังกัด 

FIELD NAME DESCRIPTION DATA TYPE DATA SIZE 

DeptID รหัสสังกัด TEXT STRING 4 

DeptName ชื่อสังกัด TEXT STRING 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ภาพท่ี 2 หน้า Login และหน้าลงทะเบียน 

EMAIL ADDRESS 

PASSWORD 

FULL NAME 

ID 

EMAIL ADDRESS 

PASSWORD 
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                                 ภาพที่ 3 หน้าค้นหาจุดหมายปลายทางและหน้าแสดงผลลัพธ์การค้นหา  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าสร้างค าร้องเพื่อเบิกงบประมาณและหน้าแสดง Administrator อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเบิกงบประมาณ  
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 หลังจาก Administrator อนุมัติผูท้ี่ต้องการเบิกงบประมาณสามารถ Login 
เพือ่ตรวจสอบค าร้องว่าได้รับอนุมตัิหรือไม่ กรณีที่ไดร้ับอนุมัตสิามารถดาวน์
โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดท าใบ BR 
(Budget Requirement) เพื่อเบกิงบประมาณได ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าแสดงใบรับเงินเพื่อขอเบิกงบประมาณ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

แอปพลิเคชันเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านสมาร์ท

โฟน รองรับระบบปฏิบัติการ Android, IOS ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล

จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจากผู้ใช้จ านวน 42 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงาน

ยานพาหนะมหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 1 คนและผู้ขอเบิกค่าเดินทางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาลัยและคณะ

ต่าง ๆ จ านวน 41 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานยานพาหนะได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ส่วนผู้ขอใช้ยานพาหนะได้มาโดยก าหนด

ระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลความพึงพอใจ

จากการใช้งานแอปพลิเคชันด้วยการค านวณหาค่าเฉลี่ยในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย ( �̅�) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังแสดงในตารางที่ 5   
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. แอปพลิเคชันมีรูปแบบท่ีใช้งานง่าย 4.62 0.66 มากที่สุด 
2. ประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน 4.52 0.71 มากที่สุด 
3. แอปพลิเคชันมีการออกแบบทีส่วยงาม 4.43 0.74 มากที่สุด 
4. การน าไปใช้ประโยชน ์ 4.52 0.63 มากที่สุด 
5. ช่วยลดขั้นตอนการท างาน 4.60 0.59 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.33 0.65 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.66 มากที่สุด 

 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 2 “เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการท างานของแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” โดยผล

การส ารวจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจากการเฉลี่ยรวมผลการประเมินในทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.66 การแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินด้านความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 การแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การช่วยลดขั้นตอนการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.60 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 การแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 การแปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งแอปพลิเคชันท่ี

สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริงจึงบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 “เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนท่ีใช้ในการค านวณ

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต”  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยลดขั้นตอนการท างาน และ

ประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ส านักงานยานพาหนะยังสามารถเก็บบันทึกประวัติการเบิกจ่ายค่า

เดินทาง สรุปยอดค่าเดินทางแยกตามหน่วยงานและสามารถสืบค้นข้อมูลการเบิกจ่ายค่าเดินทางย้อนหลังได้  ท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. นิชาภา นพประภา, เมธี กาศสกลุ, ณัฐพงศ์ พยัฆคิน  .ระบบบริหารจดัการยานพาหนะแบบออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต .มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ . The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing 

Naresuan University; 20-22 เม .ย.  2560; มหาวิทยลัยนเรศวร, พิษณุโลก; 2560. หน้า 782-88. 
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2. สราวุธ ศรเีดือน  .การพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิต). เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่; 2554. 

3. ยุทธนา สงนรินทร,์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์  .ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการยานพาหนะ  :กรณีศึกษาระบบจัดการยานพาหนะ
มหาวิทยาลยัทักษิณ. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2550;25:13-24. 

4. ปาริชาติ ลีอังกูรเสถียร. การพัฒนาระบบการบริหารจัดยานพาหนะโดยใช้เทคนิคระบบฐานข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 เครือข่ายเชียงใหม่ . (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต). เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2546. 

5. ชวนิตย์ สุภาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร  .ประจวบ วานิชชัชวาล .ระบบจองและบริหารจัดการยาน พาหนะภายใน
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ )กสทช) . (.วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต .(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ; 2558.  
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การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
                              Happy Zoo Tour with Augmented Reality Technology 

 
อมีนา ฉายสุวรรณ  วรายุส เรียงวงษ ์ สุวรรณา ชมภูพื้น  และนิชดา รอดนิ่ม* 

Ameena Chaysuwan, Warayus Riangwong, Suwanna Chompoopuen and Nichada Rodnim* 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: nichada.rod@vru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็นเทคโนโลยีผสมโลกของความจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ที่ประมวลผลมาจาก

คอมพิวเตอร์ท าให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งจ าลองเหล่านั้นได้ซึ่งจะมีศักยภาพในการน าเสนอเนื้อหาที่ได้เปรียบกว่าการใช้สื่อ
แบบเดิมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือแผนท่ีการท่องเที่ยวสวนสัตว์ 
Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ จ านวน 30 คน รวมคุณภาพทั้ง 4 ด้าน  มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก 

 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสมือน สื่อแอนิเมชัน แผนที่จ าลอง  
 
Abstract 
 Augmented reality technology It is a technology that combines the real world and the augmented 
reality together.  processed from computer allowing us to respond to those simulations This will have the 
potential to present content that is more advantageous than traditional media and can be applied to various 
learning to be exciting and new.  This research aims to 1)  Develop learning materials for Happy Zoo tourism 
with Augmented reality technology.  2)  To study the quality of learning materials by experts.  3)  To assess the 
satisfaction of the sample with the learning materials.  The tools in this research were Map book Happy Zoo 
Tour with Augmented Reality Technology Quality Assessment Questionnaire and Satisfaction Questionnaire for 
Happy Zoo with Augmented Reality Technology.  Which from the research results showed that the results of 
the evaluation of the quality of learning materials by experts Including quality in all 3 aspects the total average 
was 4.52 which was in a very good quality level.  And the results of the satisfaction assessment of the sample 
group towards learning materials. 30 people, including all four qualities the overall average was 4.52 with a very 
good level of satisfaction. 
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บทน า 
 ปัจจุบันสวนสัตว์ เป็นสถานที่แสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยโดยจะรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และ
อ านวยบริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส าคัญเพื่อการอนุรักษ์ การวิจัย การให้การศึกษา และเป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อน
ใจแก่ประชาชน และครอบครัว ในประเทศไทยสวนสัตว์มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ สวนสัตว์ และสวนสัตว์เปิด ซึ่งแต่ละรูปแบบก็
จะมีลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันคือสวนสัตว์ จะเป็นสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ป่าไว้ในบริเวณที่จ ากัด เช่น กรง คอก บ่อ ตู้ โดยจะมี
ชนิดและจ านวนสัตว์ป่ามากพอสมควรแต่สวนสัตว์เปิด จะเป็นสถานท่ีละบริเวณเลี้ยงสัตว์ป่าขนาดกว้างขวางโดยสัตว์ป่าจะไม่ได้ถูก
กักไว้ในบริเวณที่คับแคบถ้าหากเป็นกรงก็จะเป็นกรงขนาดใหญ่และนักท่องเที่ยวก็สามารถท ากิจกรรมร่วมกับสัตว์อย่างใกล้ชิดได้ 
เช่น ป้อนอาหารสัตว์ด้วยมือตนเอง การถ่ายรูปร่วมกับสัตว์อย่างใกล้ชิด ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะให้ทั้งความรู้ ความสนุก และความ
เพลิดเพลิน รวมถึงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ การได้ท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว แต่ในยุคปัจจุบันนีไ้ด้เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
มากมายที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมเกิดขึ ้น เช่น วิกฤตการณ์ทางการเมือง วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
วิกฤตการณ์โรคระบาดที่ก าลังเกิดขึ้น จึงท าให้เกิดเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่ให้ทั้งความรู้ประสบการณ์ และอ านวยความสะดวก
ขึ้นมาทดแทน(1) 

เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันได้มากขึ้นเพื่อเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความน่าสนใจดังเช่น เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented reality หรือ AR) ที ่เป็น
เทคโนโลยีผสมโลกของความจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ระบบซอฟแวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ  เช่น เว็บ
แคมคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุเสมือนจริงที่ว่าอาจเป็นภาพ วีดิโอเสียง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ประมวลผลมาจาก
คอมพิวเตอร์ท าให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งจ าลองเหล่านั้นได้ซึ่งจะมีศักยภาพในการน าเสนอเนื้อหาที่ได้เปรียบกว่าการใช้สื่อ
แบบเดิมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ได้อีกด้วย(2) 

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดท าสื ่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
(Augmented Reality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน  ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ แท่งทอง(3) การวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนรู้ดาวน์
เคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้ดาวน์เคราะห์ด้วยเทคโนโลยี 
Augmented Reality  (AR) ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและเพิ่มความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีAugmented Reality (AR) ใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านการจัดกิจกรรม และ
สอดคล้องกับบทความวิจัยของ เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ ่ม และอภิวัฒน์ วัฒนะสุระ (4) การวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ ที่ผลการวิจัยพบว่า หน้าหลักของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติ
เสมือนจริง เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 1. เปิดแฟ้มสัตว์โลก 2. 
วิธีการใช้งาน และ 3. ประวัติผู้จัดท า ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดและสอดคล้องกับบทความวิจัยของ พรทิพย์  ปริยวาทิต และวิชัย นภาพงศ์ (5) การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้บทเรียน 
Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรส
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โมสร ที่ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีความน่าสนใจ สีสวยงาม เข้าใจง่าย และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน AR Code 
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีการพัฒนาตามแบบ ADDIE Model เป็นรูปแบบระบบการเรียนการสอนทีน่ิยมน ามาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีง่ายและมีขั้นตอนชัดเจนสามารถน าไปใช้ได้กับการออกแบบและ
พัฒนาสื่อหลายรูปแบบโดยเฉพาะการพัฒนาสื่อมลัติมเีดียลักษณะตา่ง ๆ(6) โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดงันี้ 
            1) การวิเคราะห์ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Analysis) ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ถึงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของผู้ที่จะศึกษา เช่น ศึกษาอายุ ช่วงวัยของผู้ที่จะศึกษา ปริมาณของเนื้อหา รวมถึง
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหาให้มีความชัดเจนและรูปแบบที่จะใช้ในการน าเสนอให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
             2) การออกแบบ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Design) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก ซึ่งการออกแบบ การท่องเที่ยงสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
โดยมีขอบเขตดังนี้ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality) จะเป็นการ
ออกแบบสื่อในรูปแบบหนังสือแผนที่สวนสัตว์จ าลอง ในแบบของเราโดยจะแบ่งสัตว์เป็นแต่ละโซน เช่น โซนแอฟริกา ได้แก่ ช้าง
แอฟริกา เสือดาว สิงโต แรด ยีราฟ ม้าลาย และ ฮิปโป โซนเอเชีย ได้แก่ ช้างเอเชีย เสือโคร่ง จระเข้ สมเสร็จ กวาง และลิง โซน 
ออสเตรเลีย ได้แก่   โคอาล่าจิงโจ้ สุนัขจิ้งจอก และชูก้าไรเดอร์และการออกแบบตัวละครและฉาก ผู้วิจัยได้ออกแบบตามหลักการ
ออกแบบตัวละคร ซึ่งจะแบ่งตัวละครออกเป็น 3 โซน คือ โซนเอเชีย มีตัวละครสัตว์ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ช้างเอเชีย เสือโคร่ง จระเข้ 
สมเสร็จ กวาง ลิง โซนแอฟริกา มีตัวละครสัตว์ทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ ช้างแอฟริกา เสือดาว สิงโต แรด ยีราฟ ม้าลาย และฮิปโป โซน
ออสเตรเลีย มีตัวละครสัตว์ทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ โคอาล่า จิงโจ้ สุนัขจิ้งจอกและชูก้าไรเดอร์และมีฉากประกอบตามเนื้อเรื่องของสัตว์
แต่ละโซน เช่น โซนเอเชีย โซนแอฟริกา และโซนออสเตรเลีย เป็นต้น แสดงการออกแบบตัวละครดังภาพที่ 1 และมีการเขียนบท
ด าเนินเรื่อง (Storyboard) โดยแสดงตัวอย่างโซนท้ังสามโซน แสดงดังภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 
  
            

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการออกแบบตัวละคร 

                               
 
 
                                                                         
                                                                        
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1188 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างของโซนเอเชีย 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างของโซนแอฟริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างของโซนออสเตรเลยี 

 
                 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (Development) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้พัฒนางานตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้โดยเริ่มจากการ
ท าหนังสือแผนที่สวนสัตว์ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่งในหนังสือแผนท่ีสวนสัตว์นั้นจะ
ประกอบไปด้วยหน้าปก คู่มือการใช้งานเนื้อหาค าอธิบายข้อมูลของสัตว์รวมถึง มาร์คเกอร์ ของสัตว์แต่ละตัว    
                  3.1 วิธีการสร้างมาร์คเกอร์ โดยน าภาพตัวละครที่เราออกแบบไว้มาวาดลงในโปรแกรม Paint Tool SAI หลังจาก
นั้นน าภาพที่ได้ไปสร้างฐานข้อมูล ( Database ) ไว้ในโปรแกรม Vuforia จนครบทุกตัว แล้วน าไฟล์ที่ได้ของสัตว์แต่ละตัวไปท าการ
สร้างมาร์คเกอร์ลงบนโปรแกรม Unity เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแอนิเมช่ันการเคลื่อนไหวของสัตว์ตัวนั้น ๆ  ดังภาพท่ี 5 
                  3.2 วิธีการสร้างแอนิเมชั่น น าตัวละครและฉากประกอบต่าง ๆ ที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ใช้ในการท าภาพประกอบฉากปรับแต่งสีและใช้โปรแกรม Adobe After Effect ท าการเคลื่อนไหวของตัวละครสัตว์และใช้โป
แกรม Sony Vegas Pro ใช้ในการตัดต่อวิดีโอใส่เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างของมาร์คเกอร์ 
                 4) การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้งาน (Implementation) เมื่อสร้างงานเสร็จแล้วจะได้คิวอาร์โค๊ดขึ้นมาแล้วน าสมาร์ท
โฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ช่ัน 5.0 ขึ้นไปเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นท่ีจะสแกนมาร์คเกอร์เพื่อดูข้อมูล
ซึ่งเมื่อส่องไปยังมาร์คเกอร์ ก็จะปรากฏวิดีโอแอนิเมชั่นการเคลื่อนไหวของสัตว์จะมีตัวหนังสือ เสียงบรรยายข้อมูลของสัตว์ตัวนั้น ๆ 
และเสียงดนตรีประกอบขึ้นมา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าสื่อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน  
                 5) การประเมินสื่อการเรียนรู้ (Evaluation) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าสื่อการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อและความพึงพอใจท่ีน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินดังต่อไปนี้ 
                    5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
                       ประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 100 คน  และกลุ่มตัวอย่างที่ได้โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาข าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 30 คน  
          1. การประเมินสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดย ผู้เชี่ยวชาญ
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  ท่าน ซึ ่งเป็นผู้ที ่ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี ท าการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมินความ
พึงพอใจ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 2) คุณภาพด้านกราฟฟิกและเสียง และ 3) คุณภาพด้าน
เทคนคิการน าเสนอ 
          2. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที ่มีต่อสื ่อการเรียนรู ้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 2) ความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 3) ความพึงพอใจด้านการน าเสนอ 
และ 4) ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
         5.2 การประเมินผลคุณภาพและความพึงพอใจของ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ให้ เลือกตอบ
ได้เพียงค าตอบเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย โดยค่าเฉลี่ยมี
เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้(7) 

ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง ระดับดีมากท่ีสุด 
                                   ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.50- 4.59 หมายถึง ระดับดี 
                                   ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
                                   ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
                                   ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน มีการน าเสนอในรูปแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ มีเสียง
การบรรยาย ข้อมูลของสัตว์แต่ละตัว มีการเคลื่อนไหวของตัวละครสัตว์ มีฉากที่เปลี่ยนไปตามโซนแต่ละโซน และมีการสอดแทรก
ข้อมูลต่าง ๆของสัตว์แต่ละตัว ที่แสดงบนแอปพลิเคชันท่ีสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Android  มีแสดงการผลดังภาพต่อไปนี้  เมื่อ
ส่องไปยังแผนที่โซนเอเชีย บนต าแหน่งมาร์คเกอร์ของ ช้างเอเชีย จะแสดงการเคลื่อนไหว ตัวหนังสือ ค าบรรยายเสียงประกอบของ
ช้างเอเชียขึ้นมา แสดงดังตัวอย่างภาพที่ 6  และเมื่อส่องไปยังแผนที่โซนแอฟริกา บนต าแหน่งมาร์คเกอร์ของสิงโต  จะแสดงการ
เคลื่อนไหว ตัวหนังสือ ค าบรรยายเสียงประกอบของสิงโต แสดงดังตัวอย่างภาพที่ 7 และเมื่อส่องไปยังแผนที่โซนออสเตรเลีย บน
ต าแหน่งมาร์คเกอร์ของจิงโจจ้ะแสดงการเคลื่อนไหว ตัวหนังสือ ค าบรรยายเสียงประกอบของจิงโจ้ขึ้นมา แสดงดังตัวอย่างภาพท่ี 8  
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างวีดีโอแอนิเมชันของช้างเอเชีย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างวีดีโอแอนิเมชันของสิงโต 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1191 
 

 
 
 
                                                   
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างวีดีโอแอนิเมชันของจิงโจ้ 
 
หลังจากออกแบบเสร็จแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพและน าสื่อการเรียนรู้ใหก้ลุ่มตัวอย่างประเมินความพึง

พอใจท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy 
Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน  โดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังผลตามตารางที่ 1  2.ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ 
การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน  โดยกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังผลตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ท่ีมีต่อสื่อการเรยีนรู้การท่องเที่ยวสวนสตัว์ Happy 
Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมอืน 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้การ

ท่องเที่ยงสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อ
แอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพและเสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 
4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.53 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยภาพรวม คุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

รายการประเมินคุณภาพ x̄ S.D. ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
2. คุณภาพด้านกราฟิกและเสยีง 
3. คุณภาพด้านเทคนิคการน าเสนอ 

4.44 
4.56 
4.53 

0.57 
 0.25  
0.66 

ด ี
ดมีาก 
ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.49 ดมีาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1192 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้การทอ่งเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
จ านวน 30 คน 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริง

เสมือนพบว่า ระดับความพงึพอใจสื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ที่ประเมินโดย
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 20 คน แยกประเมินความพึงพอใจด้าน เป็น 3 ด้าน 
คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คุณภาพอยู่ในระดับดี  ความ
พึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจ
ด้านน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คุณภาพอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก รวมความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 
4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า สื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพราะจากการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการน าเสนอมีความทันสมัยน่าสนใจและท า
ให้เข้าถึงกับกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ แท่งทอง(3) ได้ศึกษา สื่อการเรียนรู้
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีAugmented Reality (AR) กรณีศึกษานักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 
สื่อการเรียนรู้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะและเพิ่มความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีAugmented Reality (AR) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านการจัดกิจกรรม และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่มและ
อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ(4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนเรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์โลก
น่ารู้ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน จังหวัดสกลนคร จ านวน 30 คน ผลการประเมินความ
พึงพอใจพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนเรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์โลกน่ารู้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 ซึ่งอาจเนื่องมาจากสามารถอธิบายเนื้อหาโดยใช้ภาพประกอบแบบสามมิติ ซึ่ง
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ พรทิพย์ ปริยวาทิต และวิชัย นภาพงศ์ (5) การวิจัย
เรื่อง ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียน AR Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

รายการประเมินคุณภาพ x̄ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน 
2. ความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์กบัผู้ใช้ 
3. ความพึงพอใจด้านน าเสนอ 
4. ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์                                          

4.46 
4.53 
4.43 
4.66 

0.63 
 0.68  
0.72 
0.46 

ด ี
ดมีาก 

ด ี
ดีมาก 

 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.62 ดมีาก 
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80.97/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน AR Code เรื่อง
ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน AR Code ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด  
 
กิติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู ้ช่วยศาสตราจารย์ อมีนา ฉายสุวรรณ ที ่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั ้งนี ้  ขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยและขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างที่
ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของงานทีใ่ห้ข้อเสนอแนะซึ่งท าให้งานวิจัยได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต 

The Development of Mobile Application for Activities Attendant Sufficiency Economy 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยแอปชีต เพื่อใช้จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจ าแนกข้อมูลตามฐานการเรียนรู้ฐานต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต 2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต การ
วิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาแบบ SDLC (System Development Life Cycle) โดยการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานในปัจจุบันและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันด้วยแอปชีต (AppSheet) โดยการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลเพศ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลสถานะบุคคล มี
หลักการท างานโดยการใช้สมาร์ตโฟนควบคู่กับการใช้งานคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนเข้าสู่แอปพลิเคชันส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ซึ่งการ

ประเมินประสิทธิภาพจะท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 
4.58, S.D.= 0.56) และผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน จ านวน 20 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.47, S.D.= 0.54) 
 

ค ำส ำคัญ: โมบายแอปพลเิคชัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แอปชีต 
 
Abstract 

This research was the development of the development of Mobile Application for Activities Attendant 
Sufficiency Economy Learning Center via AppSheet. It was used for data management, data storage, and data 
Classify for Leaning Center. The purpose of this research were 1 )  to design and develop of The Development 
of Mobile Application for Activities Attendant Sufficiency Economy Learning Center via AppSheet 2) to evaluate 
user efficiency of The Development of Mobile Application for Activities Attendant Sufficiency Economy Learning 
Center via AppSheet. The research methodology was research and development using system development 
life cycle as a research method. Work system analysis and in-depth interview were used for capture user 
requirement. Mobile Application via Appsheet gather information including personal information such as gender, 
institution, and person status. QR code was used to connect with smartphone for registering Sufficiency 
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Economy Learning Center. This mobile application facilitates for attendants and can help the university to 
monitor the number of attendants. For the performance evaluation section, it is evaluated by 10 experts. The 

overall performance evaluation is the highest satisfied level. ( �̅�= 4.58, S.D.= 0.56). In addition, the satisfaction 

evaluation 20 system users. The overall performance evaluation is the very satisfied level. (�̅�= 4.47, S.D.= 0.54). 
 
Keywords:  Mobile Application, Sufficiency economy, AppSheet 
 
บทน า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิด
ความยั่งยืน ค าว่า พอเพียง คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี(1) หลักการท างานตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”(2) เป็นการน าองค์ความรู้ ด้านการ
ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้หรือการพัฒนางาน องค์ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้จากโครงการพระราชด า ริ รวมทั้งการน าองค์
ความรู้ในวิธีทรงงานมาปรับใช้ท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต แนวคิดของความพอเพียงจะช่วยท าให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
ความสมดุลท าให้เกิดความมั่นคงและมีความต้านทานต่อวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน ด าเนินชีวิต ด าเนินงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างศูนย์
เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ภายใต้แนวคิ ดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 4 ฐานย่อยได้แก่ 1) ฐานหอนิทัศน์ราชภัฏ 2) ฐานอุทกธารอาหารเพื่อชุมชน 3) ฐานความมั่นคงด้าน
อาหาร และ 4) ฐานวิถีไทยร่วมสมัย(3) ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ไม่ใช่แค่
การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ท าให้ผู้เรียนรู้สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และเป็นแนวทางเพื่อ
น าไปปรับใช้และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื่องด้วยศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปเป็นจ านวนมากได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้ การเข้าร่วม
กิจกรรมจะมีการลงทะเบียนด้วยกระดาษซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากท าให้เกิดการล่าช้าในการลงทะเบียน และเสียเวลา
ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้จุดการลงทะเบียนจะอยู่ท่ีฐานการเรียนรู้ฐานท่ี 1 ฐานหอนิทัศน์ราชภัฏ เพียง
จุดเดียวเท่าน้ัน ซึ่งหลายครั้งผู้เข้าศึกษาเรียนรู้มีความประสงค์ที่จะไปฐานการเรียนรู้อื่นท าให้ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มี
การน าข้อมูลการลงทะเบียนบันทึกลงระบบสารสนเทศ ไม่มีการจัดการข้อมูล จ าแนกข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และเกิด
ปัญหาการตกหล่นจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถทราบถึงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แท้จริงได้ รวมทั้งเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษท่ีใช้ในการลงทะเบียนโดยใช่เหตุอีกด้วย ซึ่งการลงทะเบียนและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษา การปรับกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรม ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถกลับมาเยี่ยมชมได้อีกและสามารถเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ 
 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต เพื่อใช้จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจ าแนกข้อมูลตามฐานการเรียนรู้ฐานต่าง ๆ  และการ
รายงานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดและสมาร์ตโฟนมาใช้ในการน ามาปรับใช้และพัฒนาเนื่อง
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ด้วยปัจจุบันทุกคนใช้สมาร์ตโฟนอยู่แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้   
และเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อการจัดสรรงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษาและการ
ปรับกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางการใช้
ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดเดมิใหด้ี
ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการก้าวต่อไปข้างหน้า (4) โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ SDLC (System 
Development Life Cycle )(5) ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนท าให้สามารถตรวจสอบการท างาน มีการทวนซ ้าเพื่อกลับไป
ตรวจสอบแก้ไขขั้นตอนก่อนหน้าได้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานและกระบวนการในการด าเนินการของ
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันโดยการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าการด าเนินงานในรูปแบบเดิมเป็นการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกระดาษผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องต่อคิวเพื่อลงทะเบียนเกิดความล่าช้าในการลงทะเบียนเสียเวลาใน
การเข้าศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ จุดการลงทะเบียนจะอยู่ท่ีฐานการเรียนรู้ฐานท่ี 1 ฐานหอนิทัศน์ราชภัฏ เพียงจุดเดียวเท่านั้นซึ่ง
หลายครั้งผู้เข้าศึกษาเรียนรู้มีความประสงค์ที่จะไปฐานการเรียนรู้อื่นท าให้ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีการน าข้อมูลการ
ลงทะเบียนบันทึกลงระบบสารสนเทศ อาจเกิดปัญหาข้อมูลตกหล่น สูญหายและเกิดความไม่ครบถ้วนของข้อมูล ส่งผลต่อการน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษา การปรับกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ 
 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้โม
บายแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยท าการออกแบบระบบงาน (System Design) ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การ
ออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) และ การออกแบบสถาปัตยกรรมของโมบายแอปพลิเคชัน ที่ตอบสนองต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้และมีความรวดเร็วถูกต้องและแม่นย า โดยการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) 
โดยใช้แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) เพื่อแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของโมบายแอปพลิเคชันกับผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 1 
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การเข้าสู่ระบบ

เพ่ิมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดการข้อมูล

การพิมพ์รายงาน

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ระบบ

 
 

ภาพที ่ 1 แผนภาพยูสเคสของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรม 
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต 

3. การพัฒนาระบบ (System Development) การพัฒนาระบบในร ูปแบบโมบายแอปพล ิเคชัน (Mobile 
Application) โดยใช้ Google Sheets ในการจัดการข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน และใช้ส าหรับสรุปรายงานจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ใช้แอปชีต (AppSheet) เป็น Platform ส าหรับการใช้สร้างแอปพลิเคชันบนเว็บเซอร์วิส (Web Service) ของทางแอป
ชีต (AppSheet) ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  ซึ่งข้อดีของแอปชีต (AppSheet) มีความสามารถในการ
สร้างแอปพลิเคชันโดยง่าย สามารถสร้างแอปพลิเคชัน ที่ปรับแต่งรูปร่างและปรับปรุงได้เองตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนกระบวนการ
เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่ต้องการใช้งานและน าคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาปรับใช้ในการสแกนเพื่อ
เข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ตโฟน การท างานของระบบแบงออกเปน็ 2 ส่วน คือ  

1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ข้อมูลวันที่ เพศ สถานะบุคคล 
ประเภทหน่วยงาน การรายงานสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ผู้ใช้งานระบบ สามารถเพิ่มข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
4. การทดสอบระบบ (Testing) ผู้วิจัยท าการทดสอบการท างานควบคู่กับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ทดสอบทีละ

โมดูลเพื่อความถูกต้องและท าการทดสอบรวมทั้งระบบอีกครั้งเพื่อประเมินหาข้อผิดพลาด เพื่อด าเนินการแก้ไข เพื่อให้โมบายแอป
พลิเคชันตรงตามความต้องการและสามารถท างานได้ตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ 

5. ประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชัน กระบวนการในการประเมินผู้วิจยัได้ท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
5.1) แบบประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ

ที ่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพระบบตามทฤษฎี Black Box Testing 5 ด้าน ซึ ่งได้แก่ 1) ด้านความสามารถของระบบ 
(Function Requirement Test) 2) ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบ (Function Test) 3) ด้านความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน (Usability Testing) 4) ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) และ 5) ด้านความมั่นคง
ของระบบ (Security Test) 

5.2) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 20 คน เป็นค าถามที่
สอดคล้องกับขอบเขตของโมบายแอปพลิเคชันและด้านการใช้งานทั่วไป ซึ่งได้แก่ 1) แอปพลิเคชันที่สร้างมีความครอบคลุมการใช้
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งานจริง 2) แอปพลิเคชันสามารถใช้งานง่าย สะดวกไม่ซับซ้อน 3) มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 4) สัญลักษณ์
หรือรูปภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของแอปพลิเคชัน และ 5) มีความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน 

5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง(6) โดยระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานในแบบประเมินแบ่งได้ 5 ระดับสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท(7) คือ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากท่ีสุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่  5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย  4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานปานกลางมีช่วงเกณฑเ์ฉลี่ย  3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยมีช่วงเกณฑ์เฉลี่ย  2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้อยท่ีสุดมีช่วงเกณฑ์เฉลีย่  1 คะแนน 
5.4) เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการทดลองใช้ งานโมบายแอป

พลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต โดยใช้เกณฑ์แบ่งเป็นช่วง และมีเกณฑ์การ
แปลผล(8) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต แบ่งผู้ใช้

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระบบ ข้อมูลเพศ ประเภทหน่วยงาน สถานะบุคคล 
ความสนใจในการเรียนรู้ และการสรุปรายงานจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่วนของผู้ใช้งานระบบ สามารถกรอกข้อมูลการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื ่อด าเนินการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษา การปรับกิจกรรม รูปแบบการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ได้  แบ่งหน้าจอการท างาน
ดังต่อไปนี้ 
 1) หน้าจอแสดงผลส่วนของหน้าจอหลักของโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญเศรษฐกจิ 
พอเพียง แบ่งออกเป็น 4 เมนู ประกอบด้วยฐานที่ 1 ฐานหอนิทัศน์ราชภัฏ ฐานที่ 2 ฐานอุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ฐานที่ 3 ฐาน
ความมั่นคงด้านอาหาร และฐานที่ 4 ฐานวิถีไทยร่วมสมัย ผู้ใช้สามารถกดเข้าเมนูตามฐานการเรียนรู้ที่ต้องการเพื่อลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่  2  หน้าจอหลักของโมบายแอปพลิเคชันของศูนย์เรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2) หน้าจอแสดงผลส่วนของหน้าจอการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยข้อมูลวันท่ี/
เวลา ข้อมูลเพศ ข้อมูลประเภทหน่วยงาน ข้อมูลสถานะบุคคล ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บในลักษณะเดียวกันทั้งหมดทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้
ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่  3  หน้าจอการลงทะเบียนฐานการเรยีนรู้  

 
3) หน้าจอแสดงผลส่วนของหน้าจอการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานวิถีไทยร่วมสมัย จะมีการ

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานอื่น ๆ คือ ข้อมูลความสนใจของฐานการเรียนรู้ในฐานที่ 4 เพื่อต้องการทราบความสนใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่  4  หน้าจอการลงทะเบียนฐานการเรยีนรู้ฐานท่ี 4 ฐานวิถีไทยร่วมสมัย 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลเิคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement Test) 
2. ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบ (Function Test) 
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) 
4. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) 
5. ด้านความมั่นคงของระบบ (Security Test) 

4.40 
4.30 
4.50 
4.80 
4.90 

0.70 
0.82 
0.53 
0.42 
0.32 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.56 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.56 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) มีค่าเฉลี่ย 4.90  
 
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 20 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. แอปพลิเคชันท่ีสร้างมีความครอบคลุมการใช้งานจริง 
2. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานง่าย สะดวกไม่ซับซ้อน 
3. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. สัญลักษณ์หรือรูปภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
5. มีความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน 

4.70 
4.25 
4.50 
4.60 
4.30 

0.53 
0.64 
0.53 
0.52 
0.46 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.54 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันการเข้า
ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.54 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ แอปพลิเคชันที่สร้างมีความครอบคลุมการใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ย 
4.70 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแอปชีต แบ่งผู้ใช้
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระบบ ข้อมูล
เพศ ประเภทหน่วยงาน สถานะบุคคล ความสนใจในการเรียนรู้ และการสรุปรายงานจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่วนของ
ผู้ใช้งานระบบ สามารถกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ และได้เป็นการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : RD) โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ SDLC 
(System Development Life Cycle ) ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้
เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากผลการประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด และแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานท่ัวไป มีค่าเฉลี่ย 4.47 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
เอกสารอ้างอิง  
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. Lifestyle: แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจท่ีท าได้จริง [อินเทอร์เน็ต]. (ม.ป.ป.) [เข้าถึง

เมื่อ 24 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/practicalself-sufficient-
economy-philosophy. 

2. ajourneyinspiredbytheking. คลังความรู:้ ศาสตร์พระราชา [อินเทอร์เน็ต]. (ม.ป.ป.) [เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2564]. 
เข้าถึงได้จาก: https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowledge/. 
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3. มติชนออนไลน์  .“ศูนยเ์รียนรู้ศาสตร์พระราชา Valaya Land” [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564]. 
เข้าถึงได้จาก: https://web.facebook.com/MatichonOnline/posts/10160346819952729/ . 

4. ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์  .ระเบยีบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชั่น; 2557. 
5. โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์. กา รวิเคราะ ห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเตมิ. 

กรุงเทพฯ:   
6. ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2560. 
7. กัลยา วานิชย์บัญชา. สถติิส าหรับงานวิจัย พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2549.  
8. Likert R. A Technique for the Measurement of Attitudes. New York: Archives of Psychology; 1932.  
9. Kahn JV., Best JW. Research in Education. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall, Inc; 1986.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1203 
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บทคัดย่อ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แผนก

ทรัพยากรบุคลของบริษัท คราทอส จ ากัด ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  รวมถึงเพื่อให้พนักงานสามารถ

ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งานผ่านทาง LINE official ได้

อย่างสะดวก โดยขอบเขตการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนการท างานของผู้ใช้ผ่านโปรแกรมประยุกต์ 

LINE และส่วนการท างานของแผนกทรัพยากรบุคคลผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ทฤษฎีที่ส าคัญที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาระบบนี้ได้แก่ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านทาง LINE Official ด้วยเทคโนโลยี LIFF 

(LINE front-end Framework)  รวมถึงการออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX & UI Design) มาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาระบบ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ Angular Framework และ ภาษาโปรแกรม Typescript ผลการส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดของผู้ใช้งานพบว่า ความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 4.10 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา 

บริษัท คราทอส จ ากัดสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งาน 

ค ำส ำคัญ:  การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี LIFF กรอบการท างาน Angular 

Abstract 
Human Resource Management System via Line official is a system that was developed for the Human 

Resources Department of Kratos Co., Ltd. to be used to verify personal information of employees. This includes 
to enable employees to update their personal information and training information with an application that 
can be conveniently used via LINE official. The scope of the system is divided into two parts, the first part is 
user function through LINE application, and the second part is HR function on web application. The important 
theories which used to develop this system are Application Programming Interface (API), LINE official application 
development by using LIFF (LINE front-end Framework), as well as User Experience and User Interface (UX & UI) 
Design. The tools which used to develop this system are Angular Framework and Typescript programming 
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language. By the result, the average of user satisfaction survey on the use of Human Resource Management 
System via Line official was 4.10 which is at a good level. In summary, this system can work with accordance 
to the system objectives and the user requirements. 
 
Keywords:  Human Resource Management, LIFF technology, Angular framework 
 
บทน า 
 แผนกทรัพยากรบุคคลของ บริษัทคราทอส จ ากัด มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน
ภายในบริษัท ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคลจึงต้องคอยตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน ทั้งข้อมูล
ส่วนตัวและข้อมูลการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน โดยเครื่องมือที่แผนกทรัพยากรบุคคลใช้บริหารจัดการข้อมูลพนักงานในขณะนี้คือ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) เป็นหลัก ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกว่าใช้งานยุ่งยาก ใช้เวลานาน เนื่องจากพนักงาน
ทุกคนท่ีต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ต้องแจ้งเรื่องผ่านทางแผนกทรัพยากร
บุคคลก่อน จึงจะสามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหลังจากที่พนักงานบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เรียบร้อยแล้ว ทางแผนกทรัพยากรบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนท าการเปลี่ยนสถานให้ข้อมูลพร้อมใช้ กล่าวคือ 
พนักงานทุกคนจะสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวและประวัติการอบรมของตนเองได้หลังจากข้อมูลดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก
แผนกทรัพยากรบุคคลแล้วเท่าน้ัน ดังนั้นพนักงานส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน 
ประกอบกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทปรับเปลี่ยนจากการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปเป็นการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile application) โดยเฉพาะโปรแกรม
ประยุกต์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network application) เช่น Line, Facebook และ Twitter เป็นต้น  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล 
กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดโดยน าเอาเทคโนโลยีที ่ เร ียกว่า LIFF (LINE Front-End Framework) ภาษาโปรแกรม 
Typescript และ Angular framework มาใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของแผนกทรัพยากรบุคคลและ
แผนกไอทีของบริษัท คราทอส จ ากัด ทั้งนี้ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบโดยค านึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX)  เป็น
หลัก  เพื่อให้พนักงานของบริษัท คราทอส จ ากัด สามารถใช้งานระบบได้สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน
ปัจจุบัน  รวมถึงแผนกทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการข้อมูลรายการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวและประวัติการอบรมของพนักงานทุก
คนในบริษัท คราทอส จ ากัด ได้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัด ให้มีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ และตรงตวามความต้องการของผู้ใช้ จ าเป็นต้องอาศัยการอ้างอิงจากทฤษฎีต่าง ๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเครื่องมือท่ีเหมาะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์หรือ API (Application Programming Interface) เป็นเสมือนช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง
เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง โดยเป็นการเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server หนึ่งเชื่อมต่อไปหาอีก Server 
หนึ่งเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ที่อยู่ภายนอกสามารถเข้าถึงและท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ เช่น การท างานของ Line 
Messaging API คือการสื่อสารแบบสองฝ่ายระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน LINE โดยการใช้งานของ Messaging API ท าให้ระบบ
สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้งาน LINE ผ่านทาง LINE Platform ซึ่ง Request ที่ใช้ในการส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบของ JSON  โดย 
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Server ของระบบ ต้องมีการเช่ือมต่อกับ LINE Platform และเมื่อผู้ใช้งานเพิ่ม LINE account ของระบบเป็นเพื่อนหรือท าการส่ง
ข้อความผ่านทาง LINE เข้ามาที่ LINE account ของระบบ ทาง LINE Platform จะท าการส่ง request มายังServer ที่ระบบได้
ท าการลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account ในทันที วิธีนี้เรียกว่า “Webhook” ซึ่งท าให้ผู้ใช้งาน LINE รู้สึกว่าก าลังท าการโต้ตอบ
กับผู้ดูแลระบบอยู่จริง ๆ  เนื่องจากในการพัฒนาระบบจ าเป็นต้องมีการเรียกใช้ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ LINE จึงท าให้ผู้พัฒนา
เลือกศึกษาทฤษฎีการท างานของ API เพื่อให้ระบบมีการท างานท่ีสมบูรณ์(1)  

1.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านทาง LINE Official 

LINE Front-end Framework (LIFF) คือ หน้าเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยโปรแกรมประยุกต์ LINE โดยที่ LIFF สามารถเก็บ
ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ LINE เช่น รหัสประจ าตัวของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถน าเอาข้อมูลของผู้ใช้งานมาใช้และสามารถ 
ท าการส่งข้อความในนามของผู้ใช้งาน และเนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานในปัจจุบันมีการใช้สื่อ Social เป็นส่วนมาก ผู้พัฒนาได้
จึงน าเอาเทคโนโลยี LIFF มาใช้ในการพัฒนา(2) 

1.3 การออกแบบท่ีเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX & UI Design) 
User Experience (UX) เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน โดยเน้นการหา

กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและน ากลับมาพัฒนาตัวระบบให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งการทดสอบ User Experience 
หรือท่ีเรียกว่า ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ควรท าทั้งก่อนและหลังน าระบบไปใช้งาน 

User Interface (UI) เป็นการออกแบบท่ีเน้นส่วนของหน้าจอ การติดต่อกับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บไซต์  เกม รวม
ไปถึงการออกแบบฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้ ทักษะส าคัญส าหรับการออกแบบ UI คือการออกแบบที่ดูเป็นมิตร เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน มี
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีบ่งช้ีถึงฟังก์ชันของระบบและสามารถสื่อถึงความแตกต่างระหว่าง UX และ UI อย่างเห็นได้ชัด  เนื่องจากในการ
ที่จะท าการพัฒนาระบบจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีเรื่องของการออกแบบที่เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้งานและ ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ผู้พัฒนาเลือกใช้ทฤษฎีนี้เพื่อให้การออกแบบระบบสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้เละเข้าใจการท างานของระบบได้ง่าย(3) 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1) การวิจัยการใช้ LINE ของผู้สูงอายุโดยการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (4) มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบาย

ประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ “LINE”ของผู้สูงอายุเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วมจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 15 ราย น าข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบค าต่อค าและวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้สูงอายุ

เรียนรู้การใช้งาน LINE ด้วยตนเองและจากการแนะน าของเพื่อนหรือลูกหลาน 2) LINE ท าให้เกิดพื้นที่เสมือน )Virtual space) ที่

ท าให้ผู้สูงอายุสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือญาติได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 3) LINE กลายเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ 4) ผู้สูงอายุแสดงความห่วงใยต่อผู้อื่นและแสดงนัยยะว่าตนเองยังสุขสบายดีผ่านทางภาพ “สวัสดีตอน

เช้า” 5) ผู้สูงอายุเห็นว่า LINE มีข้อดีมากกว่าข้อเสียผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ ICT ในผู้สูงอาย ุ

และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ  

2.2) การวิจัยอิทธิพลของผู้ส่งสารและสารผ่าน LINE Official Accounts มีผลต่อการจดจ าตราสินค้าและตั้งใจซื้อสินค้า

ขององค์กรผู้สนับสนุนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (5) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของผู้ส่งสารและสาร ที่มีผลต่อ

การจดจ าตราสินค้าและความ ตั้งใจซื้อสินค้าขององค์กรผู้สนับสนุนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างตามสะดวกโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ LINE Official Accounts ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

คน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคได้รับข่าวสารผ่าน LINE Official Accounts มีระดับการจดจ าตราสินค้า และความตั้งใจ ซื้อ

สินค้าหลังจากการใช้ LINE Official Accounts โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น การรับรู้ถึงผู้ส่งสารและ  สารผ่าน Line 

Official Accounts มีผลต่อการจดจ าตราสินค้า ส่วนการจดจ าตราสินค้าผ่าน Line Official Accounts ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
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สินค้า การรับรู้ถึงผู้ส่งสารและสารผ่าน Line Official Accounts ไม่มีผลต่อ ความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้องค์กรผู้สนับสนุนไลน์โดย

ผ่านการจดจ าตราสินค้า  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลของบริษัท คราทอส จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน 

ของพนักงานที่สามารถเข้าใช้งานระบบผ่าน Line official account ของบริษัท คราทอส จ ากัด และส่วนของแผนกทรัพยากร

บุคคลที่สามารถจัดการข้อมูลของพนักงานได้จากโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยประยุกต์ใช้ LIFF technology และ Angular 

framework ในการพัฒนาระบบ  

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดมีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานดังน้ี 
1) การก าหนดขอบเขตและวางแผนโครงงาน ซึ่งครอบคลุมการศึกษาระบบงานปัจจุบัน ความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาระบบ ทฤษฎี งานวิจัย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3) การจัดท าต้นแบบและการพัฒนาระบบ 
4) การทดสอบระบบและปรับปรุงแกไ้ขระบบ 

4.1) ทดสอบการท างานของระบบ 
4.2) ปรับปรุงแก้ไขระบบ 

5) การจัดท าเอกสารคูม่ือเอกสารประกอบการใช้งานของระบบ 
3. สถาปัตยกรรมของระบบ 

           เพื่อให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดสอดคล้องกับขอบเขตของการ
ท างานท่ีได้ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบไว้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานของระบบ (System Architecture)  

 
4. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
      การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดคณะผู้วิจัยได้แบ่ง 

การท างานของระบบออกเป็น 2 ส่วนดังภาพท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่   2  Use Case Diagram ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรพัยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัด  

(ส่วนของผู้ดูแลระบบ) 
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ภาพที ่3 Use Case Diagram ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัด  

(ส่วนของผู้ใช้ระบบ) 

 

จากภาพท่ี 3 แผนภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดประกอบด้วยผู้ใช้งานและ

ส่วนการท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1) ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกอบด้วย 

 พนักงาน  

 ผู้ดูแลระบบ 

2)  ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังน้ี 

 Register คือ การลงทะเบียนสมาชิกของพนักงานในกรณีไม่ได้เป็นสมาชิก 

 Auto sign in คือ การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 

 View Profile  คือ การแสดงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่สามารถท าการ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 

 View Training History คือการแสดงประวัติการอบรม 

 Login คือ การเข้าสู่ระบบของสมาชิกในระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 Approve User Profile คือ การยืนยันรายการแก้ไขข้อมูล 

 View Report  คือการแสดงผลรายงาน 
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5. การออกแบบระบบ (System Design) 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดซึ่งต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขอบเขตและความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้น า Sequence Diagram และ Activity diagram มาใช้ใน
การออกแบบระบบดังตัวอย่างท่ีแสดงไว้ในภาพท่ี 4 และ 5 
 

 

ภาพที่ 4  Sequence Diagram ขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนโปรแกรมประยุกต์ LINE 
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ภาพที่ 5 Activity Diagram ส่วนของการอนุมัติและเรียกดูผลรายงานรายการปรับปรุง 

6. ผลการพัฒนาระบบ 
หลังจากท าการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาผลระบบตามขอบเขตและ

สถาปัตยกรรมระบบ ซึ่งผลการพัฒนาระบบสามารถแสดงเป็นตัวอย่างหน้าจอการท างานของระบบท้ัง 2 ส่วนได้ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวอย่างส่วนของการใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์ LINE ของพนักงาน แสดงได้ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอส่วนของพนักงานผ่าน Line Official Account ของบริษัท คราทอส จ ากัด 
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2) ตัวอย่างหน้าจอส่วนการท างานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของแผนกทรัพยากรบุคคล แสดงได้ดังภาพที่ 7 และ 8 

 

ภาพที่ 7 หน้าแรกของหนา้เว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายการปรบัปรุงของพนักงานท้ังหมด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากผลการพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดสรุปผลได้ว่า

สามารถน าไปใช้งานไดจ้ริงตามขอบเขตที่ระบไุว้ ดังตารางที่ 1 ส่วนผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงาน

ฝ่ายไอที พนักงานฝ่ายทรัพยากรบคุคล และพนักงานท่ัวไป สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1  
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคคล กรณีศกึษา บริษัท คราทอส จ ากัด  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยของ
พนักงานฝ่ายไอที    

ค่าเฉลี่ยของพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ค่าเฉลี่ยของ
พนักงานท่ัวไป 

ระดับความพึงพอใจ 
โดยรวม 

1. ด้านเนื้อหาและการใช้งาน 
   1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ระบบ 

4.30 4.40 3.85 ด ี

   1.2 ล าดับการท างานถูกต้อง 4.00 4.00 4.00 ด ี
   1.3 ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 3.40 3.85 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.10 3.93 3.90 ด ี
2. ด้านภาพรวมของระบบ 
   2.1 แสดงผลได้ถูกต้อง 4.30 3.80 3.71 ด ี
   2.2 ประสิทธิภาพโดยรวม 3.67 3.20 4.00 ด ี
   2.3 ง่ายต่อการใช้งาน 4.30 3.80 4.10 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.09 3.60 3.94 ด ี

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านภาพรวมของระบบ  

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ด านเนือ้หา ล การใช งาน ด าน าพรวมของร   

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ระบบ 

ค่าเฉลีย่ของพนกังานฝ่ายไอที ค่าเฉลีย่ของพนกังานฝ่ายทรัพยากร  คคล ค่าเฉลีย่ของพนกังานทัว่ไป
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ภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้พัฒนาได้ส ารวจความพึงพอใจการใช้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากร

บุคคล กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดของผู้ใช้งาน ซึ่งผลที่ได้พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

ในภาพรวมเท่ากับ 4.10  จึงสรุปได้ว่าระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัดสามารถใช้

งานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งาน 

สรุป 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนกทรัพยากรบุคค กรณีศึกษา บริษัท คราทอส จ ากัด โดยน าเอาเทคโนโลยีที่

เรียกว่า LIFF (LINE Front-End Framework) ภาษาโปรแกรม Typescript และ Angular framework มาใช้ในการพัฒนาระบบ 

สามารถช่วยให้พนักงานทุกคนของบริษัท คราทอส เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงท า

ใหเ้จ้าหน้าท่ีแผนกทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการข้อมูลรายการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวและประวัติการอบรมของพนักงานทุกคนได้

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์และความต้องการชองผู้ใช้ 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องของส านวนสุภาษิตและค าพังเพยของไทย ไม่สามารถบอกความหมายและจดจ า
ส านวนสุภาษิตและค าพังเพย รวมทั้งมีพฤติกรรมไม่ใส่การเรียน ไม่ตระหนักความส าคัญของการศึกษาเท่าทีควร ซึ่งสุภาษิต และ   
ค าพังเพยเป็นนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลายใช้เป็นตัวอย่างสั่งสอนลูกหลาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องสุภาษิตและค าพังเพย และมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  2) ประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและ
ค าพังเพย  แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.42 ซึ่ง
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิต
และค าพังเพย จ านวน 25 คน รวมคุณภาพทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.35 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  

 
ค ำส ำคัญ :  เกมคอมพิวเตอร์ สุภาษิตและค าพังเพย การเรียนรู้  

 
Abstract  

Nowadays, most Thai children do not understand Thai idioms, proverbs and aphorisms. Inability to tell 
the meaning and remember idioms, proverbs and aphorisms Including having behavior without learning Do not 
realize the importance of education as it should be, which proverbs and aphorisms have been used for a long 
time and are widely used as examples to teach children. From the above problems, a computer game was 
developed for learning. About proverbs and aphorisms and has research objectives to 1 )  develop computer 
games for learning about proverbs and aphorisms, 2) assess the quality of learning computer games, and 3) 
assess the satisfaction of the sample groups with computer games for learning. The tools in this research were 
computer games for the study of proverbs and aphorisms. Quality Assessment and Assessment Form Satisfied 
that the researcher created Which the research results showed the results of assessing the quality of the 
computer game for learning proverbs and aphorisms. By experts in total, the quality of all four aspects had a 
total average of 4.42, which the quality level was good. And the results of the evaluation of the satisfaction of 
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the sample on computer games for learning about Proverbs and Aphorisms, 25 people, including the quality of 
all four aspects, the total mean of 4.35, which the quality level was at a good level. 

 
Keyword:  Computer games Proverbs and aphorisms Learning 
 
บทน า 

Game Based Learning (GBL) คือสื่อในการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมี ความสนุกสนานไป
พร้อม ๆ กับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดการเรียนนั้น ๆ เอาไว้ในเกม ให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกม GBL เกิดจากความ
พยายามคิดค้นหารูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ สื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาปิดช่องโหว่  ของข้อจ ากัดของการเรียนรู้การรับรู้ของ
ผู้เรียน แรงจูงใจของผู้เรียน ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ซึ่งปัญหาที่มักจะพบได้ในผู้เรียนส่วนใหญ่ก็คือ รู้สึกว่าการเรียนรู้เป็น
เรื่องที่น่าเบื่อ ไม่สนุก ต้องอ่านหนังสือจ านวนมาก ไม่อยากเรียน มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจมากกว่า ซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เป็น
ความท้าทายส าหรับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสอน ที่ต้องให้ความส าคัญกับการสอนเพิ่มขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิค 
การสอนเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนของตน ในปัจจุบันทิศทางของการเรียนการสอนสมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเน้นหนัก
ที่วิชาการ เป็นเน้นให้ความส าคัญไปที่ผู้เรียน การสอนสมัยใหม่ก็จะเน้นไปที่กิจกรรมและสื่อที่น่าสนใจ เพื่อ ให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ทดลองท าด้วยตัวเอง (Learning by Doing : LbD) ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้มีการออกแบบสื่อการเรียนรู้ใหม่โดย ประยุกต์เอาเกมส์มา
ใช้กับการเรียนรู้ โดยมีการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ไป  พร้อม ๆ กัน นั่นเอง เป็นที่มาของ GBL 
(Game Based Learning The Latest Trend Education ๒๐๑๙ เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น(1) 

เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น และใช้เล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับฝึกทักษะตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละเกม ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเกมคอมพิวเตอร์สามารถสร้างสัมผัสใหม่ให้กับผู้เล่นแตกต่างจากสื่อ
รูปแบบเดิม ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการแสดงผลได้ 2 ประเภท คือ 1) เกม 2 มิติ เป็นเกมที่มีการแสดงผล
เป็นภาพ 2 มิติ โดยตัวละคร หรือ ฉาก สามารถเคลื่อนที่ ได้เฉพาะในแนวแกน x และ y ไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้                                                       
2) เกม 3 มิติ เป็น เป็นเกมที่มีการแสดงผลเป็นภาพ 3 มิติ โดยตัวละครหรือฉากสามารถเคลื่อนท่ีได้ ทั้งในแนวแกน x แกน y และ 
แกน z ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้(2) 

ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องของส านวนสุภาษิตและค าพังเพยของไทย ไม่สามารถบอกความหมายและจดจ า
และต่อส านวนสุภาษิตและค าพังเพย รวมทั้งมีพฤติกรรมไม่ใส่การเรียน ไม่ตระหนักความส าคัญของการศึกษาเท่าทีควร ซึ่งสุภาษิต 
ค าพังเพย และนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของไทย ส านวนไทย สุภาษิต
ไทยและค าพังเพยนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นทั้งทางดีและทางร้าย จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริมสุภาษิต ค าพังเพย ให้เยาวชนไทยได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
ความหมาย จึงได้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องสุภาษิตและค าพังเพย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  2) ประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิจิตรา จอมศรี ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล และเจนจิต สารีบุตร เรื ่อง การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื ่อส่งเสริมทักษะด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิชา ประชุมวรรณ และ สุวิช ถิระโคตร เรื่องการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการ
อ่านที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.58/83.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภณ หรรษกรคณ
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โชค เรื่องการพัฒนาเกมทายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
ของเกมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ต่อ
เกมทายค าศัพท์อยู่ในระดับมาก 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
            การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย ได้พัฒนาตามขั้นตอนของการ
สร้างเกมผสมการน าเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี  

1.1 ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาสุภาษิต
และค าพังเพย เพื่อน ามาออกแบบและสร้างเรื่องราวของเกมในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.1.1 การออกแบบเกม ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบใน 2 ส่วน คือ การออกแบบโครงสร้างของเกมและส่วน
การออกแบบเนื้อหาของสุภาษิตและค าพังเพย โดยโครงสร้างของเกมเป็นแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น และผู้เล่นต้องปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ซึ่งมีด่านหลักท้ังหมด 3 ด่าน ผู้เล่นมีจ านวนพลังชีวิติ 3 พลัง และต้องตอบค าถามเกี่ยวกับค าสุภาษิตและค าพังเพยในแต่ละ
ค่าน ซึ่งมีค าถามด่านละ 10 ข้อ ผู้เล่นจะต้องตอบค าถามให้ครบทั้ง 10 ข้อ ถ้าตอบผิด 3 ครั้ง จ านวนชีวิตของผู้เล่นจะหมดลง และ
เกมจะจบลงและสรุปผลสถิติที่เล่นได้ แสดงกระบวนการเล่นเกม ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 Diagram ของเกมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย 
 
1.1.2 การเขียนเนื้อเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย มีเนื้อเรื่องโดยย่อ 

คือ เจ้าหญิงได้ถูกสัตว์ประหลาดจับตัวไป เจ้าชายจึงต้องเดินทางไปช่วยเหลือเจ้าหญิงจากเจ้าสัตว์ประหลาด โดยการเล่นเกม 

ลักษณะของเกมเป็นการผสมการสร้างแบบแอนิเมชัน มีเสียงประกอบ  
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1.1.3 การออกแบบตัวละครและฉาก ผู้วิจัยได้ออกแบบตามหลักการออกแบบตัวละครจากเนื้อเรื่องของเกม

คอมพิวเตอร์ เพื ่อการเรียนรู ้  เรื ่อง สุภาษิตและค าพังเพย  โดยมีตัวละครดังนี ้ เจ้าชาย เจ้าหญิง และสัตว์ประหลาด เกม

คอมพิวเตอร์นี้มีฉากประกอบได้แก่ ฉากในป่า ฉากสถานท่ีต่อสู้ระหว่างเจ้าชายและสัตว์ประหลาด และฉากปราสาท เป็นต้น แสดง

ดังภาพท่ี 2  

ภาพที่ 2 ตัวอย่างของตัวละครและฉากต่าง ๆ ประกอบเกมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง 
สุภาษิตและค าพังเพย 

1.1.4 ด าเนินการเขียนบทด าเนินเรื่อง  ) Storyboard)   ผู้วิจัยได้เขียนบทด าเนินเรื่องตามเนื้อเรื่องที่สร้างขึ้น

และและออกแบบกราฟิกของด่านให้สวยงามและดึงดูดใจของผู้เล่น  แต่ละด่านประกอบด้วยข้อค าถาม  10 ข้อ และน ามาท า

แอนิเมชันประกอบเรื่องราวการเล่นเกมในแต่ละด่าน ยกตัวอย่างบทด าเนินเรื่องบางตอนมาแสดงดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการบทด าเนินเรือ่งของเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สภุาษิตและค าพังเพย 

1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการผลิตเกม โดยเริ่มพัฒนาด้วยโปรแกรม Adobe Flash ท าตาม

ขั้นตอนของบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ที่เตรียมไว้ ก าหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครและฉากประกอบประกอบต่าง ๆ โดยใช้ 

โปรแกรม Adobe After Effect เข้ามาช่วยในการสร้างแอนิเมชันแล้วจึงน าไปใส่เสียงสนทนา เสียงบรรยายและเสียงดนตรี และ

เสียงประกอบอ่ืน ๆ และท าการแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวและเสียงให้สมบูรณ์  หลังจากนั้นท าการทดสอบ เพื่อปรับแก้ใช้การใช้งาน

ต่าง ๆ ก่อนน าไปทดสอบ 

1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากได้ท าการแอนิเมชันเสร็จแล้วจึงน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อเรียงล าดับภาพตามบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และน ามาปรับแต่งเสียง แล้วท าการจัดเก็บไฟล์เพื่อน าไป

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงท าการประเมินคุณภาพของเกมและประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
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1.4 น าเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  ที่ผลิตเสร็จแล้วมาให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ

ประเมินคุณภาพ  เมื่อผ่านการประเมินแล้วผู้วิจัยจึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  ตัวอย่างหน้าจอ

เกมคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว แสดงดังภาพท่ี 4 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย 

1.5 น าเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย หลังจากทดลอง

เสร็จแล้ว จึงท าการประเมินจากแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1.6  น าผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป              

2. การประเมินผลคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ให้
เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย โดย
ค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้(3) 

ระดับคะแนน 5   ค่าเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง ระดบัดีมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน4   ค่าเฉลี่ย 3.50- 4.59  หมายถึง ระดบัด ี
ระดับคะแนน 3   ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
ระดับคะแนน 2   ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย 
ระดับคะแนน 1    ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49  หมายถึง  ระดับน้อยท่ีสุด 

การประเมินเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรยีนรู้  เรื่อง สภุาษิตและค าพงัเพย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี   
2.1 การประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  โดยผู้เชี่ยวชาญจาก

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน
ตามวิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (RAD) แบ่งออกเป็น 4  ด้าน ได้แก่  1) คุณภาพด้านการวางแผนของการพัฒนาเกม  2) 
คุณภาพด้านการออกแบบเกม 3) คุณภาพด้านการสร้างระบบเทคนิค  และ 4) การดูแลและตรวจสอบระบบ  

2.2 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก จากนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นปลาย (ป.4-ป.6)  โรงเรียนเจ้า
ฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  จ านวน 25 คน โดยก าหนดหัวข้อการประเมิน 4 ด้าน  ได้แก่ 1) คุณภาพ
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ด้านเนื้อหาของเกม 2) คุณภาพด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  3) คุณภาพด้านการน าเสนอ และ 4)  คุณภาพด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
1. เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย  สรุปผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5  

ท่าน ได้ท าการประเมินคุณภาพท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนของการพัฒนาเกม มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก ด้านการออกแบบเกม มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.45 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ด้านการสร้างระบบเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.36 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี และ ด้านการดูแลและตรวจสอบระบบ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.35 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้ใช้หลักการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ผู้เล่นได้รั บ
ความรู้ในเรื่องสุภาษิตค าพังเพย และเกิดความสนุกกับการเล่น ประกอบด้วยภาพสวยงามและเสียงประกอบการเล่นเกมกระตุ้นสิ่ง
เร้าในการเล่นเกม ผลการประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ เพื ่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย โดยผู้เชี่ยวชาญ 
แสดงผลตามตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมินคุณภาพ X̅ S.D. ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพด้านเด้านการวางแผนของการพัฒนาเกม 4.52 0.557 ดีมาก 
2. คุณภาพด้านการออกแบบเกม 4.45 0.634 ด ี
3. คุณภาพด้านการสร้างระบบเทคนิค 4.36 0.539 ด ี
4. คุณภาพด้านการดูแลและตรวจสอบระบบ 4.35 0.497 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม  4.42             0.58                  ดี 

 
2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย ท่ี

ประเม ินจากนักเร ียนระดับประถมศึกษาช่วงชั ้นปลาย )ป.4-ป.6  ( โรงเร ียนเจ ้าฟ้าสร ้าง ต .บ้านแป้ ง อ .บางปะอิ น             
จ .พระนครศรีอยุธยา จ า นวน 25 คน  แยกประเมินคุณภาพเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาของเกม มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.23 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4. 34 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้านการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.31 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเป็น  4.5 1 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย แสดงผลตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค า

พังเพย 
รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพด้านเนื้อหาของเกม 4.23 0.67 ด ี
2. คุณภาพด้านปฏสิัมพันธ์กับผู้ใช้ 
3. คุณภาพด้านน าเสนอ 
4. คุณภาพด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

4.34 
4.31 
4.51 

0.73 
0.72 
0.63 

ด ี
ด ี

ดีมาก 
รวมค่าเฉลี่ย 4.35 0.72 ดี 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตและค าพังเพย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะ
จากการประเมินคุณภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
เกมคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบของเกมเล่นได้ง่ายเหมาะกับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง และการ
น าเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน มีภาพเคลื่อนไหวและสียงประกอบที่เร้าใจต่อการเล่นเกม ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ    
พิจิตรา จอมศรี ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล และเจนจิต สารีบุตร(4) ได้ศึกษาการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านค าศัพท์ ภาษาอังกฤษในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และสอดคล้องกับบทความ
วิจัยของชลิชา ประชุมวรรณ และ สุวิช ถิระโคตร(5) ได้ศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่าน ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่านที ่สร้างขึ ้น มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 
84.58/83.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริม  การอ่านแล้วมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5719 ซึ่ง
หมายความว่าผู้เรียนมีความรู้ หรือความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.5719 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.19 และ มีความพึงพอใจใน
การเล่นอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ณัฐภณ หรรษกรคณโชค (6) ได้ศึกษาการพัฒนาเกมทาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิคบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเกมที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ต่อเกมทายค าศัพท์อยู่ในระดับ
มาก 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและช่วยสนับสนุน

การบริการของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่า 
Responsive Web Application เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนของผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการกับข้อมูลในระบบได้ มีสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและยืนยันสถานะของการ
ร้องขอให้จัดการอบรมได้ สามารถค้นหาข้อมูล และดูรายงานรายการข้อมูลการและหน่วยงานที่ร้องขอได้  ส าหรับในส่วนของ
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถบันทึกค าร้องขอให้มีการจัดอบรมได้ ภาษาและเทคโนโลยีที ่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ PHP, HTML, CSS, 
JavaScript, Bootstrap, XAMPP, Apache และ phpMyAdmin  ซึ่งเมื ่อน าระบบไปติดตั้งภายใต้สภาวะแวดล้อมจริง พร้อม
ทดสอบการใช้งานจากผู้ใช้งานท้ัง 2 กลุ่มเป็นจ านวน 20 คนพบว่าระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขตที่ก าหนด มีการแสดงข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานระบบ ซึ่งจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบโดยตรงพบว่าอยู่ใน
ระดับดีมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 

 

ค ำส ำคัญ :   เรสปอนซีฟเว็ปแอปพลิเคช่ัน, ฐานข้อมูล, เว็บแอปพลิเคชัน 
 

Abstract 
 Development of training management system is aimed at increasing the efficiency of management and 
helping to support the services of agencies under the Digital Education Center Huachiew Chalermprakiet 
University Developed in a format called Responsive Web Application be able to respond to use on a wide 
variety of devices. The System is divided into 2 parts: the administrator who can manage the information in the 
system. Have the right to review documents and confirm the status of training requests, can find information 
and view reports, lists of information and departments requested and the general users, who can record training 
requests. The development languages and technologies include PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, XAMPP, 
Apache, and phpMyAdmin. After testing with the user of both groups of 20 users founded that the system can 
work within the specified scope, complete and correct information is display and reducing the workload of 
system users.  from the survey of satisfaction of people who use the systems, found it to be very good Which 
is the mean of 4.39 has a standard deviation of 0.49. 
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บทน า 

ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ นิยมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไม่ว่า
จะเป็นด้านการผลิตข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  
ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถประสานการด าเนินงานและการน า
ทรัพยากรมาใช้ในการบริหาร การวางแผน และการฝึกอบรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจหลากหลายด้าน โดยหนึ่งในภารกิจหลักได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลในเรื่องของการพัฒนาระบบ e-Learning และการจัดอบรมให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ตามค าร้องขอ
จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบการท างานในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนงานด้านการจัดอบรมเป็น
ผู ้ร ับการร้องขอจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และบันทึกลงในปฏิทินส่วนตัว หรือในแอปพลิเคชันประเภทปฏิทินบน
โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเพื่อให้แจ้งเตือนการอบรม แต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นระบบ ซึ่งท าให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล และเนื่องจาก
เป็นการจัดการแบบส่วนบุคคล หากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าหน้าที่ หรือมีการโยกย้ายการท างาน ข้อมูลในส่วนนี้จะ  
สูญหายตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการในส่วนของการให้บริการจัดอบรมได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อช่วยบันทึกหัวข้อการอบรม วันเวลาที่
อบรม หน่วยงานที่ร้องขอ และแสดงรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และการบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
ทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1)  Responsive Web Design)1       ( 

   Responsive Web Design คือการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที ่ม ีความหลากหลายชนิด  
และแพลตฟอร์มตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอลายขนาด ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่าง ๆ มีมาตรฐาน
ขนาดหน้าจอที ่แตกต่างกันมากมาย เป็นการออกแบบครั้งเดียวสามารถน าไปใช้ได้กับทุกหน้าจออย่างเหมาะสม  ซึ ่งเป็น 
การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เทคนิคของ HTML, HTML5, CSS, CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถ
จัดล าดับการเรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอท่ีมีขนาดแตกต่างกันของขนาดหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ 
Bootstrap ซึ่งเป็น framework ทีใ่ช้ส าหรับเขียนเว็บไซต์ใหส้ามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ  
2) ภาษา PHP)2( 
 ภาษา PHP เป็นภาษาจ าพวก Scripting language ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (Script) และเวลาใช้งาน
ต้องอาศัยตัวแปลชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์
แบบอ่ืนๆ คือภาษา PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือ
แก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาษา PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-side หรือ HTML-embedded scripting 
language เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้สามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ลูกเล่นมากขึ้น 
3) ภาษา CSS)3( 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1223 
 

  CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผล
เอกสาร  HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ  
สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร 
HTML ออกจากค าสั่งท่ีใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร 
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง 
หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม ่าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์
เดียวกัน  โดยกฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อปีพ.ศ. 2539  
ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่ก าหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C CSS คือ 
ภาษาที่ใช้เป็นส่วนในการตกแต่งส่วนแสดงผลและจัดรูปแบบการแสดงผลบน HTML เป็นภาษาฝั่ง Client โดยที่  
4) ภาษา Hypertext Markup Language 5 (HTML5))4( 
 HTML5 คือ ภาษาประเภท Markup ส าหรับในการเขียนเว็บไซต์ โดยใช้ Tag เช่น <html>, <head>, <body> และ 
<footer> เป็นต้น ในการแสดงผลสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ สามารถเขียนลงบนโปรแกรม Text Editor ต่าง ๆได้ เช่น Notepad, 
Notepad++ หรือใช้โปรแกรมที่เป็นเครื่องช่วยในการสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ เช่น 
Adobe Dreamweaver ส่วนการเรียกใช้งานหรือส่วนแสดงผล ใช้โปรแกรม Web Browser ในการแสดงผล เช่น Internet 
Explorer, Google Chrome, Safari  
5) ภาษา JavaScript)5( 
 ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Language) คือ ภาษาโปรแกรมที่มีโครงสร้างคล้ายภาษาซี ท าหน้าที่แปลความหมาย และ
ด าเนินการทีละค าสั่ง ภาษานี้มีชื่อเดิมว่า LiveScript ถูกพัฒนาโดย Netscape Navigator เพื่อช่วยให้เว็บเพจสามารถแสดงเนื้อหา 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น เพราะภาษา HTML ที่เป็น
ภาษาพื้นฐานของเว็บเพจ ท าได้เพียงแสดงข้อมูลแบบคงที่ (Static Display) 
6) mPDF)6( 
 mPDF คือหนึ่งใน library ของ PHP โดยประโยชน์ของการใช้ library คือเป็นโค้ดที่เขียนส าเร็จรูปมาแล้วและรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน สามารถน ามาใช้งานซ ้าได้ โดย mPDF นี้เป็น library ที่ใช้ส าหรับการช่วยสร้างไฟล์ PDF มีข้อดีคือ  
สามารถอ่านค่าของ CSS ได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ FPDF TCPDF 
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 วัชรชัย วิร ิยะสุทธิวงศ์และคณะ (7) วิจัยเรื ่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย  UNIVERSITY RESEARCH 
MANAGEMENT SYSTEM (URMS) โครงการวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย  
สถาปัตยกรรมของระบบฯ มีโครงสร้างหลักประกอบด้วย 10 ระบบงาน อันได้แก่ ระบบจัดการข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบจัดการ
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ระบบจัดการโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ระบบการน า  เสนอรายงาน ระบบค้นหา ระบบ
รายงานส าหรับผู้บริหาร ระบบงานส าหรับแหล่งทุนภายนอก ระบบงานการเปิดรับงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์ ระบบประเมิน
จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ และระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระบบได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ภาษา C# และใช้ Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากการทดสอบการท างานของ
ระบบท่ีพัฒนาขึ้น ในการวิจัยนี้ โดยการทดลองใช้ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยตัวอย่างจ านวน 10 โครงการ ปรากฏว่า ระบบ
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ศรวิศิษฏ์  เสนะเปรม(8) พัฒนาระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที(สหกิจศึกษา) ผู้จัดท าพัฒนาโปรแกรมระบบ
แจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล จ ากัดมหาชน สาขาพระราม9 (ส านักงานใหญ่โรบินสัน) เพื่อไว้
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ส าหรับจัดการความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานฝ่ายแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที โดยผู้จัดท าได้
พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Visual Studio 2019 ในการพัฒนาระบบ ออกแบบระบบ และบันทึกข้อมูล ผลที่ได้จากการพัฒนา คือ 
สามารถช่วยให้บริษัท เซ็นทรัล จ ากัดมหาชน (ส านักงานใหญ่โรบินสัน) มีระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ ายไอที ในบริษัท 
โดยทั้งหมดนี้โครงงานดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลพนักงาน 
 สุบิน แก้วก่าและคณะ(9) วิจัยเรื ่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ และเพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ แบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยและพัฒนา โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามปลายปิดที่เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์  จากกลุ่มผู้ใช้ระบบ
คืออาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นกลุ่มประชากรผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์ประกอบในด้านการ
ออกแบบระบบ  ด้านความเร็วของการประมวลผล ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการรายงานผลข้อมูล และด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล ในทุกๆ ด้านส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ทั้งสิ้น และพบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ 
 ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุวรรณ เพชรรักษ์ และสรายุทธ กูลเกื ้อ (10)  วิจัยเรื ่องระบบฐานข้อมูลการลา : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลา กรณีศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถด าเนินงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนของการลาได้ผ่าน
ระบบ รูปแบบที่ใช้การพัฒนา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และ
การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ Bootstrap Framework, โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL ในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพ ของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน และครั้งที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จ านวน 10 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� =4.40) จากการประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี  

( �̅� =4.22) จากการประเมินจึงสรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลในส่วนของการลาได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรมผู้พัฒนาได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการของวงจรในการพัฒนาระบบ 
(Software Development Life Cycle : SDLC )  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ โดยในส่วนของบทความวิจัยนี้น าเสนอข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเพื่อให้เห็นมุมมองในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยอาศัยแผนภาพ UML ผ่านเครื ่องมือช่วยในการออกแบบคือ
โปรแกรม Visual Paradigm ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์ระบบงาน 
โดยหลังจากท่ีผู้พัฒนาได้ท าการศกึษาการท างานของระบบและท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบเพื่อให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสรปุผลการวิเคราะห์การท างานของระบบใหม่ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดังนี ้
1)  การจัดการข้อมูล เป็นส่วนของการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บในระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลหัวข้อการอบรม ข้อมลู

การร้องขอให้จัดการอบรม เป็นตน้  
2)  การตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผู้ใช้งานระบบประกอบด้วยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานท่ัวไป  
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3) การร้องขอให้มีการจดัอบรม โดยจะมีการบันทึกข้อมลูกิจกรรมการอบรมทีม่ีการร้องขอ พรอ้มใส่รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น วัน เวลา สถานท่ี พร้อมไฟล์โครงการที่ไดร้ับการอนุมัติ เป็นตน้  

4)  การสืบค้นข้อมูล เป็นส่วนการสืบค้นข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมลูผู้ใช้ การสืบค้นข้อมูลหัวข้อการอบรม  เป็นต้น 
5)  การออกรายงาน   

2.  การออกแบบระบบงาน 
จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ผู้พัฒนาได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบใหม้ีความสอดคล้องกับความต้อง 

การของผู้ใช้ โดยสามารถอธิบายภาพรวมการท างานของระบบไดต้ามแผนภาพการออกแบบสถาปตัยกรรมของระบบ (System 
Architecture) และแสดงการออกแบบระบบงานได้โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล (UML) ประกอบด้วย  แผนภาพแสดงการท างานของ
ผู้ใช้ (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงล าดับเหตุการณ์ (Sequence Diagram) แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์เชิงคลาส (Class 
Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 1 ถึง ภาพท่ี 7 และตัวอย่างหน้าจอการท างานของระบบแสดงดังภาพท่ี 8  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของระบบ 
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ภาพที ่3 Sequence Diagram ของส่วนการจัดการข้อมูล 

 

 
ภาพที ่4 Sequence Diagram ของส่วนการเข้าสูร่ะบบ 

 

 
ภาพที ่5 Sequence Diagram ของส่วนการสืบค้นข้อมลู 

 

 
ภาพที ่6 Sequence Diagram ของส่วนการออกรายงาน 

 

Administrator 

Administrator 

Administrator 
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ภาพที ่7 Class Diagram ของระบบ 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอการท างานของระบบ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของ 
Responsive web design เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน าระบบไปติดตั้งและให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้งานโดยแบ่งเป็นผู้ดูแลระบบจ านวน 2 ราย และผู้ใช้งานระบบทั่วไปจ านวน 18 ราย โดยเป็นการประเมินในด้าน
ของการออกแบบและการใช้งาน และด้านของข้อมูลและการแสดงผล ซึ่งผลประเมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 ราย พบว่าผู้ใช้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลความพึงพอใจ 

1) ด้านการออกแบบและการใช้งาน 

1 ระบบใช้งานง่าย สะดวกและไมซ่ับซ้อน 4.25 0.44 ด ี

2. ระบบมีเสถียรภาพไม่เกิดปญัหา 4.65 0.49 ดีมาก 

3. ความสวยงามในการออกแบบระบบ 4.35 0.49 ด ี

4. ระบบตรงตามที่ต้องการ 4.2 0.41 ด ี

5. ระบบสามารถช่วยสนับสนุนใหม้ีความสะดวกมากข้ึน 4.7 0.47 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบและการใช้งาน 4.43 0.50 ด ี

2) ด้านข้อมูลและการแสดงผล 

1. จัดวางองค์ประกอบเหมาะสม 4.1 0.31 ด ี

2. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ ์ 4.35 0.49 ด ี

3. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.55 0.51 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยด้านข้อมูลและการแสดงผล 4.33 0.48 ด ี
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.39 0.49 ด ี

 

 
ภาพที่ 9 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม พบว่าช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้ดูแลระบบมีความ
สะดวกขึ้น สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผู้ดูแลระบบ
สามารถติดตามและรับทราบงานที่มีการร้องขอได้ทุกท่ีทุกเวลา และระบบบริหารจัดการฝึกอบรมสามารถใช้งานได้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตของโครงงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาในการน ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการให้บริการที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ

จัดการความรู้ ซึ่งในหลายองค์กรมักพบปัญหาจากการสูญเสียองค์ความรู้ส าคัญ ๆ จากผู้มีประสบการณ์และความช านาญในการท างาน
สูง เมื่อผู้ที่ช านาญไม่ได้อยู่ในองค์กรแล้ว ในบางครั้งอาจใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ภายนอก เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ท าให้เสียเวลาในการค้นคว้าใหม่ การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
เกิดความสะดวก โดยงานวิจัยนี้เป็นการสร้างเครื่องมือส าหรับช่วยในการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีการแบ่งการท างานเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูล  เพิ่มข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหัวข้อบทความ เพิ่มหัวข้อบทความใหม่ 
และส่วนที่สองคือส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลหมวดหมู่ขององค์ความรู้ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ระบบ  ภาษาและเทคโนโลยีที ่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ Sublime-Text 3, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, XAMPP, 
Apache และ phpMyAdmin  โดยจากการประเมินผลการท างานในภาพรวมจากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน  ผลการประเมินพบว่า
อยู่ในระดับดี โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
ค ำส ำคัญ :   บริการ จัดการความรู้ เว็บแอปพลเิคชัน,แลกเปลี่ยนความรู ้
 
Abstract 
 Web Application for Support Knowledge Management in Organizations developed to improve and solve 
problems in knowledge management. In many organizations, it is often the problem that the loss of knowledge 
is important from people with high experiences. When the expert is no longer in the organization or sometimes 
it maybe researched from external resources such as the Internet, which is not stored in an organized manner. 
Causing time consuming to research new Effective management of knowledge in the organization It helps to 
facilitate. This research is the tools to help for knowledge manage. Which is divided into 2 parts, first namely 
the user part that can query information. Added information about solutions to problems according to the topic 
of the article. Add a new article topic and another part is the admin section. Which can manage the category 
of knowledge, manage user information and set system user rights. Tool and technology for developed this 
project are Sublime-Text 3, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, XAMPP, Apache and phpMyAdmin. Based on 
an overall evaluation of the relevant user groups 30 people found it to be good Which is the mean of 4.37 has 
a standard deviation of 0.47 
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บทน า 
 องค์ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มาจากการสะสมประสบการณ์ในการท างานซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาใน
การบ่มเพาะ ซึ่งนับเป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อองค์กร การบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร การน าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างานมาร่วมแบ่งปันกันอาจน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น บางปัญหามีความซับซ้อน ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากมีระบบบริหารจัดการที่ดีอาจน าไปสู่
การเชื่อมโยงและเกิดแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้ เว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กรพัฒนาขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการความรู้ในองค์กร  เพื่อให้สามารถจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของหน่วยงานและน ามาใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการบริการ  โดยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านการ
เป็นผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองและเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นน าระดับโลก ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในส่วนของศูนย์บริการข้อมูลส าหรับส านักงานและส่วนการให้
ค าปรึกษาด้านบริการหลังการขาย เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู ้ในองค์กรในรูปแบบ responsive web design  ที ่สามารถแสดงผลได้บนหลากหลายอุปกรณ์ โดยภาษาและ
เทคโนโลยีท ี ่ ใช ้ในการพัฒนาได ้แก่ Sublime-Text 3, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, XAMPP, Apache และ 
phpMyAdmin  ซึ่งการพัฒนางานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการใช้งานแม้ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอก 
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ยุคใหม่ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการท างานแบบ Collaboration 
และค านึงถึงเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการป้องกันความปลอดภัยของระบบ (Security)(1) 

ทฤษฎีและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1) Sublime Text 3  
 เป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภท Code Editor ที่พัฒนาโดย Jon Skinner ปัจจุบันได้จดัตั้งเป็นบริษัท Sublime Hq Pty 
Ltd.  ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ เวบ็แอปพลิเคชัน เว็บเซอร์วสิ และอื่น ๆ โดย Sublime Text 3 
สามารถใช้งานได้กับทุกภาษาคอมพิวเตอร์เนื่องจากไม่ได้เป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภท IDE (Integrated Development 
Environment) โดยข้อดีของ Sublime Text 3 คือ มีขนาดเล็กและไม่ใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์มากเกินไป และยังมีระบบ
ส าหรับช่วยในการเขียนโคด้ด้วยตวัเอง (Auto complete) และยังสามารถปรับแต่งส่วนตา่ง ๆ ตามความถนัดของผู้ใช้ได้ทุกส่วน 
2) Responsive Web Design          

                                              การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive นี้จะใช้การก าหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS3 และ JavaScript ซึ่งจะ
สามารถปรับขนาดของเว็บไซต์ได้อัตโนมัติตามขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ หน้าเว็บไซต์จะมีเพียง 1 URL เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง
แยกเว็บไซต์เป็นเวอร์ชั่น Desktop และ Mobile เมื่อเปิดเว็บไซต์ด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มีขนาดจอกว้าง เว็บไซต์ก็ยัง
สามารถปรับขนาดตามได้อย่างพอดี ทั้งขนาดของตัวหนังสือก็สามารถปรับให้ตัวใหญ่ขึ้นได้อีกด้วยเพื่อให้สะดวกเวลาดูกับอุปกรณ์ที่
มีหน้าจอเล็ก ๆ  
3) ภาษา PHP 
 PHP เป็น Server-Side Scripting language คือ มีการประมวลผลที่ฝั่งเซริ์ฟเวอร์แล้วจึงส่งผลลัพธ์มายังเครื่องไคลเอนต ์ 
ซึ่งมีผลดีคือลดภาระการท างานของเครื่องไคลเอนต์เหลือแค่การแสดงผลลัพธ์เท่านั้น นอกจากน้ี PHP ยังมีความสามารถติดต่อกบั 
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ระบบจัดการฐานข้อมลูต่าง ๆ เช่น MySql, Sql Server, Access เป็นต้น สามารถน าไปประยุกตใ์ช้งานได้หลากหลาย ง่ายตอ่
การศึกษา และเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source จึงท าให้ PHP เป็นที่นิยมอย่างมากในการน าไปใช้งาน 
4) ภาษา CSS 
 CSS คือ ภาษาที่ใช้จัดการกับรูปแบบการแสดงผลบน HTML เป็นภาษาฝั่งไคลเอนต์ โดยผู้เขียนสามารถก าหนดรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น สีของข้อความ สีพื้นหลัง และการจัดวางต าแหน่งของตัวอักษร เป็นต้น และสามารถบันทึกรูปแบบที่
ก าหนดแยกออกจากไฟล์ HTML ได้ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถสร้างเป็นเทมเพลตเพื่อน าไปใช้งานกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
ด้วย 
6) ภาษา JavaScript 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิง
วัตถุ ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานของเว็บไซต์ เช่น การค านวณ การแสดงผล 
การรับ-ส่งข้อมูล ท าให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น สร้าง Cookies (เก็บข้อมูลของผู้ใช้ใน
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง) และที่ส าคัญคือ สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้ทันท ี
7) การจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้(2) หมายถึงสารสนเทศในภาคปฏิบัติ ( Information in action) ตราบใดที่ยังไม่มีคนน าสารสนเทศ 
(information) ไปใช้งานก็จะยังไม่เป็นความรู้ (Knowledge) ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับคนและการใช้ประโยชน์ และการจัดการ
ความรู้คือการสร้างและจัดการกระบวนการเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมไหลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง (Right person) ณ เวลาที่
เหมาะสม (Right time) เพื่อให้บุคคลแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และน าไปใช้เพื่อเพิ่มการบรรลุผลส าเร็จ (Performance) ขององค์กร 
กิจกรรม KM ขององค์กรมีลักษณะรวมศูนย์ ด าเนินการทั่วท้ังองค์กรเพื่อให้มีมาตรฐาน และบรรลุผลส าเร็จ โดยที่ค าว่า “องค์กร” 
อาจหมายถึงเพียงส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ 
 สถานภาพของการจัดการความรู้ยุคใหม่ ประกอบด้วย 2 สถานภาพ สถานภาพที่ 1 คือการที่ผู ้คนหมกมุ่นอยู่กับ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital immersion) และชอบท าอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking)  ไม่มีสมาธิ ไม่มีความ
อดทน ดังนั้นต้องท าให้มีความรู้ที่พร้อมใช้ ตรงความต้องการ ให้เขาได้ความรู้ที่ต้องการ ณ เวลาที่ต้องการ สถานภาพที่ 2 คือยุคนี้
เป็นยุคของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ท าให้การ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ง่ายขึ้น  โดยที่พนักงานแต่ละคนสามารถแสดง
บทบาททั้งเป็นผู้เขียน ผู้ตัดสินข้อโต้แย้งและเป็นผู้บริโภคได้ในคราวเดียวกันหลักการส าคัญ  คือ สาระความรู้จะมีคุณภาพมากขึ้น
เมื่อมีคนจ านวนมาก เข้าไปแลกเปลี่ยน เพิ่มเติม และแก้ไขจึงต้องหาทางส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปร่วม โดยต้องหาทางดูแลเรื่อง 
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการป้องกันความปลอดภัยของระบบ (Security) 

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นุจร ินทร ์ ปทุมพงษ์ และมัณฑนา จริยร ัตนไพศาล (3) ว ิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาระบบฐานความร ู ้ เพ ื ่อสนับสนุน 

การท าอาหารสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อ สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL  
และใช้ภาษา PHP, Bootstrap Framework และ Google Map API พัฒนาระบบและติดตั ้งบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu  
การท างานของระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ
จะสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ การเลือกสรรวัตถุดิบ  การเตรียมวัตถุดิบ การค้นหาแหล่งผลิตวัตถุดิบ  
การท าอาหารสุขภาพการส่งเสริมการขายและการ จัดส่ง และการวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร ส่วนที่สองของระบบส าหรับผู้ดูแล
ระบบเท่านั้น สามารถจัดการเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลในส่วนแรกนอกจากนี้ผู้วิจัยมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและประเมิน
ความพึงพอใจระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่
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ในระดับดี (x̅ = 4.42, S.D. = 0.52) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจระบบจากผู้ใช้งาน 400 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = 0.57) ดังนั้นจากผลการประเมินทั้ง
สองข้อแสดงว่าระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

ปิยวรรณ กอแก้ว(4) วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทลั ในการออกแบบ ฐานข้อมูลที่ใช้กับโครงการเฉพาะ
เรื่องนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเอกสารสารสนเทศต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งพัฒนาระบบข้ึนตามขั้นตอนของวงจร
การพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ด้วยโปรแกรมดสีเปซ (DSpace) ส าหรับการพัฒนาคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Apache ส าหรับบริการเว็บไซต์และโปรแกรม PostgreSQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูล และใช้ในการ
ออกแบบและสร้างความสัมพันธ์ โดยข้อมูลที่จดัเก็บจะแบ่งเป็น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลหัวข้อสารสนเทศ ข้อมูลรายละเอียดสารสนเทศ 
เป็นต้น ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลจะท าให้ทราบถึงผู้ที่กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับสารสนเทศในระบบ และยังท า
ให้ง่ายต่อการออกรายงานส าหรับการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ในระบบอีกดว้ย 
 เดชดนัย จุย้ชุม และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์(5) วิจัยเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปญัญา ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภมูิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต ้ 
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ และพัฒนา (Survey and Development Research) ที่มุ่งเน้นพัฒนาฐานข้อมูลองค์
ความรู้ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรูส้มัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา การช่วยการจัดการ และการปรับตัวใน 
การด าเนินชีวิตของคนเรา จึงควรมีการสืบค้นและศึกษาต่อยอดตลอดจนน าไปใช้ประโยชน์ให้ได้อยา่งกว้างขวางซึ่งภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งหมดเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม การปฏิสมัพันธ์ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาเหล่านี้จะสร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณ ี และพิธีกรรมตา่งๆ โดยสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ก่อเกิดภูมปิญัญา ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี
ความหลากหลาย อาทิ ผ้าบาติก เรือกอและจ าลอง กือโป๊ะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดจากการเรียนรู ้
และสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลาอนัยาวนานโดยอาศัยภมูิปัญญาที่มอียู่มาใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ภมูิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นธ ารงอยู่ได้นั้น เนื่องจากการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมีการ
จัดเก็บ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และในระดบัประเทศ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื ่อสนับสนุนการจัดการความรู ้ในองค์กร  ผู ้ว ิจัยได้ท าการศึกษาหลักการเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้ยุคใหม่ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นเครื่ องมือในการพัฒนาการจัดการความรู้ใน
องค์กร โดยพัฒนาในรูปแบบของ Responsive web design ที ่สามารถตอบสนองต่อการใข้งานได้บนหลายอุปกรณ์ โดย
สถาปัตยกรรมการท างานของระบบแสดงดังภาพที่ 1 โดยได้ด าเนินขั้นตอนการวิจัยตามวงจรในการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนโครงาน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒนาระบบ การทดสอบการท างานของระบบ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมการท างานของระบบโดยผสานสถาปัตยกรรม
การท างานของเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับ MVC และการท างานแบบ responsive web design ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมการท างานของระบบ 

 
2. การวิเคราะห์ระบบงาน 

หลังจากท่ีผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาการท างานของระบบและท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การท างานของระบบได้ตามแผนภาพ Use Case diagram  ซึ่งแสดงในภาพท่ี 2   

 
ภาพที่ 2 Use Case diagram ของระบบ1 

โดยการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้ใช้งานระบบ (User) ดังนี ้
1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ )Administrator( ซึ่งสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกส่วนของระบบ  
2) ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (User) สามารถท าการสมัครสมาชิก )Sign-up  (เข้าใช้ระบบ ) Sign-in  (ค้นหาข้อมูล) Search (

การสร้างหัวข้อบทความใหม่ ) New Article  (การจัดการบทความของตนเอง ) Manage Article  (และการแสดงความ
คิดเห็นในบทความอื่น ๆ ) Comment( 

2.  การออกแบบระบบงาน 
จากขั ้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ผู้พัฒนาได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องกับ  

ความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถอธิบายภาพรวมการท างานของระบบได้ตามแผนภาพ Class diagram ดังแสดงในภาพที่ 3  

                                                           
1 แผนภาพ Use case diagram สร้างขึ้นจากโปรแกรม Visual Paradigm  
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ภาพที ่3 Class Diagram ของระบบ 

และจาก Use case diagram สามารถอธิบายการท างานของงานต่าง ๆ ในระบบโดยอาศัยแผนภาพ Sequence diagram  
ดังตัวอย่างในภาพท่ี 4 ถึง ภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram การจัดการบทความ 

 

 
 

ภาพที่ 5 Sequence Diagram การจัดการหมวดหมู ่
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ภาพที่ 6 Sequence Diagram ค้นหาบทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่7 ตัวอย่างหน้าจอการท างานของระบบ  
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 จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอการท างานของระบบ โดยผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่ (Categories) หรือ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product) หรือเลือกจากหัวข้อบทความ (Article) ที่ได้รับความนิยมหรือท่ีเพิ่งมีการใช้งาน โดยเมื่อเข้าไปท่ี
หัวข้อต่าง ๆ แล้ว ผู้ใช้สามารถท าการค้นหาหัวข้อบทความที่ต้องการ หรือสร้างบทความใหม่ได้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่าสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการ

ท างานมากขึ้น สามารถรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบของบทความไว้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ ค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ที่ต้องการได้
อย่างสะดวก ครอบคลุมตามขอบเขตของโครงงาน โดยจากการประเมินผลการท างานของระบบจากผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการข้อมูลส าหรับส านักงานจ านวน 30 คน แสดงได้ดังตารางที่ 1 และสามารถสรุปได้ดังกราฟใน
ภาพที่ 7 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 

1. ด้านเนื้อหาและการใช้งาน 
1.1 ข้อมูลมคีวามถูกต้อง 4.10 0.31 
1.2 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.60  0.50 
1.3 โปรแกรมช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.50 0.51 
1.4 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.60 0.50 
ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาและการใช้งาน 4.45 0.50 
2. ด้านภาพรวมของโปรแกรม 
2.1 สามารถแสดงผลได้อย่างถูกตอ้ง 4.50 0.51 
2.2 ประสิทธิภาพโดยรวมของโปรแกรม 4.10 0.31 
ค่าเฉลี่ยด้านภาพรวมของโปรแกรม 4.30 0.46 

3. ด้านการออกแบบ 
3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.50 
3.2 ความสวยงามของโปรแกรม 4.10 0.31 
3.3 รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 4.30 0.47 
ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4.33 0.47 
ค่าเฉลี่ยความพึงใจโดยรวม 4.37 0.49 
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ภาพที่ 7 กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการด าเนินงานพบว่าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การจัดการความรู้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถรวบรวมและจัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น ท าให้เกิดคลัง
ความรู้ส าหรับใช้งานภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 2) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ   และ 4) ประเมิน
ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบเป็นวิธีในการวิจัย  การ
ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานนั้น ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้ใช้งาน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ 
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้แก่ สัตว์ อาหาร กีลา ของใช้ในครัวเรือน 
อาชีพ ป้ายบอกทาง  ในแต่ละหมวดหมู่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 50 ค า มีรูปภาพแสดง เสียงประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อ
ทบทวนการเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้มากข้ึน ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และผล
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานจากผู้ใช้งานจ านวน 12 คน อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
 
ค ำส ำคัญ:  การพัฒนาแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบนมือถือ ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบโอเน็ท  
 

Abstract  
 This research aims to 1) studied the application development tools, 2) developed the development 
of learning English vocabulary mobile application for grade six O-Net exam preparation, 3) evaluated the 
application performance via specialist, and 4) evaluated the application satisfaction by user. Research and 
development was used as a research methodology. Purposive sampling were select for specialist and 
application user. 
 The research result found that developed the development of learning English vocabulary mobile 
application for grade six O-Net exam preparation had the students in grade six as users. The application could 
be selected vocabulary categories which were animal, food, sport, household, career, and sign. In each category, 
it had fifty words including picture, sound, and exercise. The application performance from three specialist was 
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high level (mean = 4.37, s.d. = 0.61). The application satisfaction from twelve users was very high level (mean 
= 4.75, s.d. = 0.45).  
 
Keywords: Application Development, Mobile Application, English for O-Net Preparation 
 

บทน า 
 ปัจจุบันมีการทดสอบการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานท่ีถูกจัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศ.ซึ่งเป็น

การจัดสอบส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช้ีวัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน(1) และโรงเรียนซึ่งผลการ

สอบ O-Net นี้จะสามารถน าไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อไปในระดับชั้นอื่นๆ เนื่องจากเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เราจึงมีการ

พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้น เพื่อให้เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้เรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net และได้

เรียนรู้การออกเสียงท่ีถูกต้อง ช่วยให้เด็กสามารถจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ท าให้เด็กมีความสุข และสนุกในการเรียนรู้ เพื่อ

ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านความจ าให้ดีขึ้น 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยคือไม่เข้าใจการออกเสียง และการฟังภาษาอังกฤษยังใช้ไม่ถูกต้องรวมถึงผลการสอบ O-Net 

ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.59% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า(2)  

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องการที่จะศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ และการฟังที่มักจะพบว่าเป็นปัญหามากที่สุด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการศึกษา และการจัดการเรียน

การสอนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ว่าเด็กไทยยังไม่มีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 

2 ด้าน ได้แก่  ในเรื่องของการสื่อสารและใช้งานจริง  เนื่องจากเด็กไทยส่วนใหญ่เวลาสื่อสารกับต่างชาติจะฟังส าเนียงการสื่อสาร

ล าบาก ฉะนั้นจะต้องมีการฝึกฝน และฟังเพื่อให้นักเรียนเคยชินกับการเรียนการออกเสียง และการจ าค าศัพท์ เด็กไทยจะมีการ

ท่องจ าค าศัพท์บ่อยๆ เพื่อการใช้สอบภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ไม่ได้ผ่านการใช้จริง  ซึ่งเกิดการใช้ทักษะลดลง  จ าเป็นต้องแนะน า

ให้เด็กจ าค าศัพท์ให้เกิดความเคยชิน หลังจากนั้นต้องฝึกการฟัง และออกเสียงพูดตาม เพื่อให้รู้ว่าการออกเสียงนั้นถูกต้องหรือไม่ 

และทบทวนค าศัพท์เป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน(3) 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ

เตรียมสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย

รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ พบว่าในส่วนของข้อมูลน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 จากผลการ

ประเมินของกลุ่มตัวอย่างแอปพลิเคชันสามารถท าให้นักเรียนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ตามที่ต้องการยังเป็นสื่อที่

ตอบสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลได้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชนัเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชียวชาญเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี ้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และแบบประเมินความพึงพอใจ 

2. การพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันเพ ื ่อการเร ียนร ู ้ค  าศ ัพท ์ภาษาอ ังกฤษส  าหร ับเตร ียมสอบ O-Net ในระด ับช ั ้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 พัฒนาตามขั้นตอน SDLC ซึ่งแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน(4) ดังนี ้

2.1 การระบุปัญหา โอกาสและวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม เพื่อหาโอกาสในการพัฒนา
ระบบ และตั้งวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาของระบบงานเดิม 

2.2 การวางแผนก าหนดความต้องการ เป็นการก าหนดหน้าที่และงานต่างๆภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ  

2.3 การวิเคราะห์ออกแบบ เป็นการใช้กระบวนการเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาแก้ปัญหาในแอปพลิเค
ชัน รวมทั้งสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบแอปพลิเคชัน ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้แผนภาพระบุเหตุการณ์ (Use Case Diagram) ใช้ในการอธิบายการท างานในระบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานกับผู้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 1 ผู้เกี่ยวข ์้องกับแอปพลิเคชัน คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่  2 แผนภาพระบเุหตุการณ์ (Use Case Diagram) 

2.4 การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โดยต้องตัดสินใจเลือก

เครื่องมือที่จะน ามาพัฒนา และออกแบบการแสดงผลบนอุปกรณ์โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ (Class Diagram) 
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เพื่อก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่  2 แผนภาพความสัมพันธ์ (Class Diagram) 

2.5 การน าไปพัฒนา เป็นการน าแอปพลิเคชันที่ได้จากการวางแผน วิเคราะห์และออกแบบ มาพัฒนาและน าไปทดสอบ 

ซึ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ kodular ในการพัฒนาระบบ ส่วนของการทดสอบแอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการทดสอบระบบ 

2.6 การปรับปรุง เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ระบบท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ใช้แบบประเมินของกมลมาศ วงษ์ใหญ่ )2562 (โดยแบ่งการประเมินเป็น 3  

ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน   2) ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของแอป

พลิเคชัน และ 3) ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชัน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์จ านวน 3 ท่าน  และ ส่วนแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ เก็บจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ านวน 12 คน 

แบ่งเป็น 2 ด้านดังน้ี 1) ด้านการใช้งาน และ 2) ด้านข้อมูลแอปพลิเคชัน แบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

   5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง ระดับมาก 

   3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง ระดับน้อย 

    1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประเมินประสิทธิภาพการท างานของ  

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ และผู้วิจัยให้ผู้ใช้งานทดสอบใช้งานแอปพลิเคชัน และประเมินแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.21-4.20 หมายถึง ระดับมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 มีผลวิจัยดังนี ้

1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย

สามารถเลือกดูข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

 ส่วนของแอปพลิเคชัน มีดังนี้ 
1. สามารถเล ือกด ูข ้อม ูลในแต ่ละหมวดหม ู ่  เก ี ่ ยวก ับค  าศ ัพท ์ภาษาอ ังกฤษส  าหร ับเตร ียมสอบ O-Net  

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ แก่ สัตว์ อาหาร กีลา ของใช้ในครัวเรือน อาชีพ ป้ายบอกทาง 

2. ในแต่ละหมวดหมู่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 50 ค า  

3. ใ น แ ต ่ ล ะ ห ม วด ห ม ู ่ ม ี ร ู ป ภ า พแ ส ด ง  แ ล ะ เ ส ี ย ง ป ร ะ ก อ บ โ ด ย ใ ช ้  App Narrator’s voice ช ่ ว ย ใ น 

           การอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท เพ ื ่อทบทวนการเร ียนร ู ้  และท าความเข้าใจกับค าศ ัพท์ภาษาอ ังกฤษในการเร ียนร ู้  

            มากขึ้น 

 การท างานของแอปพลิเคชัน มีดังนี้ 

1. หน้าจอแสดงหน้าหลัก ส่วนนี้นักเรียนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ต้องกดปุ่ม  START เพื ่อเข้าสู ่การท า

แบบทดสอบ ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3 หน้าจอแสดงหน้าหลัก 

2. หน ้าจอแสดงหมวดหม ู ่  ส ่วนน ี ้น ัก เร ียนในระด ั บช ั ้ นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  6 จะท  าการเล ือกหมวดหม ู่  

เพื่อเข้าสู่หน้าจอค าศัพท์ของแต่ละหมวดหมู่ ดังภาพท่ี 4  
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ภาพที่  4 หน้าจอแสดงหมวดหมู ่

3. หน้าจอแสดงค าศัพท์ ส่วนน้ีนักเรยีนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จะสามารถท าการเลือกค าศัพท์  

และเล่นเสียงของค านั้นๆ เพื่อการเรียนรูส้ าเนยีงการออกเสยีงท่ีถูกต้อง ดังภาพที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5 หน้าจอแสดงค าศัพท ์

4. หน้าจอแสดงแบบทดสอบ ส่วนนีน้ักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้องท าแบบทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน 

และทดสอบความสามารถหลังเรียน ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่  6 หน้าจอแสดงแบบทดสอบ และค าตอบถูกหรือผิด 

5. หน้าจอแสดงคะแนนแบบทดสอบ ส่วนนี้นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังจากท่ีได้ท าแบบทดสอบเพื่อ

ทบทวนบทเรียนครบทุกข้อแล้ว จะแสดงคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท าได้ ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  7 หน้าจอแสดงคะแนนแบบทดสอบ 

             2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประมิน �̅� S.D. ประสิทธิภาพ 
ของระบบ 

1.ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.33 0.29 มากที่สุด 
2.ด้านหน้าที่และความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชัน 4.11 0.96 มาก 
3.ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชัน 4.67 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.37 0.61 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียม

สอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 สรุปได้ว่าแอป

พลิเคชันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผู้ใช้งาน จ านวน 12 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) มีผลวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

รายการประมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านการใช้งาน    
1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.17 0.83 มาก 
1.2 แอปพลิเคชันใช้ง่าย และไม่ซับซ้อน 4.58 0.67 มากที่สุด 
1.3 แอปพลิเคชันช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4 0.74 ปานกลาง 
1.4 มีการตรวจสอบสถานะในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน 4.17 0.72 มาก 
1.5 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน 4.67 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านข้อมูลแอปพลิเคชัน    
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลง่ายและรวดเร็ว 4.58 0.67 มากที่สุด 
2.2 ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือ 4.08 0.79 มาก 
2.3 ข้อมูลตรงตามความต้องการในการใช้งาน 4.33 0.65 มากที่สุด 
2.4 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.58 0.51 มากที่สุด 
2.5 ข้อมูลน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.75 0.45 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.39 0.65 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน จากผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยในด้านการใช้งานรายการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่สุด 1.3 แอปพลิเคชันช่วยลดเวลาในการ

ตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านข้อมูลและสารสนเทศ รายการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ข้อมูลน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-

Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลงานของชินวัจน์ 

งามวรรณากร(7) 

ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสาหรับนักสารสนเทศ บทความ

วิจัยในคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ของมหาลัยราชภัฏยะลา ผลวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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และสอดคล้องกับผลงานของกชพรรณ ยังมี (8) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสเกมที่เหมาะสมกับเด็ก

ประถมศึกษา ผลการวิจัยนี้พบว่าโปรแกรมเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานมีความถูกต้อง และผลวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึง

พอใจของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

สรุป 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียมสอบ O-Net ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ผู ้วิจัยมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชันเพื ่อที่นักศึกษาจะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านค าศัพท์เพิ่มมากขึ้น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชันในการ

พัฒนาทักษะด้านค าศัพท์มากที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่สอนภาษาอังกฤษใน

รูปแบบการอ่านค าศัพท์ การฟัง การออกเสียง โดยเน้นในเรื่องการทดสอบค าศัพท์ การสะกดค า และการจ าค าศัพท์ส าหรับ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจหลักค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

จากในแอปพลิเคชัน พบว่าแอปพลิเคชันสามารถท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ตามที่ต้องการยังเป็นสื่อที่

ตอบสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลได้ 
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Development of Mobile Application to Enhance Chinese Language 
Skills used in Daily Life 

 
 

ถิรมล  บุญมี*1 , อิศรญา อิศรเสนา ณ อยุธยา1  และน ้าฝน อัศวเมฆิน2  
Tiramon Boonme*1, Isaraya Isarasena Na Audthaya1, and Namfon Assawamekin2 

1หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

*ผู้ประสานงานหลัก อีเมล: tiramon2541@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน ภาษาจีน เป็นภาษาที่สองรองมาจากภาษาอังกฤษที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างมาก เพราะ

ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอ านาจในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งภายในปัจจุบันและอนาคต
ข้างหน้า ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนกันทั่วโลก ผู้คนส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้าน
ภาษาจีนบนระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันมากขึ้น ท าให้สะดวกต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะผ่านแอพพลิเคชันโดยที่ไม่ต้อง
เดินทางไปเรียนด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ท าวิจัยจึงเห็นว่าการใช้สมารท์โฟนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้และ ได้ใช้
แอพทังเคเบิลในการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วย
เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาจีนได้ โดยผู้ใช้จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาจีนผ่านแอพพลิเคชันสามารถท่ีจะฟัง อ่าน และสะกดค าศัพท์ 
ผู้ใช้สามารถฝึกฝนทักษะภาษาจีนได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ใช้สะดวก จากการน าแอพพลิเคชันนี้ไปทดสอบใช้
งานกับกลุ่มผู้ใช้จ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 ในระดับมาก 
 

ค ำส ำคัญ:  แอพทังเคเบิล ทักษะภาษาจีน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Abstract 

Nowadays, Chinese language is the second foreign language besides English which is widely used by 

people all over the world to communicate, due to China being a great power country in various fields such as 

economy, technology, etc. Moreover, people around the world will increasingly use smartphone technology 

from now on. So, most people would like to enhance their Chinese language skills through online applications 

as they can easily learn and practice skills through the application without having to travel. Therefore, the 

researcher has realized that the use of smartphones is significantly convenient for users. We used Thunkable 

software to develop an application to enhance Chinese language skills used in daily life on the Android 

operating system. The user will learn basic Chinese language through the application by listening, reading and 

spelling words. They can practice their Chinese language by themselves at any time depending on their 

convenience. After testing this application with 30 users, it was found that the users were very satisfied with a 

mean of 4.19. 
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บทน า 

 ในปัจจุบัน ภาษาเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้สื่อสาร ติดต่อประสานงานกันมากยิ่งขึ ้น ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองรองมาจาก

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศมหาอ านาจท่ีมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากอันดับต้นๆของโลก นอกจากน้ี จีน

ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งฐานการผลิตสินค้า ส่งออก – น าเข้า เป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันและอนาคต ประเทศจีนจะเข้ามามี

บทบาทอย่างมากในด้านธุรกิจต่างๆ ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะเรียนรู้และฝึกฝนให้มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก

ปัจจุบันโลกนั้นขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี สื่อดิจิทัลต่างๆ จะเห็นได้ว่า หากมีการจัดการด้านภาษาจีนและน าเทคโนโลยีมาใช้

ด้วยกัน จะท าให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นี้

ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยากจะเรียนรู้ทักษาะด้านภาษาจีน เพื่อที่จะประหยัดงบ ประหยัดเวลา และสามารถเรียนรู้ ฝึก

ทักษะ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่ผู้ใช้มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อได้เท่านั้น 

ผู้ท าวิจัยจึงเห็นว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้และ จึงได้พัฒนาแอพ

พลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาจีน

ได้ โดยให้ผู้ใช้จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาจีนผ่านแอพพลิเคชันสามารถที่จะฟัง อ่าน และ สะกดค าศัพท์ในแต่ละบท หมวดหมู่ 

นอกจากนั้น ยังท าบททดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ที่ได้ฝึกฝนทักษะมา ซึ่งแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ท าให้

แอพพลิเคชันนี้มีความแตกต่างจากแอพพลิเคชันทั่วไป ผู้ใช้สามารถฝึกฝนทักษะด้านภาษาจีนได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดเวลาตามที่ผู้ใช้สะดวกต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาจีน 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน

ภาษาจีน เป็นการให้ผู้ใช้ได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมกับช่วยเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน และเป็นค าศัพท์ที่นิยมใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
โมบายแอพพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึง แอพพลิเคชันที่ช่วยการท างานของผู้ใช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบ

พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอพพลิเคชันเหล่านั้นจะท างานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไป(1) 
App Thunkable มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัฒนามาจากการ MIT App Inventor Version 2 ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ 

ให้ใช้ได้อย่างครบครันมากขึ้น อาทิเช่น ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม Font ได้หลากหลาย มีสีให้เลือกมากยิ่งขึ้น เหมาะส าหรับนักพัฒนา
แอพพล ิ เคช ันบนโทรศ ัพท ์ ม ื อถ ื อแอนดรอยด ์ อย ่ า งย ิ ่ ง  โ ดยใช ้  Google Account (Gmail) เพ ื ่ อ เ ข ้ า ส ู ่ เ ว ็ บ ไซต ์  
https://app.thunkable.com/login(2) 

https://app.thunkable.com/login
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ปี พ.ศ.2562 พิมพร(3) ได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อศึกษาสภาพ
การเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์โดยภาพรวมในระดับปานกลาง 

ปี พ.ศ.2560 ธนกฤต(4) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยเป็น
นักท่องเที่ยวในตลาดนัดกลางคืน จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
“Taladnut Night Market” ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดนัดกลางคืนที่มีต่อแอพพลิเคชัน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android) ซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 Waterfall Model 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นทางผู้วิจัยได้ใช้ วิธีการสังเกตจากการเรียน

การสอนภาษาจีนของโรงเรียนและสถานท่ีเรียนพิเศษต่าง ๆ  และจึงน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป โดยมีการตั้งสมมติฐาน 
ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 : ผู้ใช้งานจะมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 
สมมติฐานที่ 2 : ผู้ใช้งานจะเข้าใจบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ใช้วิธี Object-Oriented Analysis and Design ซึ่งได้แผนภาพที่แสดงการท างาน
ของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram) ดังภาพท่ี 2 ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชัน ดังนี้ 
 1. ฟังก์ชัน Login คือ ผู้ใช้งานได้ ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 1.1 ฟังก์ชัน Register คือ ส าหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการสมัครเข้ามาเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน 
 2. ฟังก์ชัน Pre-test คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดความรู้ของผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่บทเรียน 
 3. ฟังก์ชัน Learn Lesson คือ ผู้ใช้งานสามารถเรียนได้ตามหมวดหมูที่มี และสามารถน าคะแนนไปเปรียบเทียบกับ
แบบทดสอบหลังเรียนได้ เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาของผู้ใช้งาน 
 4. ฟังก์ชัน Post-test คือ แบบทดสอบหลังเรียน เป็นการวัดความรู้ของผู้ใช้งานหลังจากเรียนบทเรียนแล้วว่าเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนมากน้อยเพียงใด 
 5. ฟังก์ชัน View Score คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถดูคะแนนก่อนท าแบบทดสอบและหลังท าแบบทดสอบของ
ผู้ใช้งานได้ 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

การพัฒนาระบบ การติดตั้งและ 

ทดสอบระบบ 
การทดสอบและ

ประเมินผล 
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 6. ฟังก์ชัน Maintain Lesson คือผู้แลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบบทเรียน หมวดหมู่ได้ทั้งหมด เพื่อให้เนื้อหา
แบบทดสอบมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test 
 7. ฟังก์ชัน Maintain Test คือ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้
เนื้อหาแบบทดสอบมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบทเรียน 
 8. ฟังก์ชัน Logout ผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ Logout ออกจากระบบได้ 

 
 
 

Development of Android-based Application to Enhance Chinese Language Skills 
used in Daily Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์
 

Login 

Learn Lesson 

 

Pre - test 

Post - test 

Maintain Lesson 

Maintain Test 

User Admin 

Logout 

View Score 

 Register 

<<extend>> 

<<Includes>> 

<<Includes>> 
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 
 ในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี ้

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
 2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) intel core i5 
 3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ขนาดความจุ 512 GB 
 4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต์ 
3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
 1. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ 8.1 (Microsoft Windows 8.1 Pro) 
 2. Web Browser Google Chrome โดยท างานผ่านแอพพลิเคชัน App Thunkable 

ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

 การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ผู้วิจัยเลือกการพัฒนาโดยใช้โปปรแกรมประยุกต์ App Thunkable โดยมีฟังก์ชันการท างาน ดังภาพท่ี 3 - 11 

  
 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 3 เข้าสู่ระบบ                              ภาพที่ 4 เข้าสู่บทเรียน                        ภาพที่ 5 บทเรียน 6 บท 
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ภาพที่ 6 เล่นเกมค าศัพท์ก่อนเรยีน             ภาพที่ 7 ผลรวมคะแนนก่อนเรียน              ภาพที่ 8 บทเรียนก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 9 บทเรียนหลังเรียน              ภาพที่ 10 เล่นเกมค าศัพท์หลังเรียน            ภาพที่ 11 ผลรวมคะแนนหลังเรยีน 

 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 

 การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จ านวน 30 คนที่มีต่อแอพพลิเคชัน

เสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่  
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ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่าหัวข้อท่ีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานมากท่ีสุด 

คือ ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน ประสิทธิภภาพของแอพ

พลิเคชัน ความง่ายในการใช้แอพพลิเคชัน และ ความปลอดภัยในการใช้แอพพลิเคชัน โดยสรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 

4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก จากผลการทดสอบ สรุปว่า ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และผู้ใช้งานเข้าใจในบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ

ที่ตั้งไว ้ดังตารางที่ 2 

ตารางทื่ 2 แบบประเมินคณุภาพของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (โดย
ผู้ใช้งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1. ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
2. ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน 
3. ประสิทธิภภาพของแอพพลิเคชัน 
4. ความง่ายในการใช้แอพพลิเคชัน 
5. ความปลอดภยัในการใช้แอพพลิเคชัน 

รวม 

4.70 
4.15 
4.10 
4.09 
3.90 
4.19 

0.63 
0.49 
0.79 
0.69 
0.74 
0.67 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

ผู้ท าวิจัยเห็นว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ จึงได้พั ฒนาแอพพลิเคชัน

เสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาจีน โดยผู้ใช้

จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาจีนผ่านแอพพลิเคชันสามารถฟัง อ่าน และ สะกดค าศัพท์ในแต่ละบทและหมวดหมู่ นอกจากนั้น สามารถ

ท าบททดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ที่ได้ฝึกฝนทักษะมา ซึ่งผู้ใช้สามารถฝึกฝนทักษะด้านภาษาจีนได้ด้วยตนเอ 
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งและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ใช้สะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัย พิมพร วัฒนากมลกุล การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาจีนของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมสร้างทักษะภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

โดยใช้โปรแกรม App Thunkable มีฟังก์ชันของระบบ ได้แก่ การเข้าใช้งานหน้าบทเรียนเพื ่ อเร ียนรู ้เนื ้อหาในบทเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้ทราบระดับความรู้และความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน จากนั้น จึงท าการทดสอบความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจในการใช้

แอพพลิเคชันอยู่ในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงเนื้อหาและแบบทดสอบ ฟังก์ชันการรวมคะแนน ควรแสดงคะแนนให้ชัดเจนขึ้น 

ผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 

1. สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล  .โมบายแอปพลิเคชัน ) Mobile Application). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; 2554. 
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การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า 

Login with Face Recognition 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้ามีความจ าเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าสู่ระบบยัง

ต้องการความถูกต้องชัดเจนและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการสแกนใบหน้ามีความละเอียดและชัดเจนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

เล็งเห็นว่าควรมีการเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าที่มีความละเอียด เก็บใบหน้าได้ในหลายมุม อีกทั้งมีการทดสอบจากผู้ใช้งาน ท าให้

สามารถทราบว่าผู้ใช้งานเข้าใจการใช้งานหรือไม่ ผู้วิจัยได้ใช้เว็บไซต์ที่สะดวกและเข้าใจการใช้งานได้ง่าย ในยุคปัจจุบันท่ีน าเทคโลยี

เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเว็บไซต์นี้ยังง่ายต่อการใช้งาน สะดวก เข้าใจการท างาน และสามารถเก็บข้อมูลส่งไปให้แอดมินเช็ค

รายช่ือได้อีก โดยได้ท าการทดลองตรวจสอบหาวิธีการรู้จ าใบหน้าที่มีความถูกต้องสูงที่สุด จากการวัดค่าความคล้ายคลึงทั้งหมด 8 

ค่า ได้ท าการเลือกมา 5 ค่าที่ดี และท าการทดลองต่อเพื่อหาค่าที่ดีที ่สุดมา 3 ค่า ได้แก่ Root Mean Square Error (RMSE), 

Spectral Angle Mapper (SAM) และ Universal image Quality Index (UIQ) เพื่อน าไปใช้ในระบบที่พัฒนา จากการทดลอง

ความสามารถของระบบพบว่า ทั้ง 3 ค่านี้มีความถูกต้องในการระบุตัวตน นอกจากนี้ ได้น าเว็บไซต์นี้ไปทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 

20 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ:  การรู้จ า การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า การวัดความคล้ายคลึง 

Abstract 

The problem of face identification has received significant attention over the years. For a given probe 

face, the goal of face identification is to match this unknown face against a gallery of known people. Due to 

the availability of large amounts of data acquired in a variety of conditions, techniques that are both robust to 

uncontrolled acquisition conditions and scalable to large gallery sizes, which may need to be incrementally 

built, are challenges. Initially, we propose an approach to robust face identification based on Root Mean Square 

Error (RMSE), Spectral Angle Mapper (SAM) and Universal image Quality Index (UIQ) to perform the face 

identification system. In order to prove real time efficacy, an experiment was conducted for multiple students 

to identify their faces. The results of the experiments demonstrate the perfections in face analysis system. 

Finally, the performance of automatic face detection and recognition is measured with accuracy. 
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บทน า 

ในปัจจุบัน การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์ 
การเข้าสู่ระบบท างาน ในเกือบทุกอาชีพต้องใช้การเข้าสู่ระบบในการเข้าท างาน การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้ามีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย ไม่ว่าแต่ละคนจะเคยใช้การเข้าสู่ระบบแบบวิธีใด เมื่อต้องปรับเปลี่ยนการเข้าสู่ระบบแบบใหม่ ทุกคนจะควรค านึงถึง
ความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น หากเราต้องการความปลอดภัยที่สูงและแม่นย า การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าสู่ระบบยังต้องการความถูกต้องชัดเจนและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยการสแกนจากใบหน้ามี
ความละเอียดและชัดเจนมาก 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีระบบการเข้าสู่ระบบท่ีสามารถสแกนด้วยใบหน้า เพื่อให้การเข้าสู่ระบบดียิ่งขึ้น และยังมีการเก็บ
ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน ท าให้สามารถทราบว่าผู้ใช้งานเข้าใจการใช้งานหรือไม่  ผู้วิจัยใช้โมเดลการท างานที่พัฒนาให้การจดจ าใบหน้าที่
แม่นย ามากขึ้น ท าให้การท างานมีความปลอดภัยและมีความผิดพลาดที่น้อยมาก อีกทั้งใช้งานได้ทุกสถานที่ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ใน
รูปแบบองค์กรหรือสถานศึกษา หากมีความสนใจในการใช้ระบบเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้
เพียงแค่ผู้ใช้ลงทะเบียนด้วยใบหน้าตามขั้นตอน 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการใช้งานท่ีปลอดภัยและไม่ต้องกรอกข้อมูลในรูปแบบเก่า โดยสื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาใน
เว็บไซต์นี้ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบการเข้าสูร่ะบบดว้ยใบหน้าบนเว็บไซต ์

ขอบเขตของงาน 

1. จัดเก็บข้อมลูและโครงงานลงในฐานข้อมูล 

2. จัดท าระบบการเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า 

3. สามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 

4. ขอบเขตด้านระบบ 

4.1 ระบบสามารถท างานเชื่อมต่อกับ Web Camera 
4.2 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลได้ 
4.3 สามารถท างานบน Server ได้ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

Face Recognition คือ กระบวนการจดจ าใบหน้า ซึ่งจะเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราได้เคย

ลงทะเบียนไว้ ในปัจจุบัน วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การถ่าย Selfies ที่เราท ากันอยู่ประจ า เพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้นั้น ตรงกับ

บุคคลใด โดยใช้ Algorithm ในการวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น คิ้ ว ตา ปาก ริมฝีปาก เป็นต้น 

เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นย า และสามารถเพิ่มโอกาสในการ

ต่อยอดความส าเร็จให้หลากหลายแวดวงธุรกิจได้ด้วย หลักการท างานของ Face Recognition คือ การสร้างโมเดลการอ้างอิงที่
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เรียกว่า “Faceprint” โดยระบบจะวิเคราะห์จากลักษณะเฉพาะต่างๆ บนใบหน้า เช่น โครงหน้า ความกว้างของจมูก ระยะห่าง

ระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดของโหนกแก้ม ความลึกของเบ้าตา รวมถึงพื้นผิวบนใบหน้า (Facial Texture) เป็นต้น จากนั้น ระบบ

จะท าการสร้างจุดเชื่อมโยงบนใบหน้า (Nodal Points) เพื่อเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทั้งในลักษณะภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว เพื่อความแม่นย าในการระบุตัวตนของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ(1) 

Similarity คือ วิธีการทางสถิติ เพื่อใช้วัดค่าความคล้ายคลึงระหว่าง Object หนึ่งกับอีก Object หนึ่ง ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึง Similarity 2 วิธี ได้แก่ Jaccard Similarity และ Cosine Similarity วิธี Jaccard Similarity สามารถค านวณได้ง่ายๆ ซึ่ง
อาจรู้จักกันในช่ือ Intersect over Union จากสูตรของ Jaccard สามารถเขียนได้เป็นรูปและเข้าใจได้ง่าย วิธี Cosine Similarity 
มีแนวคิดอีกแบบหนึ่ง คือ หาความคล้ายคลึงด้วยองศา(2) 

Eigenface มาจากทฤษฎีเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก หรือเรียกโดยย่อว่า Principal Component Analysis 
(PCA) ซึ่งเป็นเซตของไอเกนเวกเตอร์ โดยมีการท างานในการตรวจจับโดยวิธีเปรียบเทียบลักษณะของภาพกับเวกเตอร์ในเบสิคเซต
หรือเซตของภาพต้นแบบ อีกวิธีหนึ่ง คือ Fisherfaces เป็นวิธีวิเคราะห์ภาพเชิงเส้นโดยวิธีวัดหลายวิธีในปัญหาการแยกหมวดหมู่ 
ซึ่งปัจจุบัน วิธีนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการรู้จ าใบหน้า(3) 

Image Processing เทคโนโลยีดิจิตอลการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ภาพท่ีละเอียดคมชัด หรือข้อมูลที่
อยู่ในภาพที่สามารถน ามาใช้งานในเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังภาพที่คมชัดและความละเอียดสูงเหล่านั้นทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีนี้
ก้าวหน้าขึ้นมาก สามารถสร้างระบบประมวลผลภาพด้วย AI จนดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ท าให้การถ่ายภาพไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือ
การถ่าย VDO สามารถท าได้คมชัด ตอบสนองความต้องการในการน าไปใช้งานด้านต่าง ๆ(4) 

ในปี พ.ศ.2553 อภิรดี(5) ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจจับใบหน้าคนด้วยโครงข่าย ART แบบดัดแปลง พบว่า ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจมาก 

ในปี พ.ศ.2555 ธนสรรค์(6) ได้พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยใบหน้า พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก 

ในปี พ.ศ.2557 สุทธิรักต์(7) ได้พัฒนาระบบการรู้จ าใบหน้าบน Smart Phone พบว่า ผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2557 บัณฑิต(8) ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพใบหน้าจากกล้องวงจรปิดด้วยเทคนิคการปรับปรุงภาพ
ด้วยมัลติสเตจไฮไดนามิคเรนจ์ 

ในปี พ.ศ.2558 ธีรวัฒน์(9) ได้พัฒนาโปรแกรมเช็คชื่อเข้าช้ันเรียนด้วยการจดจ าใบหน้า พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
การใช้ระบบระดับมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2558 ภูบดี(10) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยใบหน้าบนแอนดรอยด์ พบว่า ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด 
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 ในปี พ.ศ.2561 ซูฟียัน(11) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันเช็คชื่อกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
จุลาภรณ์ (ลาดขวาง) พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก 

ในปี พ.ศ.2562 สุวัฒน์(12) ได้พัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั ้นเรียนด้วยภาพใบหน้า  โดยใช้เทคนิคแอลบีพี พบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้ระบบเป็นอย่างมาก   
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าบนเว็บไซต์ แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบการผู้ใช้งานจริง 

และจึงน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป โดยมีการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 :  ผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนซ ้าหรือไม่  
สมมติฐานที่ 2 :  ผู้ใช้งานเข้าใจการท างานมากน้อยเพียงใด 
สมมติฐานที่ 3 :  ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระบบใหม่กับระบบเก่ามากน้อยเพียงใด 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ใช้วิธี Object-Oriented Analysis and Design ซึ่งได้แผนภาพที่แสดงการท างาน

ของระบบผู้ใช้ (Flowchart) 

จากภาพแสดงแผนภาพ Flowchart แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบ 

ดังนี ้

1. ฟังก์ชัน Register  คือ การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เป็นการกรอก ชื่อ และถ่ายรูปภาพ และสามารถกดถ่ายใหม่ได้

โดยไม่ต้องท าการลงทะเบียนใหม่ เพื่อวัดความแม่นย าของรูปภาพ 

2. ฟังก์ชัน Login  คือ การเข้าสู่ระบบ เป็นการน าใบหน้าท่ีได้ท าการลงทะเบียนเรียบร้อยมายืนยันตัวตน  
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการของระบบการเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 

ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจยัได้ท าการใช้เครื่องมือใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

 โน้ตบุ๊ค 

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย  

 ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 10  

 Web Browser Google Chrome โดยท างานผา่น Path ที่เรียกใช้  

 Web Camera 

 Visual Studio Code 

ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

          การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า ระบบปฏิบัติการWindows 10 ผู้วิจัยเลือกการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม

ประยุกต์ Visual Studio Code โดยมีฟังก์ชันการท างาน ดังนี้ 

 

วิธีการใช้งาน Face Login 
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  ก่อนจะท าการ Login  ผู้ใช้งานใหม่จะต้องท าการ Register  ในหน้าระบบของการ Register ก่อนเพื่อเป็นการเปดิใช้งาน
ให้ระบบได้รับข้อมลูไปประมวลผลรูปใบหน้าและชื่อ Username ดังภาพท่ี 2  

กรณีที่ผู้ใช้งานท าการ Register เรยีบร้อยแล้ว จะสามารถ Login  บนเว็บไซตไ์ด้ โดยท าตามขั้นตอน ดงันี้  

 

ภาพที่ 2  การลงทะเบียนส าหรับผู้ใช้งานใหม่ 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการ Register  โดยต้องกรอก Username และถ่ายรูปหน้าทั้งหมด 4 รปู จากนั้นท าการกด
ปุ่ม Register   ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3  วิธีการลงทะเบียน 

           หลังจากท าการ Register แล้วระบบจะประมวลผลว่ารปูใบหน้ามีความชัดเจนถูกต้องตรงกันท้ังหมด 4 รูปหรือไม่ ถ้า
ถูกต้องระบบจะกลับมาที่หน้าระบบ จากนั้นให้ผู้ใช้งานท าการกดปุ่ม Login ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 การเข้าสูร่ะบบ 
เมื่อกดปุ่ม Login แล้ว รูปใบหน้ามีการตรวจสอบแล้วว่าตรงกันที่ Register ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลลัพธ์การเข้าสูร่ะบบ 

แต่ถ้ากรณีที่ Register ไมต่รงกับตอนที่ผู้ใช้งาน Login  จะมี Popup แจ้ง ดังภาพที่ 6  
 

 

ภาพที่ 6 แจ้งเตือนผู้ใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 
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การทดสอบและประเมินผลคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า โดยใช้แบบประเมินชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน  

ระดับ ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 20 คน พบว่า การพัฒนาเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ใช้งานมาก

ที่สุด คือ ความปลอดภัยในการใช้ระบบ รองลงมา คือ ความแม่นย าในการท างานของเว็บ ประสิทธิภาพของเว็บ ความง่ายในการใช้

เว็บ โดยสรุปทั้ง 4 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการ

ทดสอบ สรุปว่า ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในการท างานของระบบและผู้ใช้งานเข้าใจในความปลอดภัยและแม่นย ามากกว่าการเข้าสู่

ระบบแบบเดิม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แบบประเมินคณุภาพของระบบด้านความสามารถของระบบเข้าสูร่ะบบด้วยใบหน้าตามความต้องการของผู้ใช้ (โดย

ผู้ใช้งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1. ความสะดวกในการใช้งานเว็บ 
2. ความสามารถในการท างานของเว็บ 
3. ประสิทธิภาพของเว็บ 
4. ความง่ายในการใช้เว็บ 
5. ความปลอดภยัในการใช้เว็บ 

รวม 

4.73 
4.27 
4.53 
4.83 
4.43 
4.56 

0.52 
0.64 
0.68 
0.38 
0.57 
0.56 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบการเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 โดยมีฟังก์ชันการท างาน

ของระบบ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ การเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้า  เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้งานมีความเข้าใจและมั่นใจในการเข้า

สู่ระบบ จากนั้น จึงท าการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 20 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก และมีความชื่น

ชอบการท างานของระบบ แต่ควรปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น เช่น การออกแบบให้
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สวยงาม การแจ้งเตือนในการท างานที่มีความผิดพลาด การถ่ายภาพที่มีความสว่าง การถ่ายภาพในแต่ละมุม ผู ้วิจัยจะน า

ข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเฉพาะทางและมีประโยชน์อย่างมหาศาลแก่นักวิทยาศาสตร์ที่

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ส าหรับประโยชน์สามัญ เช่น ผู้ที่เรียนเคมีเบื้องต้น จะปรากฏชัดเจนเมื่อศึกษาเรื่องสมบัติทางเคมี

และกายภาพของธาตุต่าง ๆ เพราะการเข้าใจเรื่องตารางธาตุจะช่วยให้เข้าใจวิธีการศึกษาสมบัติดังกล่าว การใช้ตารางธาตุได้ถูกต้อง

จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ของธาตุได้ดี และในที่สุดจะจดจ าได้ ปัจจุบัน เด็กไทยอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์จนต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับ

โลกเป็นอย่างมาก สังคมห่วงวิกฤตการศึกษาไทยจึงจัดหาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาเด็กไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้

โปรแกรมทังเคเบิลเอ็กซ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีบนสมาร์ทโฟนที่สะดวกและเข้าถึงง่ายในยุค

ปัจจุบันที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน แอพพลิเคชันจะประกอบด้วยตารางธาตุ เป็นรูปแบบการจ าและตอบค าถาม มี

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และสามารถดูคะแนน เพื่อวัดประสิทธิภาพในการฝึกทักษะของผู้ใช้งาน อีกทั้งแอพพลเคชันนี้ยัง

ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกและรวดเร็วต่อการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องไปเรียนข้างนอก สามารถเรียนที่ใดก็ได้ และเป็นแนวทางให้ผู้ที่

สนใจในด้านเคมี จากการน าแอพพลิเคชันน้ีไปทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ: ตารางธาตเุคม ีวิทยาศาสตร ์ทังเคเบิลเอ็กซ ์

Abstract 

At present, science is very important for ones who want to study specialized and it is especially useful 

for scientists studying atomic structures. As a general example, students who study elementary chemistry can 

gain advantage when studying the chemical and physical properties of the elements because understanding 

the periodic table could help understand these properties. Correct use of the periodic table will make students 

understand various information about the elements and remember them eventually. At present, the science 

score of young Thai children was below the global average. Society concerned with Thai education therefore 

they provide various methods of teaching and learning materials to help develop Thai children. Therefore, the 
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researchers used Thunkable X software to develop an application to practice skills in chemistry on the 

smartphone which is easily accessible nowadays as the technology  becomes part of our daily life. The 

application contains the periodic table in several forms like memorization and answer the questions. There are 

pre and post tests before and after study. The application can show scores which assess the user skills. In 

addition, this application is easy and convenient to use, and fast to study. By this application, users can study 

from anywhere and do not have to go outside to study. It provides a guide for those interested in chemistry. 

The testing results from 30 users shows that they are very satisfied using this application. 
 

Keywords: Chemical Periodic Table, Science, Thunkable X 

 

บทน า 

ในปัจจุบัน  ตารางธาตุเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนวิชาเคมีและเรื ่องธาตุต่าง ๆ   พัฒนาการของตารางธาตุเริ ่มขึ้นใน

ศตวรรษที ่ 19  นักเคมี  มีเพียงแนวคิดหยาบ ๆ เกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล  ไม่รู้จักแม้กระทั่งอิเล็กตรอนและโปรตรอน  แต่เขาก็

สามารถพัฒนาตารางธาตุขึ้นโดยอาศัยความรู้ของมวลอะตอม  มีการวัดค่าอะตอมอย่างแม่นย าของธาตุหลายชนิด  การจัดธาตุตาม

มวลอะตอมในตารางธาตุดูเป็นสิ่งที่มีเหตุผลส าหรับนักเคมีในยุคนั้น ซึ่งเช่ือว่าสมบัติเคมีน่าจะสัมพันธ์กับมวลอะตอม  ส่วนตาราง

ธาตุในปัจจุบันมักแสดงเลขมวลอะตอม นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์  ความส าคัญและประโยชน์ของตารางธาตุอยู่ที่เราสามารถใช้

ความเข้าใจในสมบัติทั่วไปและแนวโน้มภายในหมู่หรือคาบ  เพื่อท านายสมบัติของธาตุใด ๆ ได้อย่างแม่นย า  แม้ว่าเราจะไม่คุ้นเคย

หรือรู้จักธาตุนั้นก็ตาม 

เทคโนโลยีสารสนเทศน ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย การสอนหนังสือบนอุปกรณ์ที่

ทันสมัย การสอนบนคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนทั่วไปมารวมกัน โดยมีภาพเคลื่อนไหวและข้อความ

ประกอบกัน ท าให้เกิดเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจและทันสมัยตามกาลเวลา 

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มุ ่งเน้นกระบวนการเรียนรู ้ ด้านความคิด และการปฏิบัติ เพื ่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ค้นพบ

ความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเอง เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญมาก การพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เมื่อ 9 ปีก่อน องค์กรสาธารณประโยชน์นานาชาติ 

เปิดเผยผลประเมินผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2555 ของนักเรียนไทยอยู่อันดับที่ 49 จากการประเมินพัฒนาและ

ประเทศก าลังพัฒนา 65 ประเทศทั่วโลก สัดส่วนเด็กไทยเก่งวิทยาศาสตร์สอบผ่านเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพียงร้อยละ 0.6 หรือคิดเป็นเด็กไทย 100 คน มีเด็กเก่งวิทยาศาสตร์เพียง 0.6 คน ในส่วนที่

เป็นวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัญลักษณ์ของธาตุตามตารางธาตุ พบปัญหา คือ นักเรียนอ่านสัญลักษณ์ธาตุไม่ได้ จึงไม่สามารถ

อ่านชื่อของ สารประกอบบางชนิดและวิเคราะห์ประเภทของสารประกอบไม่ได้ อาจเป็นเพราะสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น

จินตนาการ ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องเคมีค่อนข้างต ่า หรืออาจเป็นเพราะครูยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม โดยยึดตนเอง

เป็นศูนย์กลาง ในการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และมักเป็นผู้สรุปบทเรียนเอง ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนการพัฒนาทักษะ 

การคิด และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งท าให้มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่บรรลุเป้าหมายในท่ีสุด(1) 
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ผู้วิจัยได้จัดท าแอพพลิเคชันการสอนค าศัพท์วิทยาศาสตร์ด้านเคมีบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ขึ้น ส าหรับผู้ที่สนใจและ

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุเคมี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนส าหรับการที่เข้ามาใช้งาน เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์อัน

สูงสุดต่อผู้ที่มาศึกษาในแอพพลิเคชันน้ี 

 

วัตถุประสงค์ของวิจัย 

เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือฝึกทักษะวิทยาศาสตรด์้านเคมีด้านตารางธาตุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

ขอบเขตการท างาน 

 ส่วนของผู้ใช้งาน 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่แอพพลเคชันได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก 

2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนบทเรียน 

3. ผู้ใช้งานสามาถท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. ผู้ใช้งานสามารถทราบผลทดสอบของตนเอง 

 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบบทเรียน 

2. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบแบบทดสอบ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าความเข้าใจกับอะตอมเพิ่มมากขึ้นนักจนกระทั่งศาสตร์ทางด้านเคมีเริ่มพัฒนาขึ้น ในปี ค.ศ. 

1661 นักปรัชญาธรรมชาต ิโรเบริ์ต บอยล ์เผยแพร่งานเขียนเรื่อง The Skeptical Chemist ซึ่งเขาเห็นว่าสสารประกอบขึ้นจาก

ส่วนประกอบหลากหลายระหว่าง “Corpuscules” หรืออะตอมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งต่างไปจากธาตุพื้นฐานท้ังสี่คือ อากาศ ดิน ไฟ และ

น ้า ปี ค.ศ. 1789 ขุนนางชาวฝรั่งเศสและนักวิจัยทางวิทยาศาสตร ์อองตวน ลาวัวซิเยร ์ก าหนดค าวา่ ธาตุ (Element) เพื่อใช้ใน

ความหมายสสารพื้นฐานท่ีไม่สามารถแบ่งแยกด้วยกระบวนการทางเคมีต่อไปได้อีก(2) 

โมบายแอพพลเิคชัน (Mobile Application) เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่าย

ยิ่งข้ึน ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาใหผู้้บรโิภคใช้ ส่วนท่ีมีคนใช้และเป็นที่

นิยมมากก็คือ iOS และ Android จึงท าให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเปน็อย่างมาก เช่น แผนที ่เกมส์

โปรแกรมคุยต่าง ๆ และหลายธรุกจิก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพ่ิมช่องทางสื่อสารกับลูกค้าได้มากข้ึน(3) 

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ถูกพัฒนามาจากบริษัท แอนดรอยด ์(Android Inc.) เมื่อปี 
พ.ศ 2546 โดยมีนาย แอนดี้ รบูิน (Andy Rubin) ผู้ให้ก าเนิดระบบปฏิบัติการนี ้และถูกบริษัท กูเกิล้ ซือ้กิจการเมื่อเดือนสิงหาคม ป ี
พ.ศ 2548 โดยบริษัทแอนดรอยด์ ได้กลายเป็นมาบริษัทลูกของบริษัทกูเกิลและยังมีนาย แอนดี้ รบูิน ด าเนินงานอยู่ในทีมพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการต่อไป ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบตัิการที่พัฒนามาจากการน าเอาแกนกลางของระบบปฏิบตัิการลิ
นุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อท างานเป็นเครื่องให้บริการ (Server) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้กลายเป็น
ระบบปฏิบตัิการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System) (4) 
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Thunkable มีพื้นฐานการท างานมาจาก App Inventor โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming 
Language ซึ่งเป็นแนวทางการเขยีนโปรแกรมมิ่งรุ่นใหม่ เน้นความง่ายต่อการเขียน และใช้หลักการการต่อแบบโลโก้ คือ ต่อเป็น
บล็อค ๆ โดยยังรักษาหลักการการเขียนโปรแกรมมิ่งทุกอย่าง ซึ่งเหมาะส าหรับมือใหม่ที่สนใจทางดา้นการเขียนโปรแกรมอย่างยิ่ง 
Thunkable มีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องซึ่งพัฒนามาจากการ MIT App Inventor Version 2 ซึ่งมีเครื่องมือต่างให้ใช้ได้อย่างครบ
ครันมากข้ึน อาทิเช่น ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Font ได้หลากหลายยิ่งข้ึน มีสีให้เลือกมากยิ่งข้ึน เหมาะส าหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์(5) 

ในปี พ.ศ.2560 นุชจิรา(6) ได้ศึกษาการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกับแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ในปี พ.ศ.2561 ไพบูลย์(7) ได้ศึกษาการใช้แอพพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมกับสื่อการเรียนรู้วิชาเคมี พบว่า ค่าความ
พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

ในปี พ.ศ.2545 สุวิทย์(8) ได้ศึกษาการใช้เกมเป็นเครื่องมือในการสอนเริ่มในปีพ.ศ. 2550 โดยมีนักศกึษาดัดแปลงเกมขึ้น
จากเกมสงคราม และได้มีการพัฒนาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสาขาวิชาธุรกิจและการจดัการ การเล่นเกมได้พัฒนาขึน้
จากเกมที่ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ เช่น ดนิสอ กระดาษ จนกระทั่งเกมที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เกมเป็นกิจกรรมที่มี ความส าคัญ
ยิ่ง ในการเร้าความสนใจ และสร้างความสนุกสนาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้านเคมีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน โดยใช้หลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 
 

ล  

  

ภาพที่ 1 Waterfall Model 

 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากสังเกตและสอบถามจากการสอนออนไลน์และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และจึงน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ โดยการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 : ผู้ใช้งานจะมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 สมมติฐานที่ 2 : ผู้ใช้งานจะเข้าใจบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ใช้วิธี Object-Oriented Analysis and Design ซึ่งได้แผนภาพที่แสดงการท างานของ

ระบบผู้ใช้งาน (Use Case Diagram) ดังภาพท่ี 2 

 

การรว รวม

ข อมลู 

การวเิครา ห์ ล 

ออก   ร    
การพฒันาร    การติดตัง้ ล 

ทดสอ ร    

การทดสอ  ล 

ปร เมินผล 
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ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

แผนภาพยเูคส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน และผูดู้แลระบบ โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบ ดงันี้ 

1. ฟังก์ชัน Pre-test คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่บทเรียน และสามารถ 

น าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนไปเปรียบเทียบกับแบบทดสอบหลงัเรียนได้ เพื่อวัดความเข้าใจของเนื้อหาว่าผู้ใช้งาน 

2. ฟังก์ชัน Learn the Lesson คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าเรยีนบทเรียน แบ่งเป็น หมู่A หมู่B และตารางธาตุ ได ้

3. ฟังก์ชัน Post-test คือ แบบทดสอบหลังเรียน เป็นการวัดความรู้ของผู้ใช้งานหลังจากเรียนบทเรียนแล้ว ว่ามีความ 

เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 

4. ฟังก์ชัน Get Score คือ การแสดงคะแนนแบบทดสอบทั้งก่อนเรยีนและหลังเรียน 

5. ฟังก์ชัน Maintain Lesson คือ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบบทเรียน เพื่อให้เนื้อหาบทเรียนมีความเป็นปัจจุบัน 

6. ฟังก์ชัน Maintain Test คือ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรอืลบแบบทดสอบทั้งก่อนเรยีนและหลังเรียน  

เพื่อให้เนื้อหาแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบทเรียน 

Learn the Lesson 

Pre-test 

Get Score 

Post-test 

Maintain Lesson 

Maintain Test 

<<Includes>> 

<<Includes>> 

User 

Admin 

The Development of Android Application for Improving 

Scientific Skills on Chemistry 
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ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบโดยสรา้งตวัแปรตัวท่ีหนึ่งช่ือ “QuizNum” ไปเก็บค่าตัวเลขโดยค่าเริ่มต้นจะตั้งเป็น 0 และตัวแปร
ตัวที่ 2 ช่ือ “Score” ใช้เก็บคะแนนค่าเริ่มต้นจะเป็น 0 และตัวแปรทีส่ามชื่อ “Quiz” ใช้เก็บค าถาม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ List ระบบ
แปลที่ีสี่ช่ือ “Answer” ใช้เก็บค่าค าตอบของค าถาม โดยเก็บตัวเลข ตัวแปรที่ห้าช่ือ “Choice1” ใช้เก็บค่าตัวเลือกของค าถามช่องที ่
1 ตัวแปรที่หกช่ือ “Choice2” ใช้เก็บค่าตัวเลือกของค าถามช่องที่ 2 ตัวแปรที่เจ็ดช่ือ “Choice3” ใช้เก็บค่าตัวเลือกของค าถามช่อง
ที่ 3 ตัวแปรที่แปดช่ือ “Choice4” ใช้เก็บค่าตัวเลือกของค าถามช่องที่ 4 จากนั้น Set ค่าตัวแปร เมื่อเข้ามาในหน้าแบบทดสอบ ให ้
QuizNum และ Score เป็น 0 และมีการตั้ง Timer ของโจทย์แต่ละข้อ จากนั้น สร้าง Functions ในการ LoadQuiz ถ้าครบค าถาม
ที่ 15 ข้อ จะให้เป็นหน้าสรุปคะแนนและเขียนค าสั่งการ Load แตล่ะครั้ง จะให้แสดงค าถาม แสดง Choice ให้เปลี่ยนค่าไปตามตัว
แปร QuizNum เช่น ถ้า QuizNum เป็น 1 จะให้โชว์ค าถามที่ 1 จากนั้น Set ค่าปุ่มค าตอบ ถ้าตอบถูกให้ Score +1และเป็นสีเขียว 
ถ้าตอบผิดจะเป็นสีแดง 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจยัได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี ้

 3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร ์PC 

  2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) AMD Ryzen5 1600 

  3. ฮาร์ดดิสก์ SSD (SSD-Hard Disk) ขนาดความจุ 1 เทราไบต ์

  4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต ์

  5. โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

 3.2  ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

  1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

  2. Web Browser Google Chrome โดยท างานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน App Thunkable X 

 ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

 การสร้างและพัฒนาแอพพลเิคชันบนมือถือฝึกทักษะวิทยาศาสตรด์้านเคมีบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยเลือก

การพัฒนาโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ App Thunkable X โดยมฟีังก์ชันการท างาน ดังภาพท่ี 3-11 

 บทเรียนที่มีท้ังหมดจะแบ่งเป็น หมู่A จะแยกย่อยออกมาได้เป็น A1-A8 หมูB่ จะแยกย่อยออกมาได้เป็น B1-B10 และมี

ตารางธาตุ ส าหรับแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 15 คะแนน และไมม่ีการ

ก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 
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ภาพที่ 3 หน้าหลัก                                  ภาพที่ 4 เมนูหลัก                              ภาพที่ 5 หน้าบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 6 หน้าบทเรียน                          ภาพที่ 7 หน้าบทเรียน                 ภาพที่ 8 หน้าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 9 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน      ภาพที่ 10 หน้าแสดงคะแนนแบบทดสอบ      ภาพที่ 11 หน้าแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 
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 การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันบนมือถือฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้านเคมีบน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 

ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสนิ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่า หัวข้อท่ีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานมากท่ีสดุ 

คือ ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน รองลงมา คือ ความง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชัน ความสามารถในการท างานของแอพ

พลิเคชัน ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน และความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิคชัน โดยสรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย

รวม 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลทดสอบ สรุปว่า ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และผู้ใช้งานเข้าใจในบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไมไ่ด้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดงั

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แบบประเมินคณุภาพของแอพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (โดย

ผู้ใช้งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1.ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
2.ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน 
3.ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
4.ความง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
5.ความปลอดภัยในการใช้งานแอพพลิเคชัน 

รวม 

4.70 
4.10 
4.09 
4.15 
3.90 
4.19 

0.63 
0.79 
0.69 
0.49 
0.74 
0.67 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้านเคมีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดส์ าหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้โปรแกรม App Thunkable X มีฟังก์ชันของระบบ ได้แก่ การเข้าใช้งานหน้า
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บทเรียน เพื่อเรยีนรู้เนื้อหาในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้ทราบระดับความรู้และความเข้าใจเนื้อหาใน

บทเรียน ประโยชน์ของแอพพลิเคชันนี้ คือ การได้นักเรียนไดเ้รียนรูต้ารางธาตเุคมี และได้ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียนและหลังเรยีน เพื่อ

วัดประสิทธิภาพในการเรียนรู้จากแอพพลิเคชัน จากนั้น ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 

30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันอยู่

ในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงเนื้อหาและแบบทดสอบ ควรใส่เนื้อหาและแบบทดสอบให้มากข้ึนกว่านี ้ผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนีไ้ป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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[งานวิจัยปริญญาศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ]. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง; 2561. 
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[ปริญญาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกจิและการจัดการ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2561. 
4. ยุพดี กาญจนะ. การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องโครงสรา้งอะตอมและการจดัเรยีงอิเล็กตรอนส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ. วารสารวชิาการและวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2; 2554. 
5. พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน; 2555. 
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2557. 
7. นุชจิรา แดงวันส ีและคณะ. ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกับแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มตี่อผลสมัฤทธ์ิ
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การพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งซื้อเสื้อกีฬาผ่านทางไลน์แชทบอท กรณีศึกษา: ร้านหมีคูล 
Development of Line Chatbot Application for Sport Shopping: 

A Case Study of Mhee Cool Shop  
 

พรไพลิน สังขพาส*1, จิราภรณ์ ไชยยุทธ์1 และน ้าฝน อัศวเมฆิน2 

Phornpailin Sangkhapas*1, Jiraporn Chaiyut1 and Namfon Assawamekin2  

1หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: mooky.skp@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจ าวันสะดวก และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ผู้คนมีความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์  หรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย จึงได้ท าการค้นหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ช่วยในการจ าหน่ายเสื้อกีลา เพื่อลดความล่าช้าในการตอบกลับ แชทบอทเป็นโปรแกรมตอบค าถามอัตโนมัติที่ท าบนแอพพลิเค
ชันไลน์โดยใช้ไดอะล็อกโฟลว์ในการพัฒนาแชทบอทจะประมวลผลค าตอบออกมาให้มีค่าความถูกต้องมากที่สุด โดยให้ลูกค้าใช้แอพ
พลิเคชันไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดร้านหมีคูล และสอบถามเพิ่มเติม เพื่อสั่งซื้อเสื้อกีลา ยืนยันค าสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า จะมี
โปรแกรมตอบกลับแบบอัตโนมัติท างานตลอดเวลา แอพพลิเคชันไลน์สามารถท างานได้ตลอดเวลา จึงท าให้เราสามารถใช้
ปัญญาประดิษฐ์ท างานแทนพนักงานได้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบกับผู้ใช้งาน 30 
คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันอยู่ในระดับมาก  
 
ค ำส ำคัญ: เสื้อกีฬา แอพพลิเคชันไลน ์แชทบอท 
 
 
Abstract 
 Nowadays, the Internet has played roles in making our daily life more convenient and faster. People 
want to buy things via online shopping through various applications. It is obvious that using social media is an 
important channel for customers to order products conveniently, quickly and easily. Therefore, we searched 
for electronic media to reduce the delayed response in selling sport shirts. Chatbot is an automated answering 
program developed on LINE application using Dialogflow. Chatbot can process data and give very accurate 
responses. Customers will use LINE application to scan the QR code of Mhee Cool shop, ask for more 
information, place an order of sport shirts, confirm the order and ship the product to the customer, all of which 
can be automated processed by a program. According to the ability of LINE application which runs all the time, 
we can use artificial intelligence to work and reduce the cost of employees effectively. In testing with 30 users, 
users were satisfied with the application at a high level. 
 
Keywords: Sport Shirt, Line Application, Chatbot 
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บทน า 
ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ มีความเร็วและเสถียรมากกว่าใน

อดีต การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนมีการติดต่อสื่อสาร การเรียน การติดตามข่าวสาร ความบันเทิง และการซื้อขายออนไลน์ ผู้คน

ส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกันมากขึ้นแทนการสื่อสารแบบเดิมๆ ท าให้มีการประยุกต์มาใช้ในภาคธุรกิจ

การค้ากันมากทั่วโลก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการซื้อ-ขาย ส าหรับธุรกิจการค้าผ่านช่องทาง

แอพพลิเคชัน เช่น Line, Facebook 

ร้านเสื้อกีลาหมีคูล ตั้งอยู่ที่ จุลา ซ.12 แยก1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จุดสังเกตหน้าร้านจะเป็น

กระจกใส มีเคาท์เตอร์สีส้ม-ด า ร้านค้าจะเน้นขายส่งเฉพาะตัวแทนจ าหน่าย หน้าร้านจะไม่ได้อยู่ในท าเลที่ผู้คนเดินผ่าน จึงท าเป็น

จุดรับสินค้าส าหรับลูกค้า ตัวแทนจ าหน่ายกับลูกค้าออนไลน์ท่ีนัดรับสินค้า 

นอกจากนี้ ร้านหมีคูลยังมีปัญหาทางด้านการตอบกลับลูกค้า เนื่องจากมีลูกค้าสั่งซื้อเสื้อกีลาเป็นจ านวนมาก ท าให้การ

ตอบกลับล่าช้า เสียลูกค้า ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ และยังไม่มีระบบมารองรับการตอบกลับที่รวดเร็ว ตอบตรงค าถามตามความ

ต้องการของลูกค้า ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งซื้อเสื้อกีลาผ่านทางไลน์แชทบอท กรณีศึกษา : ร้าน

หมีคูล เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ท าให้ร้านค้าได้ใช้งานแอพพลิเคชัน ไม่ต้องใช้พนักงานในการสนทนากับลูกค้า และบริการลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 

ขอบเขตของงาน 
ส่วนของผู้ใช้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถล็อคอินเข้าไลน ์
2. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรูปแบบของเสื้อ 
3. ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมลู 
4. ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อเสื้อ 
5. ผู้ใช้งานสามารถยืนยันค าสั่งซื้อ 

 
ส่วนของผู้ดูแล 

1. ผู้ดูแลสามารถเข้าระบบ 
2. ผู้ดูแลสามารถดูข้อมลูรูปแบบเสื้อ 
3. ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบข้อมูลสินค้า 
4. ผู้ดูแลสามารถตอบค าถาม และแนะน าลูกค้า 
5. ผู้ดูแลสามารถดูบทสนทนาของลูกค้า 
6. ผู้ดูแลสามารถยืนยันค าสั่งซื้อของลูกค้า 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
Chatbot หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ (Software Application) ที่สามารถท างานได้อย่างอัตโนมัติ Bot หรือ Chatbot 

ค าที่ถูกเรียกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นบริการที่ท างานโดยถูกตั้งเงื่อนไขในการท างานเอาไว้ล่วงหน้า และในบางกรณีได้ถูก

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางการสนทนา(1) 

Machine Learning หมายถึง การพัฒนาให้เครื ่องจักรหรือเครื ่องคอมพิวเตอร์สามารถมีการเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง 

คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตและสามารถปรับปรุงเพื่อพัฒนาได้ ด้วยตนเอง ตัวอย่างการใช้ Machine Learning 

เช่น การค้นหาข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์ Self-driving Car เป็นต้น(2) 

Dialogflow หมายถ ึง Platform ส  าหร ับสร ้าง Chatbot ของ Google ท ี ่ ใช ้  Machine Learning ด ้าน  Natural 

Language Processing (NLP) มาช่วยในการท าความเข้าใจถึงความต้องการ ( Intent) และสิ่งที ่ต้องการ (Entity) ในประโยค

สนทนาของผู้ใช้งาน และตอบค าถามตามความต้องกรของผู้ใช้งานตามกฎ หรือ Flow ที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่ง Dialogflow จะช่วย

เพิ่มความยืดหยุ่นของประโยคที่ Chatbot รับมา ว่าไม่จ าเป็นต้องตรงตามเงื่อนไข แบบ Rule Based เป๊ะๆ ก็สามารถเข้าใจถึง

ความต้องการของผู้ใช้งานได้(3) 

LINE Official Account หมายถึง บัญชีไลน์รูปแบบใหม่โดยบริษัท Line ที ่เราใช้แชทคุยกันอยู ่ในปัจจุบัน โดย

เปลี่ยนแปลงจากการใช้ Line@ ที่เหมาะส าหรับธุรกิจ การขายและการตลาด มาเป็น LINE Official Account หรือ LINE@ ที่จะ

ผนวกการสื่อสารด้านธุรกิจไปพร้อมกับการสื่อสารระหว่างครอบครัวและเพื่อนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น(4) 

ในปี พ.ศ.2562 ฉัตรมุก(5) ได้พัฒนาระบบตอบค าถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ : 

กรณีศึกษา บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จ ากัด พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2558 ธนภัทร(6) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อ Chatbot ต่อระดับการ

มีส่วนร่วมของลูกค้า พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก 

ในปี พ.ศ.2560 พิทักษ์(7) ได้ศึกษาแบบจ าลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแชทบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟ

ไทย พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับดี 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งเสื้อกีลาผ่านทาง Line Chatbot โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเค

ชันไลน์เกี่ยวกับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว สั่งซื้อสินค้า สอบถามสินค้า และเพิ่มความใส่ใจในการตอบกลับให้ลูกค้า พร้อมทั้งช่วย

ตรวจสอบข้อมูลโปรโมชันสินค้า สินค้าที่จ าหน่าย ให้มีประสิทธิภาพในการจัดจ าหน่ายมากยิ่งขึ้น ท าให้ร้านค้าได้ Confirm ออเดอร์

จากลูกค้าได้เร็วขึ้นและสามารถจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้น ในส่วนน้ี จึงน าเสนอถึงกรอบแนวคิดของการวิจัย วิธีการวิจัย และเครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี ้

 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทดลองจากการที่

ลูกค้าทักมาสั่งซื้อเสื้อจากร้านหมีคูล เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหาและการเก็บรวบรวมค าถามที่มักพบอยู่บ่อย ในการสนทนามา

วิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวางโครงสร้างในส่วนต่างๆของแอพพลิเคชัน โดยใช้วิธี Object-Oriented 

Analysis โดยผู้วิจัยขอน าเสนอแผนภาพแสดงการท างานของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram) แสดงขอบเขตของระบบ ฟังก์ชัน

งานต่างๆ และความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับฟังก์ชันงาน ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

ในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี้    

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

ภาพที่ 1 User Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งซื้อเสื้อ 

กีฬาผ่านทางไลน์แชทบอท กรณีศึกษา: ร้านหมคีูล 
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          1. เครื่องโน้ตบุ๊ค 

          2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) Intel core i7 

          3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ขนาดความจุ 1 เทราไบต์  

          4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 24 กิกะไบต์  

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

          1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

          2. Dialogflow ของทาง Google ดังภาพท่ี 2 - 4 

          3. Line Official Account (Line@) 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Dialogflow ของทาง Google 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การท างานของ Dialogflow 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1281 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การท างานของ Dialogflow เชื่อมต่อกับ Line 

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและการประเมินผล 

 หลังจากท่ีได้วเิคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน LINE Chatbot สั่งซือ้เสื้อกีลาผ่านทาง 

Line ดังภาพท่ี 5 - 17 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 QR Code ของร้านค้า 
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ภาพที่ 6 แอดเพื่อนของร้าน Mhee Cool ภาพที่ 7 หน้าจอไลน์ของทางร้านMhee Cool 

ภาพที่ 8 หน้าจอร้านค้าทักทายลกูค้า ภาพที่ 9 ลูกค้าทักทายร้านค้าและร้านค้าแนะน า

โปรโมชัน 
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ภาพที่ 11 สรุปรายการสั่งซื้อ 

ภาพที่ 12 ลูกค้าช าระค่าสินคา้เรยีบร้อย 

 ภาพที่ 10 ลูกค้าเลือกรหสัสินคา้ 

ร้านค้าแจ้งขนาดเสื้อและการจดัสง่ 

ภาพที่ 13 ร้านค้าแจ้งเลขพัสดุและแนะน า

ข้อควรระวังในการแกะสินค้า 
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ภาพที่ 15 ช่องทางอื่นๆในการติดต่อร้านค้า 

Facebook, Instagram, Website  
ภาพที่ 14 ลูกค้าติดต่อกับแอดมินโดยตรง  
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบท าด้วยวิธีการแบบ Object-Oriented Analysis และการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน LINE Chatbot สั่งซื้อเสื้อโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 

(Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่า หัวข้อที่พึงพอใจต่อ

ผู้ใช้งานมากท่ีสุด คือ ความเข้าใจในการใช้แอพพลิเคชัน ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน ส่วนในด้านความปลอดภัยในการ

ใช้แอพพลิเคชัน ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน และการใช้บริการไม่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขใหม่ เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งาน

มาก โดยสรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ซึ่งสรุปว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับฉัตรมุก ชมสา 

ภาพที่ 16 ที่ตั้งของร้านคา้ และเวลาท าการ 
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ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น LINE Chatbot สั่งซื้อเสื้อกีลา 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1.ความเข้าใจในการใช้แอพพลิเคชัน 
2.ความปลอดภัยในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
3.ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
4.ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
5.การใช้บริการไม่มีข้อบกพร่องหรอืต้องแก้ไขใหม่ 

รวม 

4.75 
4.15 
3.80 
4.70 
4.10 
4.30 

0.44 
0.52 
0.33 
0.58 
0.63 
0.50 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันสั่งซื้อเสื้อกีลาผ่านทางไลน์แชทบอท โดยใช้โปรแกรม Dialogflow 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบฟังก์ชันของระบบโดยผู้ใช้งานจริง ได้แก่ ระบบ QR Code ระบบ Chatbot โต้ตอบอัตโนมัติ การเข้าถึงหน้า

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้ค าตอบที่แม่นย า จากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

จ านวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า แอพพลิเคชันสั่งซื้อเสื้อกีลาผ่านทางไลน์แชทบอท ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเค

ชันอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงในเรื่องของการตอบกลับของบอทให้ตอบข้อความที่ตรงและให้ข้อมูลที่ชัดเจน

มากขึ้น ผู้วิจัยจะน าขอเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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การพัฒนาแชทบอทส าหรับจองโต๊ะอาหารด้วยแอพพลิเคชันไลน์ กรณีศึกษา: ร้านฮกู 
Development of Chatbot for Table Reservation with LINE Application: 

A Case Study of HOOOK Restaurant 
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มี
บทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึน ร้านอาหารบางร้านเป็นร้านที่มีลูกค้าเป็นจ านวนมากและเปิด-ปิดเป็นเวลา ซึ่งลูกค้ามีความจ าเป็น
ในเรื่องของเวลาที่เสียไปกับการมารอคิวที่ร้านอาหารเป็นเวลานาน ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การปรับปรุงการให้บริการและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารในด้านต่างๆ ผู้จัดท าจึงได้ท าการพัฒนาแอพ
พลิเคชันไลน์แชทบอทส าหรับจองโต๊ะภายในร้านอาหาร สามารถเลือกโต๊ะภายในร้าน บอกสถานะของโต๊ะ ตอบโต้กับลูกค้า และ
ยืนยันการจองโต๊ะได้ ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น โดยที่ลูกค้าเพียงใช้สมาร์ทโฟนในการด าเนินการและไม่ต้องมา
เสียเวลามาจองคิวเองที่ร้าน จากการน าแอพพลิเคชันนี้ไปทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 
 

ค ำส ำคัญ: ไลน์แชทบอท สมาร์ทโฟน จองโตะ๊อาหาร 
 
Abstract 

The restaurant business in Thailand has grown rapidly in recent years. Similarly, today's technology is 
playing an increasingly important role in daily life. Some restaurants with a lot of customers have exact opening 
and closing times,  while the customers waste too much time in the waiting queue at the restaurant for a long 
time. Therefore, restaurant owners have realized an importance of improving their services and applying 
technologies to their business in many ways. The authors have developed a Line chat bot application to reserve 
tables, choose tables, report the status of the tables, interact with customers and confirm table reservations. 
This can make customers more convenient. The customers simply use their smartphones to process and do 
not have to waste time in queue at the restaurants. After testing this application with a total of 30 users, the 
results show that they were very satisfied with a mean of 4.19. 
 

Keywords:  Line Chatbot, Smartphone, Table Reservation 
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บทน า 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันเปลี่ยนผันไปจากยุค

ก่อน หากย้อนเวลากลับไปก่อนที่เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยโทรศัพท์จะเข้ามามีบทบาทในยุคนั้น การจองที่พักหรือร้านอาหารคือ
การส่งจดหมาย หรือการส่งคนเข้ามาแจ้งวันและเวลา ต่อมาเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์อย่างแพร่หลาย จึงได้พัฒนาการมาเป็นการ
สื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ เพื่อให้สะดวกในการประสานงานท้ังทางที่พักหรือร้านอาหารกับลูกค้า ซึ่งสร้างวัฒนธรรมการจองที่พักหรือ
ร้านอาหารก่อนการเข้าใช้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการบริหารจัดการ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์มาก
ขึ้น การจองที่พักหรือจองโต๊ะอาหารอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถสั่งจองได้แม้จะอยู่ห่างกันไกลกัน ด้วยระบบออนไลน์
นี้เอง ท าให้การจองที่พักหรือร้านอาหารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถเห็นภาพที่แสดงแผนที่ แผนผังต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สามารถดู
รายละเอียดได้มากขึ้น เกิดเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือแชทบอท ที่จะตอบค าถามให้กับลูกค้า รวม ถึง
ตอบรับการจองโต๊ะให้กับลูกค้าได้ และยังสามารถแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของทางร้านได้ เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้น 
ทางผู้ดูแลเองก็จะสามารถตรวจสอบการจอง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และต้นทุนของอาหารได้ดียิ่งข้ึน 

ร้านฮูก ตั้งอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์ 38 เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นร้านอาหารกึ่งผับบาร์ เปิดท าการ
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 02.00 น. การจองโต๊ะของร้านอาหารฮูก ยังคงใช้วิธีการรับจองโต๊ะอาหารแบบเดิมที่เกิดข้อผิดพลาดในการ
จอง หรือแม้แต่ต้องให้พนักงานมารับโทรศัพท์เพื่อจองโต๊ะอาหารเองก็ดี  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการ จึงได้ริเริ่มที่จะสร้าง
ระบบการจองโต๊ะผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้งานอยู่เป็นจ านวนมาก ลูกค้าจะสามารถสอบถาม
ข้อมูลอื่นๆ เช่นแผนที่ ระยะเวลาเปิดปิด โปรโมชัน นักร้อง และข้อมูลอื่นๆ รวมไปถึงการจองโต๊ะอาหารด้วยระบบที่เชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล จึงท าให้การจองเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือแชทบอท ที่จะตอบค าถามให้กับลูกค้า รวมถึง
ตอบรับการจองโต๊ะให้กับลูกค้าได้ และยังสามารถแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของทางร้านได้ เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้ น 
ทางผู้ดูแลเองจะสามารถตรวจสอบการจอง รวมถึงการบริหารจัดการทรพยากรบุคคล และต้นทุนของอาหารได้ดียิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันไลน์แชทบอทจองโต๊ะอาหาร กรณีศึกษา: ร้านฮูก 
 ขอบเขตของงาน 

ส่วนของผู้ใช ้
1. ผู้ใช้ Add Line ทางร้าน 
2. ผู้ใช้ถามค าถามการจองโต๊ะ 
3. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของโต๊ะ 
4. ผู้ใช้เลือกโตะ๊ที่ต้องการ 
5. ผู้ใช้จองโต๊ะอาหาร 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
1. ผู้ดูแลสามารถตอบค าถามลูกค้าได ้
2. ผู้ดูแลสามารถแก้ไขสถานะของโตะ๊ได้ 
3. ผู้ดูแลระบบสามารถดูบทสนทนาของลูกค้าได้ 
4. ผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันค าสั่งจองได้ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
LINE ได้ท าแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open Platform) โดยมี API ให้ใช้งานหลายตัว เช่น Messaging API ที่สามารถส่ง

ข้อความในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ถึงสามแบบ ได้แก่ Confirm Type, Button Type และ Carousel Type โดยมีตัวอย่างทดลองเขียน 

LINE Bot เพือ่ทดสอบการท างาน Messaging API ผ่านทาง LINE(1) 

การสร ้าง LINE Bot แบบใช ้  cURL ใน Yii Framework 2 โดยสามารถตอบโต ้ก ับผ ู ้ ใช ้ งานได ้ด ้วย API ของ 

Wunderground เพื่อบอกสภาพอากาศ และถามตอบด้วย Wikipedia API เมื่อผู้ใช้พิมพ์ค าว่า “อากาศ:กรุงเทพมหานคร” LINE 

Bot จะตอบสภาพอากาศทันที(2) 

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีไว้สื่อสารกับมนุษย์ เพื่อประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 2 แบบ

คือ แบบท่ี 1 ถูกก าหนดด้วยกฎ คือ มีการสร้างกฎไว้ให้หลายข้อ เพื่อให้ครอบคลุมหลายๆ เง่ือนไขและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 

และแบบที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์ AI คือ มีการใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยในการเรียนรู ้ โดยการน า Natural Language 

Processing (NLP) มาช่วยให้ Chatbot เข้าใจภาษามนุษย์ในรูปของประโยคความหมายได้ดีขึ้น(3) 

รู้จักบอทน้อย (@botnoi) เป็นแชทบอทที่ได้รับรางวัลในหมวดแชทบอทที่คุยเก่งที่สุดจากงาน LINE BOT AWARD ซึ่ง

เป็นแชทบอทท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังมีการควบคุมการสอนไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทาง เช่น มีจิตใจดี ไม่หยาบ และ

ตลกนิดๆ เป็นต้น(4) 

ในปี พ.ศ.2559 ธนภัทร(5) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อ Chatbot ต่อระดับการ

มีส่วนร่วมของลูกค้า พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก 

ในปี พ.ศ.2562 ฉัตรมุก(6) ได้พัฒนาระบบตอบค าถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ

กรณีศึกษา บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จ ากัด พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2560 พิทักษ์(7) ได้ศึกษาแบบจ าลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแชทบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟ

ไทย พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับดี 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันไลน์แชทบอทจองโต๊ะอาหาร กรณีศึกษา : ร้านฮูก แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
โดยการใช้หลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 
 

 

                                                               

                                                                  
ภาพที่ 1 Waterfall Model 

 
 
 
 

การรวบรวม

ข้อมูล 

การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ 

การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบและ

ประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 

การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ โดยวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทดลองจากการที่
ลูกค้าทักมาจองโต๊ะอาหารร้านฮูก เพื่อท าความเข้าจึงปัญหาและการเก็บรวบรวมค าถามที่มักพบอยู่บ่อย ๆ ในการสนทนามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวางโครงสร้างในส่วนต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน โดยใช้วิธี Object-Oriented 
Analysis and Design โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผ่านแผนภาพการแสดงการท างานของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram) และในการ
ก าหนดขอบเขตของระบบ ฟงัก์ชันการท างานต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานและผู้ดูแลกับฟังก์ชัน ดังภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี ้ 
 3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบดว้ย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร ์

Add Line 

Post Question 

Check Table Status 

Choose Available Table 

Reserve Table 

Confirm Reservation 

Update Table Status 

View Chat 

Answer Question 

User Admin 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันไลน์แชทบอทจองโต๊ะอาหาร กรณีศึกษา: ร้านฮูก 

The Development of Line Chatbot Application for Table Reservation: 

A Case Study of HOOOK Restaurant 
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2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) INTEL CORE I7 
3. ฮาร์ดดิสก์ SSD (SSD – Hard Disk) ขนาดของความจุ 1 เทราไบต์  
4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต ์
5. โทรศัพท์มือถือ  

 3.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบดว้ย  

1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10  

2. โปรแกรม App Line Developers 

3. โปรแกรม Adobe Photoshop 

ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

การสร้างและพัฒนาแอพพลเิคชันไลน์แชทบอทจองโต๊ะอาหาร กรณีศึกษา: ร้านฮูก เราได้พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม 

Line Developers, Line Official Account ดังภาพท่ี 3 - 14 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดง QR Code 

ภาพที่ 4 เพิ่มเพื่อนหลังจากแสกน QR Code ภาพที่ 5 หน้าไลน์บอทร้านฮูก 
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ภาพที่ 6 หน้าแชทบอทแสดงข้อความอัตโนมตั ิ ภาพที่ 7 หน้าแชทบอทแสดง Zone ของโต๊ะ 

ภาพที่ 8 เลือกจองโต๊ะอาหาร ภาพที่ 9 จองโต๊ะอาหารเรยีบร้อย 
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ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบและประเมนิผล 

 การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู ้ใช้งานแอพพลิเคชันจองโต๊ะอาหารผ่านทางไลน์แ ชทบอท 
กรณีศึกษา: ร้านฮูก โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดย
ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 1 
 
 

ภาพที่ 10 หน้าหลัก Admin ภาพที่ 11 หน้าแชทของลูกค้า 

ภาพที่ 12 หน้าแชทการสนทนากับลูกค้า ภาพที่ 13 ยืนยันการจองโต๊ะ ภาพที่ 14 หน้าสถานะของโต๊ะ 
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ส่วนเบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน  
 

ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ  ความหมาย  

4.50 - 5.00  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

3.50 - 4.49  มีความเหมาะสมระดับมาก  
2.50 - 3.49  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง  
1.50 - 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย  
1.00 - 1.49  มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน 2 คน และลูกค้าภายในร้าน 28 คน พบว่า 

หัวข้อท่ีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน อันดับต่อมา คอื ความสามารถในการท างาน

ของแอพพลิเคชัน ความง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชัน ความปลอดภัยในการท างานของแอพพลิเคชนั และประสิทธิภาพของแอพ

พลิเคชัน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67 ซึ่งอยู่ใน

ระดับมาก ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันจองโต๊ะอาหารผ่านทางไลน์แชทบอท กรณีศึกษา: ร้านฮูก 

 
หัวข้อท่ีประเมิน 

 

 ระดับความพึงพอใจ    

   

1. ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน  4.70  0.63  มากที่สุด 
2. ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน  4.15  0.49 มาก 
3. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน  3.90  0.74 มาก 
4. ความง่ายในการใช้แอพพลิเคชัน  4.10 0.79 มาก 
5. ความปลอดภยัในการใช้งานแอพพลิเคชัน  4.09 0.69 มาก 

รวม  4.19  0.67 มาก 

  

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื ่อจองโต๊ะผ่านทางไลน์แชทบอท โดยใช้โปรแกรม Line 

Developers และ Line Official Account ในการพัฒนา Line Chatbot ผู้ใช้ได้ทดสอบฟังก์ชันของระบบ โดยให้ผู้ใช้งานจริง

ทดสอบฟังก์ชันการท างาน ได้แก่ ระบบสแกน QR Code ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ พิมพ์ข้อความ และระบบตอบกลับโดยอัตโนมัติ 

จากนั้น ทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันในระดับมาก แต่มี

ข้อเสียที่ควรจะปรับปรุงในเรื่องการตอบสนองที่จ ากัด Chatbots สามารถตอบค าถามได้รวดเร็ว แต่ไม่ได้ตอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ค่าเฉลี่ย เชิงคุณภาพ 
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และตอบได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์ตอบ มีบางเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งค าตอบเอาไว้ Chatbot ไม่สามารถตอบได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน 

แอพพลิเคชัน Line Chatbot ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถท าให้บอทฉลาดขึ้นได้อีกด้วย ทางผู้วิจัยจะศึกษาและ

พัฒนาบอทให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 
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2. มานพ กองอุ่น. การสร้าง LINE Bot แบบใช้ cURL ใน Yii Framework 2 [อินเทอร์เน็ต ] .]เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย .2563 ]. 
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5. ธนภัทร บุศราทิศ. ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่อ Chatbot ต่อระดับการมีส่วนร่วม
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การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์ 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Development of Mobile Application on Android to Practice Astronomy Skills 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาดาราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศึกษาอวกาศ หรือดวงดาว แต่

ยังศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ภายในโลก สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไร้ประโยชน์ ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คาดคะเนอะไรได้ยาก แต่ในปัจจุบัน การศึกษาดาราศาสตร์กลายเป็นสิ่งส าคัญและเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิต แต่ส าหรับในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายหรือเป็นท่ีนิยม บุคคลที่ศึกษาในเรื่องนี้อาจมีพื้นฐานทางด้านนี้น้อย และการ
เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ในขณะที่มนุษย์มีการเรียนรู้ในเวลากลางวันมากกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือผู้ที่สนใจในดาราศาสตร์ 
ซึ่งใช้ทังเคเบิลเอ็กซ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา แอพพลิเคชันนี้เป็นรูปแบบบทเรียนและ
แบบทดสอบ มีรูปภาพประกอบแนะน า และแบบทดสอบมีการบอกคะแนน เพื่อผู้ใช้งานได้ทราบว่ามีความรู้ ความเข้าใจมากน้อย
เพียงใด จากการน าแอพพลิเคชันน้ีไปทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ: ดาราศาสตร ์ความรู้รอบตัว ทังเคเบิลเอ็กซ ์
 
Abstract 

Astronomy is the most oldest subject of Science. Astronomy is not only about the study of outer space 
or stars, but also natural phenomena on earth. In the past, most people thought that astronomy is not relevant, 
useless and not related to everyday life. Nowadays, astronomy becomes an important thing as a part of 
everyday life.  However, in Thailand it has not yet been proliferate or popular.  Persons studying on this subject 
start with limited basic knowledge and their learning usually occurs during only at night time; while men learn 
more effectively at day time. For this reason, the researchers then develop a mobile application on Android 
for improving astronomy skills so as to provide a guidance for starters and interested persons in astronomy 
which apply thunkable development application on smartphone applied to study, this application’s lesson and 
test pattern have picture compound and test have impart score for user know how knowledgeable are the 
users? From use this application to test with 30 users found that user have complacence high level.  
 
Keywords: Astronomy, General Knowledge, Thunkable X 
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บทน า 
ปัจจุบัน ดาราศาสตร์ในแง่ของการศึกษา ช่วยให้ค าตอบว่าเอกภพและดวงดาวต่าง ๆ ในกาแล็กซีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 

ท าให้เกิดปฏิทินและนาฬิกาขึ้นมา บอกให้รู้ถึงที่มาของอารยธรรมโบราณที่ถูกค้นพบ แม้กระทั่งบอกถึงการเกิดขึ้นและดับสูญของ
วัตถุที่อยู่ในอวกาศ ดาราศาสตร์ได้เปิดเผยความรู้ ความจริงและเปลี่ยนความเช่ือในอดีตของประวัติศาสตร์ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคิด
ว่า ดาราศาสตร์เป็นเรื่องไม่ค่อยจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส าหรับการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยยังเป็นที่นิยมน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ผู้คนยังขาดความมั่นใจว่าหากศึกษาทางด้านดาราศาสตร์แล้วจะได้ประโยชน์มากหรือ
น้อยกับการใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวัน และเป็นศาสตร์ที่หาความรู้ท าความเข้าใจได้ยากมาก ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ 
หากมีแอพพลิเคชันฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์ จะช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มทักษะความรู้ในด้านนี้ 

เทคโนโลยีปัจจุบันที่น ามาใช้อย่างสมาร์ทโฟนมีการใช้งานเป็นจ านวนมากและเข้าถึงกับผู้คนง่ายในยุคนี้ การพัฒนาแอพ
พลิเคชันส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บนสมาร์ทโฟนนี้ สามารถน ามาใช้ในการหาความรู้รอบในด้านนี้ ท าให้เกิด
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบการน าเสนอได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพหรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าถึงความรู้
ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และสะดวกกับผู้ใช้งาน 

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ 
ผู้วิจัยได้จัดท าส าหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือผู้ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ แอพพลิเคชันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ส าหรับการที่เข้ามาใช้งาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่มาศึกษาด้านดาราศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
 
ขอบเขตของงาน 
 ส่วนของผู้ใช้งาน 

1. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานไดโ้ดยไมต่อ้งสมัครสมาชิก 
2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียน 
3. ผู้ใช้งานสามารถท าแบบทดสอบกอ่นและหลังเรียน 
4. ผู้ใช้งานสามารถทราบคะแนนแบบทดสอบของตนเอง 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบทเรียน 
2. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขแบบทดสอบ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Thunkable เป็นเครื่องมือสร้างโมบายแอพพลิเคชัน เพื่อติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, iOS โดย
เครื ่องมือที่ใช้ในการสร้างนั้น นอกจากเครื ่องมือพื้นฐานแล้ว ยังมีการเชื ่อมต่อไปยังผลิ ตภัณฑ์จาก Google, Twitter  และ 
Microsoft โดยชุดค าสั่งหลังจากที่ออกแบบหน้าจอด้วยเครื่องมือต่าง ๆ Thunkable ยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราสามารถสร้างโมบาย
แอพพลิเคชัน สวย ๆ ใช้งานได้ และมีประโยชน์  ผู้สร้างโมบายแอพพลิเคชัน สามารถแสดงถึงแนวคิดการเขียนโปรแกรมเป็นบล็อก 
ได้โดยง่ายด้วยภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีการฝึกฝนเครื่องมือและชุดค าสั่งให้คล่องและปฏิบัติการด้านโปรแกรมทดลองแยกออกเป็น
ส่วน ๆ  เหมาะส าหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันและผู้ที่สนใจเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(1) 
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 Kodular คือ เครื่องมือออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่เปิดให้ทุกคนสามารถสร้างแอพพลิเคชันเป็นของตัวเองได้ง่าย  ๆ โดยไม่
ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพียงแค่ลากวางบล็อค มาต่อกันแบบจิ๊กซอว์ สามารถออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถท าการทดสอบแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต(2) 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (Android Inc.) จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล 
(Google) และน าแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนา
สามารถแก้ไขโค้ดต่าง ๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น(3) 
 ในปี พ.ศ.2557 วาธิต(4) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื ่องพระอภัยมณี โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแอพ
พลิเคชัน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ในปี พ.ศ.2557 อาทิตยา(5) ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องควรรู้สู่อาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแอพ
พลิเคชัน กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
 ในปี พ.ศ.2560 เอมย์วิกา(6) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความสมบูรณ์ มีเนื ้อหาครบตามขอบเขตการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของระบบโดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับดี กล่าวโดยสรุปแอพพลิเค
ชันสื่อการเรียนรู้เรื่องค าราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือสอนส าหรับฝึกทักษะความรู ้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน โดยใช้หลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพที่ 1 Waterfall Model 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากสังเกตและสอบถามจากสื่อการสอนออนไลน์และสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ และจึงน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ โดยการตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 : ผู้ใช้งานจะมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 
สมมติฐานที่ 2 : ผู้ใช้งานจะเข้าใจบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ 

การพัฒนา

ระบบ 

การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบและ

ประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ใช้วิธี Object-Oriented Analysis and Design ซึ่งจะได้ 
แผนภาพท่ีแสดงการท างานของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram ดังภาพท่ี 2) ผู้ใช้ระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
- ผู้ใช้งาน  
- ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้งานสามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียน ดูคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ดูบทเรียน เรียนบทเรียน ท าแบบทดสอบหลัง

เรียน และดูคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ส าหรับผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ท้ังบทเรียนและแบบทดสอบ  
 
ผู้วิจัยออกแบบระบบ โดยแบ่งบทเรียนออกเป็น 5 บทเรียน ได้แก่ โครงสร้างโลก ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวฤกษ์ 

และสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราศาสตร์ แอพพลิเคชันถูกออกแบบให้มีความคล้ายกับอวกาศ มีความตื่นเต้น เหมาะส าหรับทุกคน 
ทุกช่วงวัย ส่วนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนออกแบบเป็นโจทย์ค าถาม และตัวเลือกค าตอบ และมีรูปภาพประกอบ โดย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจะมีการบอกผลคะแนน หลังจากท าแบบทดสอบทุกข้อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร ์

Development of Mobile Application on Android to Practice Astronomy Skills 
 

Pre - Test 

Learn Lesson 

Post - Test 

View Score 

Maintain Lesson 

User 

Admin 

Maintain Test 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1301 
 

บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์

 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 
ในการด าเนินการวิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี ้
3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร ์
2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i7 9th Gen 
3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk ) ขนาดความจุ 512 กิกะไบต ์
4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 6 กิกะไบต ์

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
2. เว็บแอพพลิเคชัน Thunkable X 

 
ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 
การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Thunkable X ในการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และบทเรียน ดังภาพที่ 3 – 12 
บทเรียนมีทั้งหมด 5 บทเรียน ได้แก่ โครงสร้างโลก ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวฤกษ์ สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับดารา

ศาสตร์ ส าหรับแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ และแบบทดสอบหลัง
เรียน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ จากผลทดสอบ พบว่า ผู้ใช้งาน
มีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น เนื่องจากมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพที่ 3 หน้าแรก                                                               ภาพที่ 4 เมนูหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรียน                                                  ภาพที่ 6 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 7 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน                                    ภาพที่ 8 บทเรียนและหน้าไปทดสอบหลังเรียน 
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ภาพที่ 9 บทเรียน                                                                            ภาพที่ 10 บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 11 แบบทดสอบหลังเรียน                                                ภาพที่ 12 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้าน
ดาราศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 1 
 

     ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลีย่ของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

 ตารางท่ี 2 แบบประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันด้านนความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้  (โดยผู้ใช้
งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1.ความสะดวกในการใช้งาน 
2.ปริมาณเนื้อหาในแตล่ะหน้าแตบ่ท 
3.ความถูกต้องของเนื้อหา 
4.ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับเนื้อหา 
5.จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
6.การใช้ภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพประกอบ 

รวม 

4.17 
4.33 
4.10 
4.80 
3.83 
4.87 
4.35 

0.70 
0.48 
0.48 
0.41 
0.38 
0.35 
0.13 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้ งานเป็นจ านวน 30 คน พบว่า หัวข้อที่เป็นที่พึงพอใจต่อ

ผู้ใช้งานมากที่สุด คือ การใช้ภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพประกอบ และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับเนื้อหา รองลงมา คือ 
ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าแต่บท ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องของเนื้อหา และจ านวนข้อของแบบทดสอบ ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยสรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 อยู่ ในระดับมากที่สุด จากผลการ
ทดสอบ สรุปว่า ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และ
ผู้ใช้งานเข้าใจในบทเรียนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อท่ีตั้งไว้ 

ประโยชน์ของแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ 
ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟน สะดวกในการใช้งานและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเนื้อหาบทเรียนเป็นสไลด์ และง่าย
ต่อการใช้งาน แต่แอพพลิเคชันนี้ ยังมีข้อจ ากัดในด้านบทเรียนที่น้อยเกินไป และใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้น 
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สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้โปรแกรม Thunkable X ผู้วิจัยได้ทดสอบฟังก์ชันของระบบโดยผู้ใช้งานจริง ได้แก่ ฟังก์ชัน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การเข้าใช้งานหน้าบทเรียนเพื่อเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้ทราบระดับความรู้และความ
เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน จากนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 30 คน 
ผลการวิจัย พบว่า แอพพลิเคชันบนมือถือส าหรับฝึกทักษะความรู้รอบตัวด้านดาราศาสตร์ ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชันอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนที่มีน้อยเกินไป ผู้วิจัยจะน าขอเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมเีดียและแอนิเมชัน]. มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม; 2557. 
5. อาทิตยา บุญทัน  .การพัฒนาแอพพล ์ิเคชันบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ เรื่องควรรูสู้่อาเซยีน [โครงงานปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน]. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม; 2557. 
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ศัพท์บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด.์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3; 
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การตรวจจับการเคลื่อนไหวใบหน้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
Face Movement Detection Using Neural Network 

 

ทักษ์ดนัย บุญจิต*¹, ภูมิหริัณย์ เหล่าวัลลภ¹, อลิตา ฟักสุวรรณ¹, ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี¹ และน ้าฝน อัศวเมฆิน² 

Takdanai Bunchit*¹, Phoomhiran Laovullop¹, Alita Faksuwan¹ Sivarit Sultornsanee¹ and Namfon Assawamekin² 
1หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: sofinfreeday@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันได้มีการเกิดโรคโควิด 19 ท าให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจ าวัน หนึ่งในนั้นรวมถึงผลกระทบทางด้าน

การศึกษา เนื่องด้วยหากนักศึกษาออกจากที่พักอาศัย อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้ ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดแนวคิดใน

การพัฒนาโปรแกรมดูพฤติกรรมใบหน้าในการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาไพธอนด้วยวิธี Jupiter Notebook ประโยชน์ของงานนี้

เพื่อให้ทางครูผู้สอนและนักศึกษาได้ท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยโปรแกรมจะประมวลผลการหันใบหน้าซ้าย ขวา ก้ม

หน้า เงยหน้า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเรียนแต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่การเรียนการสอนอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหาการออกการที่พักอาศัยได้ โดยให้ผู้สอนกับผู้เรียนเปิด

โปรแกรมขึ้นมาแล้วเขามาท าการเรียนการสอนและประมวลผลออกมาให้แก่ผู้สอน แสดงให้เห็นการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ

วัฒนาการที่เรียกว่า Convolutional Neural Network (CNN) ผลการท าวิจัยของโปรแกรมมีความแม่นย าอยู่ที่ 93% ท าให้เพิ่ม

ความสะดวกสบายโดยนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องมาเรียนถึงสถานศึกษา เมื่อน าโปรแกรมไปทดสอบผลที่ได้พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

ค ำส ำคัญ:  โควิด 19 การเรียนการสอนออนไลน์ สถานศึกษา 

Abstract 

The current coronavirus (COVID-19) pandemic is having a profound impact, not only on people’s health, 

but also on how they learn, work and live. Among the most important challenges created by COVID-19 is how 

to adapt a system of education built around physical schools. Online courses have become a key part of the 

instructional offerings of most learning institutions, from prestigious universities to local high schools. Many 

students find it hard enough to pay sustained attention to a lecture. When the lecture is in the form of a 

recorded video, the temptation to switch to another tab, check social media, send a quick text, rummage 

through playlists, and even get up to get a cup of coffee, all while the lecture is playing, can be overwhelming. 

The proposed work presented is simplified as face detection, recognition and movement classification. In 

support of this work Open CV library, dataset and python programming is used for computer vision techniques 

involved. In order to prove real time efficacy, an experiment was conducted for multiple students to identify 
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their inner emotions and find physiological changes for each face. The results of the experiments demonstrate 

the perfections in face analysis system. Finally, the performance of automatic face movement detection is 

measured with 93% accuracy. 

Keywords:  Covid-19, Online Teaching and Learning, School 

 

บทน า 

ในปัจจุบัน มีการเกิดโรคระบาดโควิด 19 และยังหาวัคซีนรักษาโรคระบาดนี้ไม่ได้ การมาเรียนที่สถานศึกษา ท าให้มี

โอกาสเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัส และเกิดการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การน าเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในการ

ท างานและการเรียนในชีวิตประจ าวันจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ เพราะการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จะเข้ามามี

ส่วนช่วยในการจัดท าการเรียนการสอนออนไลน์ได้ แต่การเรียนการสอนออนไลน์อาจท าให้นักศึกษาเกิดการไม่สนใจเรียนและหัน

หน้าไปทางอื่น  เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนต้องการให้เรียนรู้หรือเรียนรู้ไม่ทันและเกิดความสับสน จากปัญหาที่

เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปที่จะพัฒนาโปรแกรมจับใบหน้าของนักศึกษา เพื่อดูพฤติกรรมใบหน้าของศึกษาในระหว่างที่มีการเรียน

การสอน และบันทึกรูปภาพของนักศึกษา เพื่อน าไปประมวลผลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนการสอนได้

ง่ายขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาโปรแกรมดูพฤติกรรมใบหน้าในการเรยีนการสอน 

 

ขอบเขตของงาน 

1. กลุ่มผู้ใช้งาน 

  1.1 ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้เข้าใช้งาน 

  1.2 ตรวจสอบและตรวจจับใบหน้าของผู้ใช้งานอยู่ในช่วงระยะระหว่าง 24-25 เซนติเมตร 

  1.3 ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของใบหน้าได้ 80 เปอร์เซ็นต์ 

 2. ผู้ดูแลโปรแกรม 

  2.1 สามารถเพิ่มหรือแก้ไขโปรแกรมได้ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

หลักการท างานของระบบรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) ถูกออกแบบมาให้ท าการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลที่เรา

สนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบอาจแตกต่างกันไป

แล้วแต่การออกแบบระบบของแต่ละระบบ ไม่ว่าจะมีอัลกอริทึมการท างานในข้ันตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบ
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ได้แก่ แต่ขั้นตอนการท างานโดยรวมของระบบก็ยังคงเหมือนกันโดยทั่วไป ระบบรู้จ าใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก 

ได้แก่ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) 

1.1 การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือ กระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ หลังจากน้ัน จะ

ท าการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้ ส าหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจ าแนก และอัลกอริทึมที่ใช้ใน

การตรวจจับใบหน้าในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหน้าท่ีดีนั้นมีส่วนช่วยในการจ าแนก(1) 

1.2 การรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) คือ กระบวนการที่น าภาพใบหน้าท่ีตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอน

การตรวจจับใบหน้ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุว่าใบหน้าท่ีตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้น โปรแกรมจดจ า

ใบหน้า คือ ระบบวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่าตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และเปรียบเทียบกับ

ภาพในฐานข้อมูลที่มีเทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้าและจ าแนกภาพ(2) 

ในปี พ.ศ.2554 สมปอง(3) ได้พิสูจน์ทราบและระบุยืนยันตัวตนด้วยการรู้จ าภาพใบหน้า ส่วนใหญ่จะใช้ภาพใบหน้าทั้ง

ใบหน้าในการรู้จ า อย่างไรก็ตาม ในส่วน ประสิทธิภาพในการรู้จ ายังไม่ดีเท่าที่ควร งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การพิสูจน์ทราบตัวตนโดยการรู้จ าใบหน้า โดยมีการใช้คุณลักษณะของใบหน้าทั้งใบหน้า ร่วมกับ คุณลักษณะเฉพาะ

ส่วนของใบหน้าอีก 4 ส่วน คือ ตาซ้าย ตาขวา จมูก และปาก ด้วยวิธีการเชิงเรขาคณิต ที่ใช้หาต าแหน่งต่างๆ บนภาพใบหน้า 

งานวิจัยนี้ใช้ภาพใบหน้า 110 ภาพ เพื่อการเรียนรู้และทดสอบ การรู้จ าใบหน้าใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสองมิติ พบว่า

สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการรู้จ ามากขึ้นเป็น 93% 

ในปี พ.ศ.2553 กฤติกา(4) ได้พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการรู้จ าใบหน้าบุคคลที่ท างานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีกล้องเว็บ

แคมต่ออยู่เทคนิคการรู้จ าที่ใช้ในระบบนี้คือเทคนิค Eigenface ซึ่งการท างานของระบบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือขั้นตอนการ

เรียนรู้ ซึ่งจะน าภาพใบหน้าของบุคคลที่ต้องการจะรู้จ ามาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและขั้นตอนการรู้จ า ซึ่งจะวิเคราะห์

ภาพใบหน้าทดสอบของบุคคลหนึ่ง  เพื่อหาว่าตรงกับภาพใบหน้าใดที่ได้เก็บไว้ในขั้นตอนการเรียนรู้หรือไม่ ผลการทดลองระบบผล

ว่าการน ารูปภาพมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ระบบมีการวิเคราะห์มูลด้วยตัวเองได้ 

ในปี พ.ศ.2551 ปฎิวัติ(5) ได้พัฒนาระบบรู้จ าใบหน้าบุคคล ประกอบไปด้วยการค้นหาต าแหน่งของภาพใบหน้าและการรับ

รู้จ าภาพหน้าตรงการค้นหาต าแหน่งใบหน้าท าโดยค้นหาโครงหน้าด้วยการใช้วงรีไปวัดความคล้ายกับโครงหน้าของภาพใบหน้าการ

ค้นหาต าแหน่งอาศัยการปรับค่าความสว่างของภาพจนกระทั่งบริเวณกลาง ๆ ของภาพใบหน้าเหลือแต่ภาพจุดของตาด าจากนั้นจึง

ใช้ค่ามาตรฐานส าหรับใบหน้าคนเพื่อค านวณต าแหน่งของจมูกและปากต่อไป ส่วนการรู้จ าภาพใบหน้าได้ใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับ

จากโครงหน้าและต าแหน่งของตาด า ปากและจมูก น าไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพใบหน้าและการ

วิเคราะห์ฟาสฟูเรียร์ทรานฟอร์มเพื่อให้สามารถจ าแนกได้ว่าใบหน้านั้น ๆ มีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมหรือไม่ ผลการทดลองสรุปได้ว่าการ

จับใบหน้าในครั้งต่อไปใช่คนเดิมหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ผู้ใช้เดิมจะท าการออกจากโปรแกรม 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) วิธีวัดประสิทธิภาพของโมเดล 2) ผลประสิทฺธิภาพของโมเดล 3) ผลการ

ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล แสดงค่าออกเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ทฤษฎีหลักการท างานของ CNN Image Recognition โดย
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เก็บรวบรวมรูปใบหน้าการหันซ้าย หันขวา หน้ามองตรง เงยหน้าขึ้น และก้มหน้าลง จ านวนรูปแบ่งเป็นไฟล์ละ 150 รูป เพื่อพร้อม

ในการเข้าสู่ขั้นตอนการท าโมเดล ซึ่งจะแปลงภาพจาก RGB ให้เป็นภาพขาวด า เพื่อให้โฟกัสที่ใบหน้าของรูปภาพและน าข้อมูลรูป

นั้นผ่านโมเดล CNN Image Recognition เป็นการให้โมเดลเรียนรู้และจดจ าตรวจจับความเคลื่อนไหวบนใบหน้า ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 Flowchart การท างานของระบบ Face Movement 

 

การเรียนรู้และจดจ า 

จากขั้นตอน Pre-processing  ชุดข้อมูลจะถูกแยกตามประเภทของมุมองศาบนใบหน้า ไม่ได้มีการแบ่งชุดข้อมูลส าหรับ 

Train และ Validation ออกมา ดังน้ันจึงจะต้องท าการแบ่งส่วนชุดข้อมูลเป็น Train และ Validation ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 บอกจ านวนรูปภาพ และจ านวนโฟลเดอร์ทั้งหมดในไฟล์ Data 

 

Architecture ของ Model ที ่สร้างมี Convolutional Layer และ Pooling Layer สองชุด แล้วตามด้วย Flatten 

Layer และ Dense Layer อีกสองช้ัน โดยแต่ละ Layer ที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

 Convolutional Layer รองรับ Input เป็นภาพสีขนาด 32x 32 ให้ Output ออกมา 32 features โดยมี 
kernel ขนาด 4x 4 และใช้ Activation Function เป็น Rectified Linear Unit 

 Pooling Layer ใช้เป็น Max Pool ขนาด 2x 2 โดยจะท าการลดขนาด Input ลงได้ถึง ¼ 

 Dense Layer แรกเป็น Hidden Layer ก าหนดให้มีจ านวน Output เป็น 256 และใช้ Activation Function 
เป็น Rectified Linear Unit 

 Dense Layer ที่สองเป็น Output Layer ของ Network ต้องก าหนดให้มีจ านวน Output เท่ากับจ านวน
หมวดหมู่ภาพที่เราต้องการจัดแบ่ง ในตัวอย่างคือก าหนดเป็น 10 และเราใช้ Activation Function เป็น 
Softmax เนื่องจาก Output ของเราเป็น Multi-Class 

 

ใช้ค าสั่ง Summary เพื่อเรียกดูรูปแบบ model และจ านวนตัวแปรในแต่ละ Layer ได้ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการท างานของ Model CNN 
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ภาพที่ 4 แสดงค่า Confusion Matrix ของ Model 

ตารางที่ 1 ค่า Confusion Matrix ของทั้ง 5 Classes 

Class Recall 

Down 98 % 

Left 94 % 

Right 98 % 

Straight 96 % 

Up 93 % 

 

สรุปค่า Confusion Matrix ดังภาพท่ี 4 และ ตารางที่ 1  อธิบายได้ ดังนี ้

1. Class Down มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสผิดไปที่ Class Straight อยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ และ Class 
Up อยู่ท่ี 1 เปอร์เซ็นต์  

2. Class Left มีค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 94 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสผิดไปท่ี Class Down อยู่ท่ี 2 เปอร์เซ็นต์  Class Right อยู่
ที่ 1 เป อร์เซ็นต์ Class Straight อยู่ท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ และ Class Up อยู่ท่ี 2 เปอร์เซ็นต์  

3. Class Right มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสผิดไปที่ Class Straight อยู่ที่ 1เปอร์เซ็นต์ และ Class 
Up อยู่ท่ี 1 เปอร์เซ็นต์  
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4. Class Straight มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 96 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสผิดไปที่ Class Down อยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ และ Class 
Left อยู่ท่ี 0.02 เปอร์เซ็นต์ 

5. Class Up มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 92 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโอกาสผิดไปท่ี Class Down อยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ Class Left อยู่ที่ 
1 เปอร์เซ็นต์ Class Right อยู่ท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ และ Class Straight อยู่ท่ี 0.02 เปอร์เซ็นต์  

 

ผลลัพธ์ในการ Test Model  ดังรูปภาพท่ี 5 - 7  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลลัพธ์ออกมาโดยใช้รูปภาพ Input และ Output ออกมามุมองศาไปทางไหนและเปอร์เซ็นต์คา่ความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงผลลัพธ์ออกมาโดยใช้รูปภาพ Input และ Output ออกมามุมองศาไปทางไหนและเปอร์เซ็นต์คา่ความถูกต้อง 
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ภาพที่ 7 แสดงผลลัพธ์ออกมาโดยใช้รูปภาพ Input และ Output ออกมามุมองศาไปทางไหนและเปอร์เซ็นต์คา่ความถูกต้อง 

ผลการทดลองของโปรแกรม คือ การจับเป็นภาพนิ่งทุก 3 นาที แล้ววัดประมวลผลเปอร์เซ็นต์วา่ ผู้ใช้งานหันหน้าไปทาง

ทิศทางใด เพ่ือน าไปสรุปผลในตอนท้าย 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการดูพฤติกรรมใบหน้าการหันหน้าด้านซ้าย ขวา หน้าตรง ก้มหน้าและเงยหน้า ของผู้เรียนออนไลน์โดย

ผ่านโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนภาษา Python ประมวลผลภาพด้วยวิธี Deep Learning และใช้อัลกอริธึม CNN 

เพื่อตรวจจับใบหน้าการหันหน้าตรง ซ้าย ขวา เงยหน้า ก้มหน้าได้ท าให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วในการ

ปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดลอง การหันหน้าลงมีความแม่นย าอยู่ที่ 98% ด้านซ้าย 

94% ด้านขวา 98% หน้ารง 96% และเงยหน้าอยู่ท่ี 93% ข้อเสนอแนะจากการท าโปรแกรมที่ได้ท าการทดสอบ ข้อมูลของรูปภาพ

การทดสอบ ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ยิ่งท าให้มีความแม่นย ามากขึ้น ผู ้วิจัยจะเพิ่มความประสิทธิภาพของโปรแกรมและเพิ่ม

หลากหลาย พร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มความแม่นย าทางระบบต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึ้น ในสังคมผู้คนเริ่มหันมาใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนอวัยวะที่ 33 

ที่คนในสมัยนี้ขาดไม่ได้ ในเรื่องของการศึกษาโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้

ตลอดเวลา คณิตศาสตร์ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด

อย่างมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากเด็กสมัยนี้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกกันว่า

เครื่องคิดเลขช่วยในการค านวณ จึงท าให้เด็กอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ มีการค านวณที่ช้า บวก ลบ คูณ 

หารไม่คล่อง และอาจคิดผิดพลาด ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จึงจัดท า

แอพพลิเคชันในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งใช้แอพอินเวนเตอร์ใน

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ท าให้เกิดความแตกต่างจากเรียนรู้แบบเดิม  แอพพลิเคชันนี้มีภาพประกอบ และเสียงที่

น่ารัก เพื่อดึงดูดให้เด็กๆ อยากเข้ามาสนุกกับการฝึกทักษะ มีแบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน มีการเล่นเกมนับคะแนน และสามารถดู

คะแนนเพื่อวัดประสิทธิภาพในการฝึกทักษะของผู้เรียน ผู้วิจัยท าการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมี

ความพึงพอใจในระดับมาก 
 

ค ำส ำคัญ: ฝึกทักษะ, คณติศาสตร,์ แอพอินเวนเตอร ์ 

 

Abstract 

The current technology is more advanced. People in the society start using smartphones as if they 

almost became our 33rd primary organ which we cannot live without them. In education, smartphones play a 

significant role because they allow us to explore knowledge whenever we want or wherever we are. 

Mathematics is necessary in intellectual development of human-beings making us be able to think creatively 

and systematically so that we can solve problem correctly. Unfortunately, young generation extensively use 

calculators which could block the development of proper mathematical skills which leads to a hardship and 

inaccuracy even for just a simple calculation. In this regard, the authors have observed this pain point and thus 
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created an application to develop mathematical skills for primary-school students in Android platform on 

smartphones by using App Inventor. This application is a new alternative environment for learning compared 

to the traditional ways due to its visuals and user-friendly sounds for attracting children to try this application 

for improving their skills. It also comprises of a pre-evaluation and post-evaluation plus   various games to 

collect the points which can be used to evaluate their performance. Lastly, with a total of 30 users, researchers 

found that they are highly satisfied with the application. 
 

Keywords: Skill development, Mathematics, App Inventor 

 

บทน า 

คณิตศาสตร์คือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน และมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ 
เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใน
ปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะทางการค านวณ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เด็กส่วนใหญ่หันไปใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวกมากกว่าที่จะวิเคราะห์และค านวณด้วยตนเอง อาจจะท าให้เด็กขาดทักษะทางด้านนี้และต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใน
การเรียนพิเศษ  

นอกจากนี้ จากผลการวิจัย นักเรียนไทยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากส าหรับเด็กไทย สสวท.เผยผล
ประเมิน TIMSS พบค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์ เด็ก ป.4 ของไทยติดอยู่กลุ่มสุดท้าย ได้อันดับที่ 34 จาก 52 ประเทศ โดยประเทศที่มี
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงสุด คือ สิงคโปร์(1) จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้จัดท าแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับผู้ที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะการค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งแอพ
พลิเคชันนี้จะท าให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนและเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตรส์ าหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

ขอบเขตของงาน 

กลุ่มของผู้ใช้งาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด Android Operating System) คือ ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ 

(Open Source) โดยบริษัท กูเกิล (Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

มีจ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาด  หน้าจอ และความละเอียด

แตกต่างกันได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากการ

น าเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกกแบบมาเพื่อท างานเป็นเครื่องให้บริการ 

(Server) มาพัฒนาต่อเพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System) (ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ออนไลน์) (2) 

App Inventor คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันส าหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โปรแกรม App Inventor พัฒนาขึ้นโดย Professor 

Hal Abelson และคณะซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาภาษาโลโก้มาก่อน เขาพัฒนาโปรแกรม  App Inventor โดยได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัทกูเกิล (Google Inc.) ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาอยู่ที่ว่าคนที่อยากสร้างแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถสร้างแอพพลิเคชันข้ึนได้ง่ายๆ(3) 

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด เราใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าสิ่งท่ีเราคิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่ด้วยวิธี

คิด เราก็จะสามารถน าคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์ช่วยให้คนเป็นผู้ที่มีเหตุผล เป็นคนใฝ่รู้ ตลอดจน

พยายามคิดสิ่งที่แปลกและใหม่ คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด

ของมนุษย์ มนุษย์สร้างสัญลักษณ์แทนความคิดนั้น ๆ และสร้างกฎในการน าสัญลักษณ์มาใช้ เพื่อสื่อความหายให้เข้าใจตรงกัน 

คณิตศาสตร์จึงมีภาษาเฉพาะของตัวมันเองเป็นภาษาที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์แทนความคิดเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติ

ทุกภาษาที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์แทนความคิดเป็นภาษาสากลทุกชาติทุกภาษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์จะเข้าใจตรงกัน(4)  

ในปี พ.ศ.2558 พรทิพย์ (5) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ในปี พ.ศ.2559 ทศพร (6) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ  เมนเทิล 

แมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่าผลความพึงพอในระดับมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2559 ภิญญาพัชญ์ (7) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันชุดการเรียนรู้ภาษาส าหรับเด็กบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าผล

ความพึงพอในระดับมาก 

ในปี พ.ศ.2560 อภิณพร(8) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันค าศัพท์ภาษาไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ พบว่า นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ในปี พ.ศ.2560 จริยา(9) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันเสริมการเรียนรู ้สุขศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบขั ้นตอนในการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส  าหรับเด็กประถมศึกษาบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน โดยใช้หลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1  

 

 

 

ภาพที่ 1 Waterfall Model 

 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ ป.3 เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหา และน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบจากแผนภาพท่ีแสดงการท างานของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram) และผู้ใช้ระบบจะแบ่งออก 
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ดูแลระบบ โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบ ดังนี้ 

กลุ่มผู้ใช้งาน 

1. ฟังก์ชัน Pre-test คือ แบบทดสอบก่อนเรียน จะเป็นการวัดความรู้ของผู้ใช้ก่อนจะเริ่มบทเรียนและสามารถน า 

คะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนได้ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการเรียนของผู้ใช้ 

2. ฟังก์ชัน View Lesson คือ การดบูทเรียนในแตล่ะหมวด เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกศึกษาในแตล่ะหมวด 

3. ฟังก์ชัน Post-test คือ แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียน เพื่อเป็นการวัดระดบัความรูห้ลังจากท่ีได้เรียนบทเรียนว่า 

เข้าใจเนื้อหามากน้อยแคไ่หน 

4. ฟังก์ชัน Study Lesson คือ บทเรียนที่ให้ผู้เรยีนไดเ้ข้ามาศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ บวก ลบ คูณ  

หาร ผู้ใช้สามารถเลือกเรยีนในแตล่ะหมวดได้ตามความต้องการ 

5. ฟังก์ชัน Get Score คือ ผู้ใช้งานสามารถดูคะแนนแบบทดสอบได้ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการว่า 

ผู้เรยีนมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด 

 กลุ่มผู้ดูแลระบบ 

1. ฟังก์ชัน Maintain Lesson คือ ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุง และลบ บทเรียนได้ เพื่อให้เนื้อหาบทเรียนมี 

ความทันสมัยและตรงกับปัจจุบัน 

2. ฟังก์ชัน Maintain Test คือ ผู้ดูแลสามารถเพิม่ แก้ไข ปรับปรุง และลบ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน ได้  

เพื่อให้แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกับบทเรียนในปัจจุบัน 

 

 

การรวบรวม

ข้อมูล 

การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ

ระบบ 

การพัฒนา

ระบบ 

การติดตั้งและ

ทดสอบระบบ 

การทดสอบและ

ประเมินผล 
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                                 ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร ์

ส าหรับเด็กประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 

           ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาระบบ 

ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

 1. แลปท้อป (Laptop) 

 2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) INTEL CORE I7-9750H 

 3. ฮาร์ดดิสก์ HDD ขนาดความจุ 512 กิกะไบต์ 

 4. หนว่ยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต์ 

 5. โทรศัพทม์ือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

             3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

 1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
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 2. โปรแกรม App Inventor 

              ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 

              การสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ซึ่งเหมาะส าหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผู้วิจัยเลือกกการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม App Inventor โดยมีฟังก์ชันการ

ท างาน ดังภาพที่ 3 - 19 

              บทเรียนมีทั้งหมด 4 หมวดหลักๆ ได้แก่ บวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งก่อนเรียนบทเรียนจะมีให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน

หมวดละ 5 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 5 คะแนน และมีการจับเวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนหมวด

ละ 1.40 นาที และหลังจากเรียนบทเรียนแล้ว ก็มีแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งจะรวมทุกหมวดเป็นจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

และมีการจับเวลาในการท าแบบทดสอบหลังเรียน ข้อละ 30 วินาที รวมทั้งหมด 5 นาที จากผลการทดสอบระบบ พบว่า ผู้ใช้งานมี

ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนและมีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนมีมากกว่าคะแนนของบท

ทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าหลัก ภาพที่ 4 หน้าเลือกบทเรียนและบททดสอบ 
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ภาพที่ 5 หน้าเลือกหมวดแบบทดสอบก่อนเรียน ภาพที่ 6 หน้าแบบทดสอบก่อนเรยีนในหมวดบวกเลข 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ในหมวดบวกเลข 
ภาพที่ 8 หน้าแบบทดสอบก่อนเรยีนในหมวดลบเลข 
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ภาพที่ 9 หน้าแสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ในหมวดลบเลข 

ภาพที่ 10 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนในหมวดคณูเลข 
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ภาพที่ 11 หน้าแสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ในหมวดคูณเลข 

 

ภาพที่ 12 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนในหมวดหารเลข 

 

ภาพที่ 13 หน้าแสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ในหมวด 

 

ภาพที่ 14 หนา้บทเรียนในหมวดบวกเลข 

 

ภาพที่ 15 หน้าบทเรียนในหมวดลบเลข 

 

ภาพที่ 16 หน้าบทเรียนในหมวดคูณเลข 
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ภาพที่ 17 หน้าบทเรียนในหมวดหารเลข 

 

ภาพที่ 18 หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ภาพที่ 19 หน้าแสดงคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 

 การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก

ประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 

(Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่า หัวข้อที่พึงพอใจต่อ

ผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ความง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชัน รองลงมา คือ ความสอดคล้องของบทเรียนกับแบบทดสอบ  เสียง

ประกอบในแอพพลิเคชัน ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน จ านวนข้อของแบบทดสอบ ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน โดย

สรุปทั้ง 6 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการทดสอบ 

สรุปว่า ผู้ใช้งานมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน และผู้ใช้งานมีพัฒนาการในการ บวก ลบ คูณ หาร

เลข มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทศพร ดิษฐ์ศิริ และณรงค์ สมพงษ์ 

ตารางที่ 2 แบบประเมินคณุภาพของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

(โดยผู้ใช้งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เชิงคุณภาพ 

1.ความง่ายในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
2.ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
3.ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
4.จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
5.เสียงประกอบในแอพพลิเคชัน 
6.ความสอดคล้องของบทเรียนกับแบบทดสอบ 

รวม 

4.80 
4.30 
4.07 
4.20 
4.50 
4.62 
4.42 

0.42 
0.38 
0.55 
0.48 
0.69 
0.62 
0.52 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม App Inventor ในการสร้างแอพพลิเคชันและได้ท าการทดสอบฟังก์ชันของระบบจากผู้ใช้งานจริง โดย

ทดลองใช้ฟังก์ชันแบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียนในแต่ละหมวด และแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้น จึงได้ท าการทดสอบคุณภาพ

ของแอพพลิเคชันด้านความสามารถของแอพพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยได้ท าการสอบถามจากเด็ก

ประถมศึกษาตั้งแต่ ป.1 - ป.6 จ านวน 30 คน พบว่า คุณภาพของแอพพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีข้อเสนอแนะว่า 

ควรปรับปรุงในเรื่องของเสียงเพลงในแอพพลิเคชันที่ฟังดูน่าเบื่อเกินไปและปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหาในบทเรียนที่มีน้อยเกินไป 

ทางผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนีไ้ปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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การพัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ 
Development of Model with Face Emotion 
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บทคัดย่อ 
โลกในยุคดิจิทัล ได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ท าให้มีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจ และอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความล ้าหน้าต่าง ๆ โดย

เฉพาะงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล ้าสมัยสามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถรับมือ

ได้ เเละยังเป็นเครื่องมือท่ีท างานซ ้าซากน่าเบื่อแทนมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถมีเวลาไปโฟกัสงานที่ส าคัญและสามารถ

สร้างมูลค่าได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพโดยใช้ภาษาไพธอน การพัฒนาโมเดลนี้  ประกอบด้วย 

การสร้างชุดข้อมูล เพื่อน าไปเทรนโมเดลและตรวจสอบความแม่นย าของโมเดล และมีการทดสอบโมเดล โดยน าภาพที่ไม่เคยเห็นมา

ก่อนไปทดสอบ เพื่อให้ทราบอารมณ์ของรูปภาพ และดูความแม่นย าของโมเดลว่าแม่นย าเพียงใด  เพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดล 

ผู้วิจัยท าการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

ค ำส ำคัญ:  โมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ, การเรียนรู้ของเครื่องจักร, อารมณ์ของใบหน้า 

 

Abstract 

Over the years, technology has revolutionized our world and daily lives. Therefore, we must begin to 

take advantage of the many benefits that technology offers in business to optimize the performance of our 

companies. As technologies such as AI continue to grow, they will have a great impact on our quality of life. 

The development in computer vision and machine learning makes emotion expression recognition. In most 

common cases it allows companies to detect the emotions of people passing by their cameras. It may be used 

for marketing purposes. The proposed work presented is simplified in three objectives as face detection, 

recognition and emotion classification. In support of this work Open CV library, dataset and python programming 

is used for computer vision techniques involved. In order to prove real time efficacy, an experiment was 

conducted for multiple students to identify their inner emotions and find physiological changes for each face. 

The results of the experiments demonstrate the perfections in face analysis system. Finally, the performance 

of automatic face detection and recognition is measured with accuracy. 
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Keywords:  Emotion-telling Model, Machine Learning, Facial Emotion 

บทน า 

การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์มีการแสดงออกได้หลายแบบ การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ สามารถสังเกต
ได้จากพฤติกรรม ได้แก่ การแสดงออกทางใบหน้า อาการตกใจ การแสดงออกทางอากัปกิริยาท่าทาง เสียง การคิด การตัดสินใจ 
แบ่งลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ (Expression of Emotion) เป็น 3 ประเภท คือ การแสดงออกทางสีหน้า (Facial 
Expressions) การใช้สายตา สื่ออารมณ์ (Eye Contact) เช่น การมองสบตานั้นมีความกร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา (Staring) 
อย่างไม่ลดละนั้น ว่าเป็นการมองดูด้วยอารมณ์โกรธ หรือมีความรู้สึกเป็นศัตรู  ต่อกัน ภาษาท่าทาง (Body Language) เช่น 
ผดุลุกผุดนั่ง เกากระชากผม ล้วนแต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล หรือการกระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะพบได้ในสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเครียด จากการแสดงอารมณ์ดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปที่จะพัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ โดย
ใช้ภาษาไพธอนในการเขียนโมเดล เพื่อท่ีจะให้โมเดลทราบและจดจ าอารมณ์ที่แสดงออกจากใบหน้าด้วยรูปภาพได้  
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาอัลกอริทึมของระบบรู้จ าอารมณ์บนใบหน้า (Facial Expression Recognition)  

2. เพื่อศึกษาอัลกอริทึมในการแยกข้อมูลทางสถิติที่มีจ านวนมาก (Statistical Classification) 

3. เพื่อพัฒนาระบบรู้จ าอารมณ์บนใบหน้า โดยระบบสามารถบอกอารมณ์ของบุคคลนั้นได้ว่าเป็นอารมณ์ใด 

 

ขอบเขตของงาน 

1. ศึกษาอัลกอริทึมท่ีใช้ในกระบวนการรู้จ าอารมณ์บนใบหน้า 

2. ระบบสามารถลดมติิของข้อมูลที่มีความซับซ้อนลงได ้

3. ระบบสามารถรูจ้ าและวิเคราะห์หาอารมณ์ของใบหน้าท่ีรับเข้ามาได ้

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 Greenberg(1) ได้แบ่งลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ (Expression of Emotion) เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การ

แสดงออกทางสีหน้า (Facial Expressions as Guide to the Emotions of Others) เช่น เด็กแสดง สีหน้าแตกต่างกันอย่างเห็น

ได้ชัดจากการสัมผัสรสชาติต่างๆ เช่น เปรี้ยว ขม หวาน เป็นต้น 2. การใช้สายตาสื่ออารมณ์ (Eye Contact: Gazes and Stares) 

เช่น โดยทั่วไปจะพบว่าการสบสายตาบ่อยครั้ง เป็นสัญญาณทางด้านความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ในทางตรงกันข้าม การหลบหลีกหรือซ่อน

เร้นสายตาก็เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึก ทางลบที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความวิตก อาย หรือความรู้สึกไม่  ชอบก็ตาม อย่างไรก็ตาม มี

ข้อยกเว้นว่า หากการมองสบตานั้นมีความกร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา (Staring) อย่างไม่ ลดละนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นการ

มองดูด้วยอารมณ์โกรธ หรือมีความรู้สึกเป็นศัตรูต่อกัน 3. ภาษาท่าทาง (Body Language : Gestures and Movements) เช่น 

ผุดลุกผุดนั่ง เกากระชากผม ล้วนแต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล นอกจากนี้ยังพบว่าภาษาท่าทางในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่าง

กัน เช่น ชาวอินเดียตอบ รับโดยการส่ายหน้าหรือสั่นศีรษะ ในขณะที่การพยักหน้า เป็นการตอบรับในภาษาสากล 

อารมณ์ (Emotion) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ซึ่งมีท้ังอารมณ์ในทางบวกและทางลบ เช่น ความ

พึงพอใจหรือความรู้สึกไม่สมปรารถนา ในปัจจุบัน การตอบสนองทางอารมณ์นั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน 
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เนื่องจากสามารถน าไปวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่น่าสนใจของมนุษย์ได้ โดยการตอบสนองทางอารมณ์ของมนุษย์นั้นสามารถแสดง 

ออกมาได้หลายทาง เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ค าพูด หรือการแสดงออกทางร่างกาย ซึ่งการแสดงออกทางสีหน้านั้นเป็นส่วน

ส าคัญที่สุดในการสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากเป็นส่วนท่ีแสดงออกมาได้เร็ว ชัดเจน และง่ายที่สุด 

ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที ่อ่าน

ง่าย  โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการแปลงชุดค าสั่งที่เราเขียนให้เป็นภาษาเครื่อง 

Python มีการท างานแบบ Interpreter คือเป็นการแปลชุดค าสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์

ท างานตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นภาษาโปรแกรม Python ยังสามารถน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท 

โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง (General-purpose language) จึงท าให้มีการน าไปใช้กันแพร่หลายในหลายองค์กร

ใหญ่ระดับโลก เช่น Google, YouTube, Instagram, Dropbox และ NASA เป็นต้น(2)  

Google Colab ชื ่อเต็มคือ Google Colaboratory คือ Jupyter notebook ที ่ท างานอยู ่บน Cloud โดยที ่เราไม่

จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ สามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงมีบัญชี Google Drive ก็ใช้งานได้ทันที เพื่อท าให้เราจัดเก็บ Code ไว้

บน Drive การจัดการ Folder เเละไฟล์ต่างๆได้ สเหมือนกับเขียนโปรแกรมบนเครื่อง Notebook เเละเเชร์ให้กับเพื่อนๆ ได้อีก ซึ่ง

ภาษาหลักท่ีใช้เขียนจะเป็นภาษา Python สามารถเลือกรันได้ Python version 2 หรือ Python version 3.x และแถมยังมี GPU, 

TPU ให้เราได้ใช้ฟรีอีกด้วย(3) 

ในการพัฒนาหรือการสร้างเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา ผู้ที่พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึงรูปแบบ

หรือประเภทของเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจะได้น ามาใช้พัฒนา หรือสร้างเครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะต่าง ๆ ทาง

จิตวิทยาท่ีมีความแตกต่างกันซึ่งกันวัดผลทางจิตวิทยาต่างก็ได้มีความคิดเห็นในการแบ่งเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาออกเป็น ประเภท

ต่าง ๆ ไว้ตามทัศนะของแต่ละคน จึงมีความหลากหลายเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดประเภทของเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา(1) 

ในปี ค.ศ.2005 Tett(5) ได้พัฒนาและตรวจสอบความตรงของแบบวัดรายงานตนเองของความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็น

แบบพหุมิติคุณลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ จากการศึกษาการวัดทางจิตวิทยาทั้งหมด 33 เรื่อง ของ 6 แบบวัดความฉลาดทาง

อารมณ์ประเภท แบบรายงานตนเองก็ได้สนับสนุนแนวคิดพหุมิติของความฉลาดทางอารมณ์ โดยธรรมชาติและตัวเลขของมุมมอง

ของความฉลาดทางอารมณ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบข้ันตอนในการพัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน โดยใช้หลักการของ Waterfall 

Model ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพที่ 1 Waterfall Model 

 

 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหแ์ละ

ออกแบบโมเดล 

การพัฒนาโมเดล การติดตั้งและ

ทดสอบโมเดล 

การทดสอบและ

ประเมินผล 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
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%A3/3699-google-drive-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/83-python/2393-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-python-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
https://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%A3/5372-graphics-processing-unit.html
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ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาโมเดลต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจในโมเดลแสดงอารมณ์ด้วย

รูปภาพ และน ามาวิเคราะห์และออกแบบโมเดลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโมเดล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ระบบโดยเขียนผังงานอัลกอลิธึม (Flow Chart) ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 Flowchart ภาพรวมของโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ 

 

ขั ้นตอนแรกของโมเดลจะเริ ่มต้นด้วยการ Input Image Dataset คือ การสร้างดาต้าเชตไว้ เพื ่อท าการ Image 

Processing คือ การประมวลรูปภาพจากดาต้าเชต เพื่อท า Face Detection คือ ตรวจจับใบหน้าจากรูปภาพ จากนั้นท า Facial 

Feature Extraction คือ การดึงคุณสมบัติของใบหน้าจากรูปภาพ และท า Emotion Classification คือ การจ าแนกแบ่งแยก

อารมณ์ของรูปภาพ เพื่อให้ทราบว่ารูปภาพที่น าไป Training จะเป็นอารมณ์อะไร เพื่อให้ออกมาเป็น Output Emotion และจบ

การท างาน 
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 ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาโมเดล 

ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าตามขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 Flowchart การท างานของโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ 

 

เริ่มต้นจากการแบ่งฝั่งจะมีการท างานของฝั่ง Training กับ Test ในส่วนของฝั่ง Train Data จะแบ่งมา 80% ในการ 

Train Model จากนั้นจะใช้ Filter conv2d Layer, Activation Layer, Max pooling Layer จากนั้นท าการ Flattening คือการ

รวมเลเยอร์เข้าด้วยกันเพื่อท าการ Predict หรือการท านาย จากนั้นท าการ Convergence ถ้าไม่ก็กลับไปท าการ Train Model 

ใหม่อีกรอบโดยการเพิ่มรอบรันหรือ epoch+ 50 รอบแต่ถ้าใช่ก็จะท าการ Save Model เก็บไว้ ในส่วนของฝั่ง Test Data จากที่ 

Save Model จะแบ่งมา 20% ในการ Test Model จากการ Test Model เสร็จ จะสามารถ Plot Confusion Matrix และจะ

ออกมาเป็นผลลัพธ์ของ Output 

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาโมเดล ประกอบด้วย 

 1. แลปท๊อป (Laptop) 

 2. มีหน่วยประมวลผม (CPU) INTEL CORE I7-9750H 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 
 

1331 
 

 3. ฮาร์ดดิสก์ HDD ขนาดความจุ 512 กิกะไบต์ 

 4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด 8 กิกะไบต์ 

             3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 

 1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 

 2. Google Colab 

     ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบโมเดล 

การสร้างและพัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ ผู้วิจัยเลือกการพัฒนาโมเดลโดยใช้ Google Colab โดยมีการจัดท า

ชุดข้อมูลภาพทั้งหมด 754 ภาพ โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ข้อมูล ได้แก่ Test และ Train แต่ละชุดจะแบ่งภาพออกเป็น 4 Class 

ได้แก่ Confuse, Happy, Natural, Sleepy 

ข้อมูลแรกเป็นชุดข้อมูล Train จ านวน 514 ภาพ ได้แก่ Happy จ านวน 171 ภาพ Natural จ านวน 158 ภาพ  Sleepy 
จ านวน 185 ภาพ ข้อมูลสองเป็นชุดข้อมูล Test จ านวน 106 ภาพ ได้แก่ Happy จ านวน 37 ภาพ Natural จ านวน 36 ภาพ 
Sleepy จ านวน 33 ภาพ เป็นการแบ่งข้อมูล Train 70 Test 30 % โดยเลือกใช้เครื ่องมือของ TensorFlow Keras  ในหัวข้อ 
Preprocessing Image  ใช้เป็น ImageDataGenerator ในการน าข้อมูลชุดแต่ละ Class เข้าไป ในการ Train แบ่งเป็น 3 ครั้ง ดัง
ตารางที่ 1-3 
 
ตารางที่ 1 ครั้งท่ี 1 จ านวน 50 รอบ 

Class Precision Recall F1-score 
Confuse 0.00 0.00 0.00 
Happy 0.23 0.65 0.34 
Natural 0.49 0.47 0.48 
Sleep 0.37 0.20 0.26 

 
ตารางที่ 2 ครั้งท่ี 2 จ านวน 150 รอบ 

Class Precision Recall F1-score 
Confuse 0.44 0.29 0.35 
Happy 0.23 0.43 0.29 
Natural 0.56 0.40 0.48 
Sleep 0.62 0.60 0.61 

 
ตารางที่ 3 ครั้งท่ี 3 จ านวน 300 รอบ 

Class Precision Recall F1-score 

Confuse 0.56 0.21 0.30 
Happy 0.36 0.43 0.39 
Natural 0.471 0.62 0.66 
Sleep 0.57 0.83 0.67 
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การสร้างโมเดล CNN  ใช้ของ Sequential ในขั้นแรกจะท าการ filters รูปภาพในแต่ละคลาส โดยมีการป้อน Input 
ความกว้างความสูง ผ่าน Layer แต่ละชั้นสลับกับ Layers Maxpool เป็นการดึงค่าเฉลี่ยสูงสุดออกมา และเลือกใช้เป็น Relu คือ
ฟังก์ชันท่ีได้รับความนิยมสูงสุดที่ในโลกขณะนี้ นิยมใช้ใน Convolutional Neural Network หรือ Deep Learning โดยที่ถ้าค่าต ่า
กว่า 0 จะได้ Output เป็น 0 โดยทันที หากค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ก็จะได้ Output ที่มากกว่า 0 นั้นเอง ใช้ Padding=‘same’ 
บังคับให้ชั้นนี้ส่งออกข้อมูลขนาดเท่าเดิมชั้น เพิ่มชั้นที่เป็น Flatten ให้กับโมเดลเพื่อแปลงข้อมูลจากภาพให้เป็นเวคเตอร์ ที่จะ
สามารถส่งต่อให้ชั้นต่อไปได้ คือ เอาข้อมูลอาร์เรย์ขนาดหลายมิติจากชั้นที่แล้ว มาตีแผ่ออกเหลือแค่มิติเดียว สุดท้าย Dense 
output ออกมาจ  านวน 4 Class โดยใช ้  Softmax เพ ื ่อให ้  Output ออกมาเป็น Probability ไปค  านวน  Negative Log 
Likelihood เป็น Cross Entropy Loss นิยมใช้ในงาน Class Classification 
      ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 

การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ โดยใช้แบบประเมินชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 4 

 

    ตารางท่ี 4 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 

 

  ตารางที่ 5 แบบประเมินคณุภาพของโมเดลบอกอารมณด์้วยรปูภาพ (โดยผู้ใช้งาน) 

หัวข้อท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 

1.ความง่ายในการใช้งานโมเดล 
2.ประสิทธิภาพของโมเดล 
3.ความสะดวกในการใข้งานโมเดล 

รวม 

4.62 
4.20 
4.07 
4.30 

0.62 
0.48 
0.55 
0.55 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 

จากตารางที่ 5 ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ ใช้งาน จ านวน 30 คน พบว่าหัวข้อที่พึงพอใจต่อ

ผู้ใช้งานมากที่สุด คือ ความง่ายในการใช้งานโมเดล รองลงมา คือ ประสิทธิภาพของโมเดล และความสะดวกในการใช้งานโมเดล

โดยสรุปทั้ง 3 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 จากผลการทดสอบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ

มาก 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบการพัฒนาโมเดลบอกอารมณ์ด้วยรูปภาพ โดยใช้ Google Colab  ในการสร้างโมเดล และได้ท าการ

ทดสอบโมเดลจากผู้ใช้งานจริง โดยทดลองใช้รูปภาพที่ต้องการจะทดสอบ ดังนั้น จึงได้ท าการทดสอบคุณภาพของโมเดลด้าน

ความสามารถของโมเดลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยได้ท าการสอบถามจากกลุ่มผู้ร่วมทดสอบเป็นจ านวน 30 คน 

 พบว่า คุณภาพของโมเดลโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงในเรื่องของความแม่นย าของโมเดล ซึ่งทาง

ผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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การพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
The Development of Application on Android for Practicing Thai Language Skills in 

Vocabulary Writing 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน ภาษาไทยมีความจ าเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เนื ่องจากเป็นภาษาหลักที ่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันทุกวัน การเขียนค าภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่คนไทย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคัญ ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีงดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีค าพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงท า
ให้เกิดความสับสนในการสะกดค าบางค า ท าให้มีค าที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะรวบรวมค าที่มักเขียนผิดใน
ภาษาไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค าที่คุ้นเคยจากการฟังและการพูด จึงเล็งเห็นว่าควรมีแอพพลิเคชันท่ีสามารถฝึกทักษะการเขียนในเรื่อง
นี้ อีกทั้งยังมีบทเรียนและมีแบบทดสอบให้ท าทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับค าที่มักเขียนผิดให้ถูกต้องมากที่สุด 
ผู้วิจัยได้ใช้แอพพลิเคชันท้ังเคเบิลในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่จะท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว
ต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์ที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถใช้งานจากท่ีใดก็ได้ผ่านทางแอพ
พลิเคชัน จากการน าแอพพลิเคชันน้ีไปทดสอบกับผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก 
 

ค ำส ำคัญ: ทักษะทางภาษาไทย การเขียนค าศัพท์ แอพพลิเคชันท้ังเคเบิล 
 
Abstract 

At present, Thai language is very essential for everyday use. Because it is the primary language used in 
everyday life. Writing Thai words in a correct way is of great importance but most Thai people do not pay 
enough attention. Thai language is a very beautifully complex language. There are 44 consonants with many 
homographs and homonyms such that  they often cause confusion and misuse of some words. We realize the 
need to compile these words causing most mistakes  in Thai, most of which are frequently used in listening 
and speaking. Therefore, there should be an application that can practice writing skills in this regard. The 
application has lessons and quizzes to do before and after practicing in order to improve the skills of these 
most common mistakes. Researchers have used Thunkable software to develop a smart phone application that 
provides user a convenient, easy, and fast way for the study from anywhere to improve Thai language skills in 
writing vocabulary. After testing this application on 30 users, it was found that the users were very satisfied. 
 

Keyword: Thai Language Skills, Writing the Words, Thunkable Application 
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บทน า 

ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในชีวิตของคนในสังคมไทย มีความจ าเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร การเขียน การอ่าน ล้วนมีการใช้ภาษาไทยเป็นประจ าในทุกวัน จึงควรที่จะให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้
งานท่ีถูกต้องเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยภาษาไทยเป็นภาษาท่ีค่อนข้างมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะและตัวสะกด จึงท าให้
หลายคนเกิดความสับสน และส่งผลให้เกิดการใช้ค าศัพท์ที่สะกดผิดบ้างหรือใช้ผิดบ้าง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีแอพพลิเคชันที่
สามารถฝึกทักษะทางภาษาไทย โดยเจาะจงไปท่ีค าศัพท์ที่มักจะเขียนผิดและใช้ผิด พร้อมท้ังมีบทเรียนที่ประกอบไปด้วยการสะกด
ค าที่ถูกต้อง ความหมายของค านั้น ๆ ตัวอย่างการใช้ประโยค และยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผล ผู้วิจัยจึง
พัฒนาแอพพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 
อีกทั้งแอพพลิเคชันนี้ยังให้ความสะดวก สามารถเรียนที่ไหนและเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็สามารถใช้งานได้ 
และคนต่างประเทศสามารถเรียนรู้จากแอพพลิเคชันนี้ได้ หากมีพื้นฐานภาษาไทยและมีความสนใจภาษาไทย 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแอพพลิเคชันนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับค าที่มักจะเขียนผิดหรือใช้ผิด
ของภาษาไทย และศึกษาด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งประหยัดเวลาและสามารถ
เรียนรู้ได้รวดเร็ว โดยสื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาในแอพพลิเคชันน้ี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ 
 
ขอบเขตของงาน 
 ส่วนของผู้ใช้งาน 

1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียน 
2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเรียนบทเรียน 
3. ผู้ใช้งานสามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคะแนนหลังจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบบทเรียน 
2. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบแบบทดสอบ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากการน าเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux 

Kernel) ซึ ่งเป็นระบบปฏิบัติการที ่ออกแบบมาเพื ่อท างานเป็นเครื ่องให้บริการ (Server) มาพัฒนาต่อ เพื ่อให้กลายเป็น

ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ 2550 บริษัทกูเกิล ได้ท าการก่อตั้งสมาคม OHA เพื่อเป็น

หน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานกลางของอุปกรณ์พกพาและระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(1) 
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      Thunkable ม ีหล ักการท  างานเหม ือนก ับ MIT App Inventor โดยใช ้หล ักการเข ียนโปรแกรมแบบ Visual 

Programming Language ซึ่งเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรมมิ่งรุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขียน และใช้หลักการการต่อแบบเล

โก้ คือต่อเป็นบล็อคๆ โดยยังรักษาหลักการการเขียนโปรแกรมมิ่งทุกอย่าง  ซึ่งแหมาะส าหรับมือใหม่ที่สนใจทางด้านการเขียน

โปรแกรมอย่างยิ่ง Thunkable มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งพัฒนาการ MIT APP inventor Version2 ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้

ใช้ได้อย่างครบครันมากขึ้น อาทิ เช่น ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Font ได้หลากหลายยิ่งขึ้น มีสีให้เลือกมากยิ่งขึ้น เหมาะส าหรับนักพัฒนา

แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์(2) 

 Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดย

โปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ 

หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนท่ีมีคนใช้และเป็นที่นิยมมากคือ iOS และ Android จึง

ท าให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา แอพพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก เช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็

เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่างแอพพลิเคชันที่ติดมากับ

โทรศัพท์(3) 

ภาษาเขียน หรือทักษะการเขียนมีความส าคัญและมีประโยชน์มากต่อมนุษย์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เป็น

เครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ เป็นเครื่องมือในการบันทึกความรู้ และการเขียนน้ันเป็นกระบวนการสื่อสารและกระบวนการคิดไป

ในขณะเดียวกัน การเขียนช่วยน าเด็กเข้าสู่โลกของการอ่าน เมื่อเด็กเขียน เด็กจะเริ่มมุ่งความสนใจไปท่ีรายละเอียดของตัวหนังสือท่ี

ปรากฏโดยใช้ตัวอักษร และเสียงของค าที่เด็กรู้จัก ดังนั้นการพัฒนาการคิดโดยผ่านทักษาทางภาษา 5 ด้าน คือ การพูดในใจ การ

พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ดังนั้น การเขียนเป็นการสื่อสารทางความคิดและความเข้าใจของผู้เขียนโดยสื่อสารออกมาเป็น

หนังสือให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจในเรื่องที่ต้องการจะถ่ายทอดได้ตรงตามจุดประสงค์(4) 

ในปี พ.ศ.2561 อภิณพร(5) ได้พัฒนาแอพพลิเคชันค าศัพท์ภาษาไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์โดยกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ จังหวัดกาลสินธุ์จ านวน 20 คน พบว่านักเรียนทุก

คนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 100 

ในปี พ.ศ.2559 มูนิเร๊าะ(6) พัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 270 คน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดถึงมาก 

ในปี พ.ศ.2539 หทัยรัตน์(7) การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต ่า ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์การประเมินอย่างมีนัยส าคัญ 

ในปี พ.ศ.2554 ภัตตินันท์(8) ได้สรุปความหมายของการเขียนค าไว้ว่าเป็นการเขียนเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ตัวสะกด และการันต์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้สามารถสื่อสารกันด้วยความเข้าใจและถูกต้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยการใช้หลักการของ Waterfall Model ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1 Waterfall Model 

 
 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต จากการ

เขียนค าศัพท์ทางภาษาไทยที่มักจะใช้กันผิดหรือสะกดผิดบนสื่อโซเชียลมีเดีย และได้รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ (9) ได้แก่ หลักการใช้

ภาษาไทย เรื่อง ร หัน (รร)(10) 100 ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทย มีค าอะไรบ้าง แล้วต้องเขียนอย่างไร มาดูกันเลย(11) ค าทับศัพท์

และศัพท์บัญญัติ(12) การเขียนค าสะกด หลักการใช้ตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต (13) เพลินภาษาไทยกับครูมยุรีวิไล ภาษาไทย ม.๒ 

เรื่องค าทับศัพท์ และเพื่อแก้ปัญหาจึงน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเพื่อศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชัน วิเคราะห์  และออกแบบระบบ

ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ใช้วิธี Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) ผู้วิจัยได้จัดท า

แผนภาพการแสดงการท างานของระบบผู้ใช้ (Use Case Diagram) ผู้ใช้ระบบได้แก่ ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถ

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ดูคะแนนหลังท าแบบทดสอบก่อนเรียน เลือกบทเรียน ศึกษาบทเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน และดู

คะแนนหลังท าแบบทดสอบหลังเรียน และผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบบทเรียนและแบบทดสอบได้ ดังภาพท่ี 2 

 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบ โดยแบ่งหมวดหมู่ค าถามทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ออกเป็น 3 

หมวดหมู่ ได้แก่ การสะกดค าที่ถูกต้อง การใช้ประโยคที่ถูกต้อง และการเติมค าที่ถูกต้องลงในช่องว่างของประโยค แอพพลิเคชันถูก

ออกแบบให้มีการตอบสนองจากการใช้งานจากผู้ใช้ทันที เช่น เมื่อผู้ใช้งานตอบถูกจะมีการใช้เสียงประกอบ และสีที่แสดงถึงการ

ตอบค าถามที่ถูกต้องของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีก าลังใจในการตอบค าถาม นอกจากนี้ ในส่วนของแบบทดสอบยังถูกออกแบบให้

มีตัวเลือกในการตอบ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามีความยากในการท าแบบทดสอบจนเกินไป โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

จะมีทั้งหมดอย่างละ 10 ข้อ และมีการแสดงคะแนนท่ีได้เพื่อเปรียบเทียบผลในการเรียน 
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ภาพที ่2 Use Case Diagram ของการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทย 
ด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์

 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ 
ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. มีหน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i7 
 3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ขนาดความจุ 1 เทราไบต์ 
 4. หน่วยความจ าหลัก (Ram) ขนาด 16 กิกะไบต์ 

 
 3.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
  1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
  2. โปรแกรม Thunkable 
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 ขั้นตอนที่ 4 การติดต้ังและทดสอบระบบ 
 การพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผู้วิจัยได้พัฒนา

ระบบโดยใช้โปรแกรม App Thunkable และมีฟังก์ชันการท างานส าหรับผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 3 – 10 

 

 
ภาพที ่3 หน้าแรก       ภาพที ่4 หน้าเมนูหลัก 
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    ภาพที่ 5 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน            ภาพที่ 6 หน้าแสดงคะแนน 
               หลังท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

        ภาพที่ 7 หน้าเมนูบทเรียน           ภาพที่ 8 หน้าตัวอย่างบทเรยีน 
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    ภาพที่ 9 หน้าแบบทดสอบหลงัเรียน                                  ภาพที่ 10 หน้าแสดงคะแนน 
                         หลังท าแบบทดสอบหลังเรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 11 หน้าแบบทดสอบ              ภาพที ่12 หน้าแบบทดสอบ 
            เมื่อตอบค าถามถูกต้อง               เมื่อตอบค าถามผิด 
 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและประเมินผล 
 การทดสอบและประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งม ี

5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสิน ดังตารางที่ 1 

      ตารางที ่1 การแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน 

ระดับ ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมระดับมาก 

2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีความเหมาะสมระดับน้อย 

1.00 – 1.49 มีความเหมาะสมระดับน้อยทีสุ่ด 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่าหัวข้อท่ีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานมากที่สุด 
ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน ส่วนในด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน ความง่ายในการใช้แอพพลิเคชัน 
ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน และความปลอดภัยในการใช้งานแอพพลิเคชัน เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานมาก โด ย
สรุปทั้ง 5 หัวข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ซึ่งสรุปว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการ 

 แอนดรอยด ์

หัวข้อท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 

1. ความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชัน 4.70 0.63 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการท างานของแอพพลิเคชัน 4.09 0.69 มาก 
3. ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 4.15 0.49 มาก 
4. ความง่ายในการใช้แอพพลิเคชัน 4.10 0.79 มาก 
5. ความปลอดภยัในการใช้งานแอพพลิเคชัน 3.90 0.74 มาก 

รวม 4.19 0.67 มาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการเขียนค าศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย

ใช้โปรแกรม App Thunkable ในการพัฒนา มีฟังก์ชันของระบบ ได้แก่ การเลือกบทเรียนเพื่อเรียนรู ้เนื้อหาภายในบทเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และมีการแสดงคะแนนเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ จากนั้น จึงท าการทดสอบความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับอภิณพร ภูจีระ 

และณัฐพงศ์ พลสยม อย่างไรก็ตาม งานนี้ควรปรับปรุงแอพพลิเคชันให้สวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงความ

สวยงามทั้งการใช้รูปภาพและข้อความ การปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนและแบบทดสอบ และการแสดงคะแนนเปรียบเทียบ

ระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยจะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 
The Development of Motion Graphic Media on 10 ways to prevent COVID-19  

with New Normal 
 

กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน และจรญั รามศิริ* 
Kittisak Singsungnoen and Jarun Ramsiri* 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Jarun.ram@vru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 2) 

ประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เลือกโดยวิธีการเจาะจง และ 3) ประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ านวน 30 คน เลือกโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-
19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อโมชันกราฟิก ท่ีมีความยาวเรื่องประมาณ 5 นาที 2) ผล
การประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 

3 ด้าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58, S.D. = 0.49) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อ
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างรวมความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.54) 
 

ค ำส ำคัญ: โมชันกราฟิก ฐานวิถีชีวิตใหม่ โควดิ-19 
 

Abstract 
This research aimed to 1) develop motion graphic media on 10 ways to prevent COVID- 19 with new 

normal, 2) assessed quality of motion graphic media. Three experts were selected by specific methods and 3) 
assessed the sample's satisfaction with motion graphic media. In which the sample group is 30 student of  
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, selected by lottery method. The instruments 
used in this research include 1) the researcher-generated motion graphic media on 10 ways to prevent  
COVID-19 with new normal, 2) the quality assessment of motion graphic media and 3) the sample group's 
satisfaction assessment form for motion graphic media. The research results found that 1) motion graphic media 
was about 5 minutes long, 2) motion graphic media quality evaluation on 10 ways to prevent COVID-19  
with new normal. That are evaluated by experts Including the quality of all 3 aspects, the quality level is at a 

highest level (�̅� = 4.58, S.D. = 0.49) and 3) the sample satisfaction evaluation on motion graphic media on 10 
ways to prevent COVID-19 with new normal. The sample group assessed were satisfaction in all 3 aspects, with 

highest level satisfaction (�̅� = 4.64, S.D. = 0.54). 
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บทน า 
 ในปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือโรคโควิด-19 ท่ีหลาย ๆ คนคงจะทราบได้จากทางสื่อต่าง ๆ แล้ว โควิด-19 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันอย่างมาก โควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของคนเท่านั้น แต่รวมถึงการด าเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย อุตสาหกรรมบริการหลายอย่าง รวมถึงการท่องเที่ยว ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จ านวนผู้ว่างงานเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของ โควิด -19 
จึงท าให้เกิดการเลิกจ้างงาน และประชาชนบางรายไม่มีรายได้ในช่วงนี้ (1) สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริหาร
และผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจเรื่องส าคัญๆในระยะเวลาอันสั้น นอกจากน้ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ในระยะยาวในลักษณะที่เรายังไม่อาจคาดคะเนได้ ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทาน ตลาดการเงิน หรือแม้แต่การด าเนินธุรกิจในแต่ละวัน
ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจ านวนมากจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะท าให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด มีการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริหารจัดการพนักงานและลูกค้าโดยค านึงถึงผลผลิตในอนาคต (2) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมาก
ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  

ส าหรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงมีผลกระทบอยู่ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขาย ด้าน
เศรษกิจ ด้านอุปโภคบริโภค เพราะในประเทศไทยยังคงมีการใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินอยู่ท าให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ 
และรามถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ท าให้มีรายได้เข้าประเทศลดน้อยลง แต่การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกยังไม่กลับมาเป็น
ปกตินี้ จะยังส่งผลให้ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้ในช่วงก่อนหน้า  การระบาด
รอบใหม่ของโรคโควิด-19 ท าให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือใกล้ชิดกับการระบาดต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงการ
แพร่เชื้อ "ไวรัสโคโรน่า" ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลับมารุนแรงอีกครั้ง ผลกระทบเหล่านี้จะกระทบกับ
ผู้ประกอบการแล้วยังส่งผลไปถึง "แรงงาน" หรือ "ลูกจ้าง" โดยในครั้งนี้ ครม.  มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เหมือนกับ
การจ่ายเงินเยียวยาส าหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องหยุดท างานช่ัวคราวคล้ายกับการระบาดครั้งแรกช่วงต้นปีท่ี
ผ่านมา ท้ังนี้ รัฐจึงมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการโอนเงินเยียวยาในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ ซึ่งด าเนินการ
ได้ครอบคลุม (3) แต่ประเทศไทยได้มีการผ่อนปรนให้สามารถท าหลาย ๆ สิ่งที่ห้ามไว้ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินได้ จึงให้เกิดการใช้ชีวิตแบบ
ใหม่ขึ้น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า New Normal นั่นเอง ซึ่ง New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง 
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย (4) ส าหรับ 
“New Normal” ในบริบท “โควิด-19” นั้น เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านของการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทาง ศบค. มีการ
ประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (5) 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการท าสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้แนวทางใน
การป้องกันโรคโควิด-19 เพราะสถานการณ์ปัจจุบันในไทยมีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงทุกวันจึงได้มีวิธีการป้องกันในรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้จัดท า
ได้ท าสื่อในรูปแบบโมชันกราฟิก เพื่อให้สื่อเข้าใจง่าย จึงท าให้อธิบายเรื่องวิธีป้องกันโรคโควิด-19 ได้เข้าใจมากข้ึน ผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าสื่อโมชันกราฟิกเรื่องนี้จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนท่ีได้รับชมสื่อ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่  
2) เพื่อประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ของการวิจัยและพัฒนามาเป็นข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธณัท พลเมือง และปณรัตน วงศพัฒนา
นิภาส ท่ีได้ท าการพัฒนา CGI กับการผลิตสื่อ เรื่อง GOODNESS (6) มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจวิธีป้องกันโควิด-19 ในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ พบว่ามีวิธีการป้องกันท่ีเหมือนกัน และบางเว็บไซต์มี
วิธีการป้องกันท่ีแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
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Admin Akumu (7) 
          

โรงพยาบาลเพชรเวช (8) 
          

โรงพยาบาลศิครินทร ์(9) 
          

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (10) 
          

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 (11) 
          

BBC News Thailand (12) 
          

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (13) 

          

ALLWELL LIFE (14) 
          

ModernFarm (15) 
          

Posttoday (16) 
          

ผลรวม 10 10 4 8 9 4 5 4 5 3 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน 
 การออกแบบและการสรางสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 น้ี ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนหลักในการสร้าง
สื่อโมชันกราฟิกซึ่งมีการท างานหลัก 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอนส าหรับการเตรียมสร้างสื่อโมชัน
กราฟิก เริ่มตั้งแต่การเตรียมเนื้อเรื่องให้เป็นภาพคร่าว ๆ การวางแผนกลยุทธ์ การเตรียมงบประมาณ การวางแผนการท างานโดยมี
ดังนี ้
  1.1) การก าหนดทิศทางของงาน (Direction Concept) เป็นขั้นตอนที่คิดหาโครงสร้างทิศทางของสื่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งมีไอเดียเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ท่ีในปัจจุบันได้เกิดการระบาดขึ้นทั่ว
โลกรวมถึงประเทศไทยเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของวิธีป้องกันโรคโควิด-19   
  1.2) มู้ดบอร์ด (Moodboard) (17) เป็นขั้นตอนการรวบรวมไอเดีย และแรงบันดาลใจ ก าหนดองค์ประกอบของ
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ในการออกแบบจะต้องประกอบไปด้วยสี ตัวอักษร รูปภาพ 
อะไรบ้าง เมื่อน าองค์ประกอบทุกส่วนลงไปใน Moodboard เรียบร้อย ท าให้มองเห็นภาพรวมของงานได้โดยง่าย มองเห็นภาพรวม
ของงานได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด 
  1.3) โครงเรื่อง (Story) ในการวางโครงเรื่องของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิต
ใหม่ มีการวางโครงเรื่องทั้งหมด 10 ช่วง ซึ่งแต่ละช่วงจะบอกถึงวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ในแต่ละข้อ โดยมีตัวละคร และสิ่งของ
ประกอบฉากหลาย ๆ ฉากเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
  1.4) สคริปต์ (Script) การเขียนสคริปต์สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด -19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่  
จะเน้นการใช้สีสันท่ีเข้ากับสื่ออย่างเหมาะสม 
  1.5) บทด าเนินเรื่อง (Storyboard) หรือ บอร์ดภาพนิ่ง ได้มีการเขียนบทด าเนินเรื่องของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 
10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยท าแบบร่างในแต่ละฉากลงในกระดาษ ทั้งตัวละคร อุปกรณ์ และสถานที่ต่าง ๆ  
อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
  1.6) บันทึกเสียง (Sound Recording) ในข้ันตอนการบันทึกเสียงทางผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียง และหลังจาก
ที่ท าการน าบทด าเนินเรื่องมาท าใหเกิดการถ่ายท าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การอัดเสียงประกอบสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกัน
โควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ จะแยกออกเป็นประเภทของเสียงโดยหลักแล้วจะมี 2 อย่าง ดังนี้ 
   1.6.1) เสียงบรรยาย (Narration) ในการบรรยายเสียงของตัวละครจะเน้นท านองในการใสอารมณ์ 
เข้าไปในตัวละคร เพื่อเพิ่มความรู้สึกในการสื่อสารของตัวละครว่าก าลังรูสึกอย่างไรเพื่อให้สมจริงมากที่สุด 
   1.6.2) ดนตรีประกอบ (Music) ช่วยสร้างอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามเนื้อหาและปรับอารมณ์ของ 
ผู้ชม ระหว่างฉาก โดยการใช้เสียงดนตรีประกอบเลือกจากความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกัน  
โควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ทางผู้วิจัยน าเสนอ โดยจะใช้เป็นเสียงดนตรีที่ใหความตื่นเต้น เพื่อให้การรับชมสื่อไม่น่าเบื่อและใช้
ดนตรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ ์
 2) ขั้นตอนการผลิต (Production) ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนในการเริ่มลงมือท าสื่อตามบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ที่ได้
จัดเตรียมไว้ในขั้นตอนนี้จะน าเอาบทด าเนินเรื่องทั้งหมดมาลงมือท าจนเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธี
ป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ เต็มตัว โดยมีดังนี้ 
  2.1) การวาดตัวละครและฉากในสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้มีความ
น่าสนใจ โดยออกแบบตามโครงเรื่อง (Story) ที่ได้ท าการออกแบบไว้ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC 
  2.2) น าตัวละครและฉากมาท าการเคลื่อนไหว โดยท าการเคลื่อนไหวตามบทด าเนินเรื ่อง (Storyboard)  
โดยเร ิ ่มจากการวาง Layout และท าการแอนิเมชัน ก าหนดหลักการเคลื ่อนไหวของตัวละครและภาพ โดยใช้โปรแกรม  
Adobe After Effect CC และก าหนดการเคลื่อนไหวให้เข้ากับเสียงบรรยาย  
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  2.3)  น าส่วนประกอบท้ังหมดมาท าการตัดต่อ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงดนตรีต่าง ๆ แล้ว Render ให้
ได้ไฟล์วีดีโอท่ีมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ 
 3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ขั้นตอนนี้จะเป็นการขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน าแล้ว ผู้วิจัยได้ทดลองและปรับปรุงแก้ไขสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ท่ีได้
ท าการพัฒนาขึ้นมา ตามค าแนะน าของอาจารย์ รวมถึงการตรวจเช็คงาน การเก็บรายละเอียดของงาน การจัดเก็บงาน เพื่อไว้ใช้ใน
การน าเสนองาน อาจอยูในรูปแบบอินเทอร์เน็ต หรือการน าเสนอในรูปแบบไฟล์วิดีโอ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้  
ถือว่างานท่ีได้จากข้ันตอนนี้จะเป็นงานสื่อท่ีเสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียงพร้อมน าไปใช้งานจริง เมื่อผู้วิจัยได้ผลิตสื่อโมชันกราฟิก 
เรื ่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ส าเสร็จแล้ว จึงท าการไล่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเนื้อหา และเก็บ
รายละเอียดของงานในสื่อเพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปเป็นสื่อความรู้ จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  3.1) ช้ีแจงเกี่ยวกับสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 
  3.2) ด าเนินการเปิดสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้ผู้ประเมินได้รับชม 
  3.3) ท าการแจกแบบประเมินหลังจากได้รับชมสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิต
ใหม่โดยใช้แบบประเมินคุณภาพให้กับผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจให้นักศึกษา 
  3.4) เก็บรวบรวมแบบประเมิน 
  3.5) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่นี้ ได้แก่ โปรแกรม 
Adobe Illustrator CC ใช้ในการออกแบบตัวละคร สิ่งของประกอบ และฉากภายในสื่อ โปรแกรม Adobe After Effect CC ซึ่งใช้
ในการขยับตัวละคร และขยับสิ่งของประกอบฉากต่าง ๆ โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ใชในการตัดต่อและใส่เสียงให้กับ
สื่อ โปรแกรม Audacity ช่วยในการอัดเสียง และลดเสียงรบกวน  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ 
 หลังจากท่ีได้ท าการสร้างสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
ได้น าสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่สร้างขึ้น น าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ประเมิน
คุณภาพ เลือกโดยวิธีการเจาะจง และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้วิธีจับสลากซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต อสื่อโมชันกราฟิก 
เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ (Likert Scale) (18) โดยก าหนดช่วงคะแนนดังน้ี 
   คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
   คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
   คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ในการก าหนดข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดใหการประเมินความพึงพอใจของผู้ชม แบงออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่
   ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาของสื่อ 
   ด้านที่ 2 ด้านภาพ และ เสียง 
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   ด้านที่ 3 ด้านเทคนิค 
   ผลการประเมินจะถูกน ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคาเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้  
  1) ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก เรื ่อง 10 วิธีป้องกันโควิด -19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน แสดงดังผลตามตารางที่ 2 
  2) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐาน
วิถีชีวิตใหม่ แสดงดังผลตามตารางที่ 3 
 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ผลลัพธ์ของสื่อ ผลการประเมินคณุภาพของผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียผลการวิจัย
มีดังตอไปนี ้

1) การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 
ผลจากการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ น้ีมีความยาว 5.53 นาที การด าเนิน

เรื่องประกอบด้วยตัวละครหลักจ านวน 1 ตัว มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อสะท้อนโรคโควิด-19 ที่ถ่ายทอดวิธีป้องกันโรค 
โควิด-19 ทั้ง 10 วิธี ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือสม ่าเสมอและใช้เจลแอลกอฮอล์ วั ดไข้สม ่าเสมอ การรักษา
ระยะห่าง ลดการเดินทาง กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ไม่น ามือมาสัมผัสหน้าถ้าไม่จ าเป็น ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ลดการรับประทาน
อาหารที่ร้าน เฝ้าระวังและสังเกตอาการของตัวเอง ตัวอย่างของสื่อมีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างวิธีป้องกันข้อท่ี 1 การสวมหน้ากากอนามัย และข้อที่ 2 ล้างมือสม ่าเสมอและใช้เจลแอลกอฮอล ์
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างวิธีป้องกันข้อที่ 3 วัดไข้สม ่าเสมอ และข้อที่ 4 รักษาระยะห่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างวิธีป้องกันข้อที่ 5 ลดการเดินทาง และข้อที่ 6 กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างวิธีป้องกันข้อที่ 7 ไม่น ามือมาสัมผสัหน้าถ้าไม่จ าเป็น และข้อท่ี 8 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างวิธีป้องกันข้อที่ 9 ลดการรับประทานอาหารที่ร้าน และข้อที่ 10 เฝ้าระวังและสังเกตอาการของตัวเอง 

 
 2) ผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยน าสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่สร้างขึ้น น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 

ท่าน พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าสถิติค่ าเฉลี่ย (�̅�) และ
สถิติค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 
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รายการประเมินคุณภาพ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. คุณภาพด้านเนื้อหา 4.53 0.66 มากที่สุด 
2. คุณภาพด้านภาพ และ เสียง 4.75 0.36 มากที่สุด 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 4.47 0.46 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 0.49 มากที่สุด 
    
จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถี

ชีวติใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ คุณภาพด้านภาพ และ เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.75 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด คุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.53 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ตามล าดับ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 
4.47 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มาก 
 
 
 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจากด าเนินการทดลองน าเสนอสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้

ศึกษาได้ท าการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 

รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.68 0.51 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจด้านภาพ และ เสียง 4.64 0.53 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจด้านการน าเสนอ 4.59 0.59 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.54 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วย

ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยภาพรวมความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.68 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ความพึงพอใจด้านภาพ และ เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.64 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ความพึงพอใจด้านการน าเสนอ มี
ค่าเฉลี่ยเป็น 4.59 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ตามล าดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ใช้กระบวนการ 3P ในการผลิตประกอบด้วย 
ก่อนการผลิต (Pre-Production) การผลิต (Production) และหลังการผลิต (Post-Production) การออกแบบตัวละครมีภาพตัว
ละครสวยงาม การด าเนินเรื่องต่อเนื่อง ฉากสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ที่มีความยาว 5.53 นาที การด าเนินเรื่อง
ประกอบด้วยตัวละครหลัก จ านวน 1 ตัวละคร ผลการประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด -19 ด้วยฐานวิถี

ชีวิตใหม่ มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.58, S.D.= 0.49) ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ด้วยเทคนิค
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ของสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ ประกอบกับการออกแบบท าให้
เกิดความโดดเด่น และยังมีเนื้อหาที่กระชับดูเข้าใจง่าย ในกระบวนการพัฒนาได้รับค าแนะน าทั้งจากผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าด้วยเทคนิควิธีการ แล้วน าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ จากนั้นท าการปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ ธวัชชัย สหพงษ์ และศิริลักษณ์ จันทพาหะ (19) ที่
ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅� = 4.67, S.D. = 0.55) และสอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจวรรณ จุปะมะตัง และธวัชชัย สหพงษ์ (20) ที่ได้ท าการ
พัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.41, S.D. = 0.50) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่ 

มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับ (�̅� = 4.64, S.D. = 0.54) ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสื่อโมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้น 
เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เนื้อหากระชับ การออกแบบท าให้ดูง่ายเหมาะสมกับทุกวัย ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ สุโรทัย แสนจัน
ทรแดง และธวัชชัย สหพงษ ์(21) ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.65, S.D. = 0.52) และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธวัชชัย สหพงษ์ และศิริลักษณ์ จันทพาหะ (22) ที่ได้ท าการพัฒนาโมชัน
กราฟิก เรื ่อง คอนแทคเลนส์ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม จ านวน 30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.65) 
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
The Development of Animation media on Earthquakes 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างสื่อแอนิเมชัน  เรื่อง แผ่นดินไหว 2) ประเมินคุณภาพของสื่อ
แอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ  3) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาค
ปกติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 2) แบบประเมิน
คุณภาพของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อแอนิเมชัน  เรื่อง แผ่นดินไหว มี
ความยาว 9.05 นาที 2) ผลการประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 3.39, S.D. = 0.46) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 
4.19, S.D. = 0.84)  
 
ค ำส ำคัญ: แอนิเมชัน แผ่นดินไหว การเอาตัวรอด 
 
Abstract 
 The purpose of this research are: 1) study the create of animation media on earthquakes, 2) assessed 
quality of animation media. Three experts were selected and 3) assessed the sample's satisfaction with 
animation media. The sample group 20 student of Undergraduate degree of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage by Sample Random Sampling. The instruments used in this research 
include 1) animation media on earthquakes, 2) the quality assessment of animation media on earthquake and 
3) the satisfaction assessment form of animation media on earthquake. The statistics used for data analysis 
were mean and standard deviation. The research results found that 1) animation media on earthquakes was 

about 9.05 minutes long, 2) The quality of animation media on earthquakes by 3 experts at the medium (�̅� = 

3.39, S.D. = 0.46) and 3) the satisfaction of animation media on earthquakes by sample group at the high (�̅� = 
4.19, S.D. = 0.84). 
 
Keywords:  Motion Graphic, Earthquake, survive
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บทน า 
 แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลด
ความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมีหลายประเทศ
แต่ที่เห็นบ่อย ๆ ใน Asian ก็คือประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศท่ีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวข้ึนบ่อยครั้ง ลักษณะภูมิ
ประเทศของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ (The Ring of fire)” ซึ่งเป็นพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะ
คล้ายเกือกม้า เป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง(1) 

ส าหรับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีน้อยครั้งที่จะเกิดถึงแม้แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกหลักไม่ได้พาด
ผ่านประเทศไทยโดยตรงแต่แผ่นเปลือกโลกที่ประเทศไทยก็มีรอยเลื่อนที่แตกแขนงออกมาจากรอยเลื่อนหลักจากการส ารวจทาง
ธรณีวิทยาพบรอยเลื่อนกระจายอยู่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย รอยเลื่อนที่เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อ
กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ซึ่งวางตัวตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งจุดที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดห่างจาก กทม. ประมาณ 150 ถึง 200 กิโลเมตร ระยะห่างถือว่าไกลพอสมควร แต่กรุงเทพ
ตั้งอยู่บนชั้นดินท่ีเป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งสามารถขยายความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้คล้ายกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ ภาคเหนือเป็นอีก
พื้นที่ในประเทศไทยที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว เพราะในภาคเหนือมีรอยเลื่อนขนาดเล็กกระจายอยู่หลายแห่ง 
แอนิเมชัน หรือ ชีวลักษณ์ หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงโดยการ
น าภาพนิ่งมาเรียงต่อกันการ(2) 

ทั้งนี้ผู้จัดท าจึงได้จัดท าสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว จึงได้มีแนวคิดในการสร้างสื่อ เพื่อให้ผู้รับชมได้ตระหนักถึงเรื่อง
แผ่นดินไหวถึงแม้ประเทศไทยเรานั้นจะไม่เจอกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง แต่สื่อนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว เมื่อสถาณ์การนั้น
เกิดขึ้นจริง จะได้น าวิธีท่ีเสนอทางสื่อไปประยุกต์ใช้ได้ และยังให้ประโยชน์อีกว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาซ ้าอีกจะต้องท ายังไง   

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว  
2. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว โดยผู้เชี่ยวชาญ  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยสร้าง แอนิเมชัน เพื่อการผลิตสื่อเรื่อง แผ่นดินไหว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาของ ธณัท 
พลเมือง และปัณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ที่ได้ท าการพัฒนา CGI กับการผลิตสื่อ เรื ่อง GOODNESS(3) มาเป็นขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจวิธีป้องการเกิดแผ่นดินไหว จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อ งเรื่องแผ่นดินไหว ศึกษา
สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยแยก และรอยต่อแผ่นเปลือกโลก ศึกษาวิธีการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบ  

 การออกแบบและการสร้างสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนหลักการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งมี
กระบวนการท างานหลัก 3 ข้ันตอน ดังนี้   
 1 วิธีการด าเนินการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
 ผู้ศึกษาด าเนินการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกตามหลัก 3P ซึ่งจะแบ่งกระบวนการพัฒนางาน เป็น 3 ข้ันตอน คือ 
       1.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

1356 
 

  1.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่มีสาเหตุเกิดจากรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก และ
รอยต่อของแผ่นดินในประเทศไทย และวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
  1.1.2 เขียนบท 
  การหาข้อมูลที่มีความจริงแล้วน ามาเขียนให้ ในตัวหนังสือที่วางไวรับกับการสร้างตัวละคร ให้เสมือนว่าตัวเรา
อยู่ในสื่อนั้นจริง ที่มีเสียง การเคลื่อนไหว อารมณ์ความรู้สึก ระดับเรื่องราวในแต่ละช่วง เพื่อสื่อให้ผู้ที่ชมเข้าใจถึงอารมณ์ของ       
ตัวละครนั้น ๆ  
  1.1.3 เขียนสตอรี่บอร์ด 
  บอร์ดภาพนิ่ง ได้มีการเขียนสตรี่บอร์ด เรื่องแผ่นดินไหว โดยท าแบบร่างในแต่ละฉากลงในกระดาษ ท้ังตัวละคร 
สถานท่ีต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ที่สุด(4,5) 
 
 ฉากท่ี 1 : เรื่อง แผ่นดินไหว 

  เสียงประกอบ : ธรรมชาติ 
  มุมกล้อง : มุมกล้องระยะไกล 

 
 
 
 
 
 ฉากท่ี 14 : ห้องนั่งเล่น 

   
  เสียงประกอบ : ดนตรีประกอบ 
  มุมกล้อง : มุมกล้องระยะใกล้ 

 
 
 
 
 ฉากท่ี 18 : ห้องนั่งเล่น 

  
 บทสนทนา : พี่เอิรท์: ระวังดินถล่นลงมา 
 เสียงประกอบ : ดนตรีประกอบ  
 มุมกล้อง : มุมกล้องระยะใกล้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการเขียนสตอรีบ่อรดของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
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1.1.4 บันทึกสียง 
    ในขั้นตอนการบันทึกเสียงทางผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเสียง โดยหลังจากท่ีสร้างแอนิเมชันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว 
จึงด าเนินการอัดเสียงประกอบ เช่น เสียงบรรยาย เสียงพากย์ และเสียงประกอบ เป้นต้น 
 1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
  1.2.1 วาดตัวละครและฉากในสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว ด้วยโปรแกรม Proceate บน iPad 
  1.2.2 น าตัวละครและฉากมาท าการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CC และก าหนดการ
เคลื่อนไหวให้เข้ากับเสียงบรรยาย  
            1.2.3 น าส่วนประกอบท้ังหมดมาท าการตัดต่อ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงต่าง ๆ และ Render ให้ได้ไฟล์
วีดีโอ 
 1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
  1.3.1 ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว  
  1.3.2 ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.3.3 เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
  1.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   - ช้ีแจงเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 
   - ด าเนินการเปิดสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว ให้ผู้ประเมินได้รับชม 
   - ท าการแจกแบบประเมินหลังจากได้รับชมสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพให้กับผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่าง 
   - เก็บรวบรวมแบบประเมิน 
   - รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
  1.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   - แบบประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื ่อง แผ่นดินไหว โดยผู้เชี ่ยวชาญ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
   - แบบประเมินความพึงพอใจสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหวโดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย จากคะแนนท่ีแจก
แจงความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ 
 หลังจากที่ได้ท าการสร้างสื่อแอนิเมชัน เรื ่อง แผ่นดินไหวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าสื่อที่สร้างขึ ้น น าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ด้วยวิธีการแบบเจาะจง เพื่อประเมินคุณภาพ และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน
คุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ (Likert Scale) 
โดยก าหนดช่วงคะแนนดังน้ี 
  ระดับคะแนน 5 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
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  ระดับคะแนน 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ระดับคะแนน 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว มีความยาว 9.05 นาที โดยใช้หลักการสร้างสื่อแอนิเมชันแบบ Computer Animation 
สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท 2 มิติ การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละครหลักจ านวน 2 ตัวละคร คือ 1 ตัวละครพี่ ช่ือ 
พี่เอิร์ธ ที่คอยอธิบายเรื่องแผ่นดินไหว 2 ตัวละคร ชื่อ น้องอาย เป็นตัวละครที่มีความสงสัยเกี่ยวกับแผ่ นดินไหว ตัวอย่างของตัว
ละครและสื่อมีดังน้ี 

 
ภาพที่ 2 ตัวละครด าเนินเรื่องพี่เอิร์ธ  

 

 
ภาพที่ 3 ตัวละครด าเนินเรื่องน้องอาย 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างสื่อแอนิเมชัน เรือ่ง แผ่นดินไหว 
 

          
 

    
 

      
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสื่อแอนิเมชัน เรือ่ง แผ่นดินไหว (ต่อ) 
 

ผู้วิจัยน าข้อมูลสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว ที่สร้างขึ้น น ามาเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาเพื่อประเมิน

โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ ความคิดเห็นโดยใช่ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ( �̅�) และสถิติค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 

รายการประเมินคุณภาพ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. คุณภาพด้านเนื้อหา 3.50 0.42 มาก 
2. คุณภาพด้านภาพ และ เสียง 3.38 0.53 ปานกลาง 
3. คุณภาพด้านเทคนิค 3.30 0.42 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.39 0.46 ปานกลาง 
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จากตารางที ่  1 ความคิดเห ็นของผู ้ เช ี ่ยวชาญที ่ม ีต ่อค ุณภาพของสื ่อแอนิเมชัน เร ื ่อง แผ ่นด ินไหว โดยรวม  

อยู่ในระดับ     ปานกลาง  (�̅� = 3.39, S.D. = 0.46) โดยด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุดคือ คุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก  

(�̅� = 3.50, S.D. = 0.42)  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว 

รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.16 0.86 มาก 
2. ความพึงพอใจด้านภาพ และ เสียง 4.19 0.84 มาก 
3. ความพึงพอใจด้านการน าเสนอ 4.23 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.84 มาก 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( �̅� = 4.19, S.D. = 0.84) โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ด้านการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23, S.D. = 0.83) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว ใช้กระบวนการ 3P ในการผลิตประกอบด้วย 1)ก่อนการผลิต (Pre-
Production) 2) การผลิต (Production) และ 3) หลังการผลิต (Post-Production) การออกแบบตัวละครมีภาพตัวละครสวยงาม 
การด าเนินเรื่องต่อเนื่อง ฉากสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ท่ีมีความยาว 9.05 นาที การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละคร
หลักจ านวน 2 ตัวละคร คือ พี่เอิร์ธและน้องอาย  

2. ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 ̅ = 3.39, 
S.D.= 0.46) โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหาที่น ามาพัฒนาเป็นแอนเมชันมีความน่าสนใจ แต่การน าเสนอและเสียงยังมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยังคงต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว มีผลการปร ะเมินโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.19, S.D. = 0.84) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าแอนิเมชัน เรื ่อง แผ่นดินไหว ให้ความรู้เกี ่ยวกับเรื ่อง
แผ่นดินไหวได้ดี  ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ อมีนา ฉายสุวรรณ  และ ชุมพล จันทร์ฉลอง(6) ที่ได้ท าการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 

เรื่องพี่น้องออมเงิน ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� = 4.26, S.D. = 0.64 ) 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงพร ไม้ประเสริฐ และ อลงกรณ์ ม่วงไหม (7) ที่ได้ท าการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรค

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅� = 4.54, 
S.D. = 0.75 ) 
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ระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้า :กรณีศึกษาบริษัท แชมปแ์ชนแนล จ ากัด 
Product claim information management system A Case Study of Champ Channel Co., Lt 
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                  Athaporn  Thanupetch and Anuvat Sutjai   
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*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Athaporn@vru.ac.th 

 
 บทคัดย่อ 

             การศึกษาวิจัยเรื่องระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าบริษัท แชมป์แชนแนล จ ากัด มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนา

ระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้า  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้า  

มีขั้นตอนดังนี้คือ 1.การค้นหาข้อมูล  2.ก าหนดขอบเขตของระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ  4.การพัฒนาระบบและการ

ทดสอบ 5.การจัดท ารายงานคู่มือการใช้งาน  6.  ศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลระบบ 

พนักงานเคลมสินค้า และผู้จัดการของบริษัท แชมป์แชนแนล จ ากัดจ านวน 5  คน ที่มีอายุงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีเลือก

แบบเจาะจง  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบกระบวนการด าเนินงานการเคลมสินค้า   ผลการศึกษาพบว่า 

1.พนักงานผู้ดูและระบบเข้าสู่ระบบได้โดยก าหนด ใช้ช่ือ และ รหัสผ่าน   สามารถจัดการข้อมูล   พิมพ์ใบเคลมสินค้า และ รายงาน

ต่างๆได้   2.พนักงานเคลม สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา  ข้อมูลการขาย การเคลม  ข้อมูลสินค้า ลูกค้า  ผู้แทนจ าหน่ายและพิมพ์

ใบเคลมและรายงานต่าง ๆ ได้ 3.ผู้จัดการ สามารถดูรายงานข้อมูลการเคลม   การรับและการให้บริการแก่ลูกค้า  ส าหรับด้าน

ประสิทธิภาพการท างานของระบบมีดังนี้    ระบบสามารถใช้งานระบบง่าย    รองลงมาคือ ความเร็วของระบบ  ด้านความชัดเจน

ของตัวอักษร  การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการเคลมสินค้า ใช้ Adobe Dreamweaver CS4 ในการเขียนโค้ดใน PHP  

 

ค าส าคัญ:   ระบบการจัดการข้อมลู,  การเคลม,  สินค้า 

 

Abstracts 

              Objectives of research studies on the product claim management system of Champ Channel Co., Ltd. 

are as follows: 1. To develop a product claim management system. 2. To study the satisfaction with the 

efficiency of the product claim management system.  The research process is as follows. 1. Finding information 

2. Determine the scope of the system  3. Analyze and design the system. 4. System development and testing 

5. Preparation of manual reports  6. Study satisfaction with the efficiency of the product claim management 

system. The sample group was 5 administrators, claim workers and managers with more than 2 years of service. 

In-depth interviews with specific selection methods were used to gather information, implement a product 

claim process framework.   The results of the study showed that (1) employees  responsible for the system can 

log in by assigning a name and password to manage information, print claim slip and various reports (2) claim 

staff can add, delete, edit, search sales information, claim, product information, customer information, dealer 

mailto:Athaporn@vru.ac.th
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information, and print product claim slip and various reports (3)manager's section able to view reports of claims, 

receiving services, providing services to customers. The performance aspects of the product claim system are 

as follows: easy to use, system speed and character clarity. To develop a claim management system, 

researchers used Adobe Dreamweaver CS4 to write code in PHP.      

 

Keywords: Information management system, claims, goods 

 

 บทน า  

             การเคลม ( Claim) ในความหมายของ พจนากรนุกรม(1) หมายถึง  ค าเรียกร้อง  สิทธิ, สิทธิควรจะได้รับความเกื้อหนุน, 

อ้างสิทธิ  ( dictionary.sanook.com)  การเคลมสินค้า ( Product claim ) หมายถึงการให้การรับประกันส าหรับตัวสินค้าอันอาจ

เกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือช้ินส่วน ภายใต้เงื่อนไขท่ีเจ้าของสินค้าก าหนด   ซึ่งความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการเค

ลมสินค้าถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการอย่างหนึ่งที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร (2) การศึกษา ของ (3) กล่าวว่า ระบบ

การท างานที่ซ ้าซ้อนมีหลายโปรแกรมมากจนเกินไปท าให้เสียเวลาในการท างานทั้งการโทรติดตามงานลูกค้า และการติดตามงาน

เอกสารที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการค้นหาข้อมูล      ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาด้านโปรแกรมระบบข้อมูลต่าง ๆให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการท างาน ท าให้พนักงานขายสินค้ามีความสะดวกในการขายและสื่อสารไปยังลูกค้าอัน

เป็นการสร้างยอดขายให้กับองค์กร     

บริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัดเป็นบริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ASUS,Zyxel,D-Link,TP-Link เครื ่องส ารองไฟ 

APC,Eaton,Syndome, Aberlex  มีสถานที่ตั้งที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการให้บริการเคลมสินค้ากับลูกค้าโดยใช้การบันทึกข้อมูล

การเคลมสินค้าในรูปแบบของการจดบันทึกลงในกระดาษและเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มเอกสาร  เกิดปัญหาเอกสารสูญหาย  รวมถึง

การค้นหาเอกสารล่าช้าเนื่องจากต้องค้นเอกสารจากแฟ้มเอกสาร    ส่งผลให้เกิดปัญหากับลูกค้าหรือศูนย์เคลมของบริษัทผู้แทน

จ าหน่าย รวมทั้งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านการบริหารจัดการ  

                จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าขึ้นเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

ต่างๆให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนท าให้เกิดความสะดวกในการท างานเพื่อการให้บริการกับลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วสร้างความน่าเชื่อถือกับสินค้าและองค์กร  โดยมีรายละเอียดการเคลมสินค้า  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า รวมถึงยังสามารถ

เช็คสถานะของการด าเนินการของลูกค้าแต่ละรายได้  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 1) ท าการศึกษาระบบงานและเก็บรวบรวม

ข้อมูล  2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3)การพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ 4)จัดท าคู่มือการใช้งาน  และ ศึกษาความพึง

พอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ   โดยแบ่งการท างานเป็น3  ส่วนคือ  ผู้ดูแลระบบ พนักงานเคลม และผู้จัดการ ในการสร้างและ

ออกแบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ในการเขียนโค้ดในภาษา PHP และ จัดท าฟอร์มแบบต่างๆ ของ

ระบบฯ ในส่วนการสร้างฐานข้อมูลใช้ Appserv Open Project 2.5.10- Apache 2.2.8 ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยดังนี้  

PHP 5.2.6 MySQL 5.0.51b phpMyAdmin-2.10.3    

วัตถุประสงค์การวิจัย 

            1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมลูการเคลมสินค้า บริษทัแชมป์แชนแนล จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าของบริษัท แชมป์แชนแนล จ ากัด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

          วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2  ส่วนคือศึกษาสภาพการบริการ การเคลมสินค้า  โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือ 

เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบการท างาน สภาพปัญหาการให้บริการการเคลมสินค้าของบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด    เพื่อน าไป

พัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลการจัดการเคลมสินค้า และ ศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพการระบบการจัดการข้อมูลการเคลม

สินค้าของบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5  ราย  คือ ผู้ดูแลระบบ พนักงานเคลม และผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลมสินค้าของบริษัทที่มีอายุงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้กรอบกระบวนการด าเนินงานการเคลมสินค้าของบริษัท 

ส่วนที่ 1 : ศึกษาสภาพการเคลมสินค้าของบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด 

1. ศึกษาระบบงานและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                     ในขั้นตอนการศึกษาระบบงานและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือ เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับระบบการท างาน สภาพปัญหาการให้บริการการเคลมสินค้าของบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด เพื่อท าการพัฒนาระบบ โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตามขั้นตอนดังนี้1) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมการให้บริการเคลมสินค้า 2) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 3) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสรุปเป็นประเด็นส าคัญคือ   สภาพการบริการ  
และปัญหาการบริการเคลมสินค้า     
                      โดยผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหาของระบบการเคลมสินค้าของบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด ที่ด าเนินงานอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นการท างานเคลมแบบการเขียนข้อมูลการเคลมสินค้าต่างๆลงบนแบบฟอร์มการเคลมแบบกระดาษต่อเนื่องแบบสองช้ัน
ที่ปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์  ซึ่งต้องอาศัยลูกค้าที่ต้องเขียน ชื่อ -สกุลและเบอร์โทรศัพท์ ของตัวลูกค้าเองลงบนแบบฟอร์มและ
พนักงานท่ีต้องเขียนข้อมูลสินค้าทั้งรุ่น ยี่ห้อ Serial Number ของสินค้า และอาการเสีย จากนั้นพนักงานจะแยกส าเนาแบบฟอร์ม
ส่งให้ลูกค้าเพื่อน ามาแสดงเป็นหลักฐานในการรับสินค้าคืนภายหลัง   เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วพนักงานจะเก็บแบบฟอร์มเข้า
แฟ้มข้อมูลแล้วโทรแจ้งฝ่ายเคลมของบริษัทผู้แทนจ าหน่ายสินค้าซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการเช็ค Serial Number ของสินค้า   
ท าให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)เอกสารการเคลมสูญหาย เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลแบบแฟ้มเอกสารข้อมูลจึงท าให้มีโอกาส
ที่เอกสารจะสูญหายค่อนข้างสูง 2)การค้าหาเอกสารมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องค้นหาจากแฟ้มข้อมูลท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ท างานและเอกสารอาจเสียหายจากการค้นหาได้ 3) การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลแบบ
ฐานข้อมูล ท าให้การค้นหาข้อมูลย้อนหลังนานๆแทบเป็นไปไม่ได้เลย4) เกิดปัญหากับลูกค้า หากเอกสารหาย เนื่องจากเอกสารเก็บ
ข้อมูลทุกอย่างไว้ถ้าหากเกิดสูญหายข้อมูลทุกอย่างก็จะสูญหายไปด้วยทั้งหมด 5)เกิดปัญหากับฝ่ายเคลมบริษัทผู้จัดจ าหน่าย 
เช่นเดียวกับลูกค้าหากเอกสารสูญหายข้อมูลต่างๆก็จะหายไปท้ังหมด 
                จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ท าให้เกิดความยุ่งยาก 
ล่าช้า และความผิดพลาดของข้อมูลค่อนข้างมาก ควรจัดท าระบบจัดการเคลมสินค้าในระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล
ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารให้ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้เกิดความสะดวกในการท างานยิ่งขึ้น 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
                 จากการศึกษาระบบงานเดิมและเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้ทราบความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้น าปัญหามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงภาพรวมการท างานของระบบเพื่อแสดงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบ 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ )Administrator) สามารถด าเนินการได้ดังนี้  

(1.1) เข้าสู ่ระบบได้โดย ใช้ชื ่อผู ้ใช้ )Username) และ รหัสผ่าน )Password)  ก าหนดสิทธิ ์ของผู้ใช้ระบบ โดย
ก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านได้  (1.2)  การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพนักงาน   ข้อมูลการขาย  ข้อมูลการเคลมสินค้า  
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ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้แทนจ าหน่าย  และ ข้อมูลของสินค้า (1.3) พิมพ์ใบเคลมสินค้าได้ และ พิมพ์รายงานต่างๆได้ (1.4)  
รายงานข้อมูลการเคลม   รายงานข้อมูลการรับบริการของลูกค้า   รายงานข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้า 
                  2.  ส ่วนของพน ักงานเคลม )User)  
ประกอบด้วย(2.1)  เข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ก าหนดให้ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (2.2) เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา  ข้อมูล
การขาย   ข้อมูลการเคลม   ข้อมูลสินค้า  ข้อมูลลูกค้า   ข้อมูลผู้แทนจ าหน่าย(2.3)  พิมพ์ใบเคลมสินค้าและ พิมพ์
รายงานต่างๆ ดังน้ี  รายงานข้อมูลการเคลม    และรายงานการให้บริการแก่ลูกค้า    
      3.  ส่วนของผู้จัดการ สามารถเข้าไปใช้ระบบได้โดย  
                     เข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ก าหนดให้ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน 
และเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ดังนี้ รายงานข้อมูลการเคลม   รายงานข้อมูลการรับบริการของลูกค้า รายงานข้อมูลการ
ให้บริการแก่ลูกค้า  ผู้วิจัยได้แสดงแผนภาพระบบการเคลมสินค้าของ   บริษัทแชมป์ชาแนล  จ ากัด ดังนี้แผนภาพแสดง
การท างานของระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าท่ีให้ผลลัพธ์กับผู้เกี่ยวข้องในระบบ ดังภาพท่ี 1 

 

                     
 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบจัดการเคลมสินค้าบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด 

           
 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) เป็นการแสดงถึงการท างานต่างๆ ของระบบการ
จัดการข้อมูลการเคลมสินค้า ในระดับที่ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กระบวนการ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่  2  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)ของบริษัทบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด 

 

3)  การพัฒนาและออกแบบระบบ  

              ผู้วิจัยท าการพัฒนาระบบ โดยน ารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบไว้มาท าการพัฒนา โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ในการเขียนโค้ดใช้ภาษา PHP และ จัดท าฟอร์มแบบต่างๆ ของ

ระบบฯ ในส่วนการสร้างฐานข้อมูลใช้ Appserv Open Project 2.5.10- Apache 2.2.8 ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยดังนี้  

PHP 5.2.6 MySQL 5.0.51b phpMyAdmin-2.10.3(4-9)      และในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้า ผู้จัดท าได้

ใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้  (1 ) Notebook ASUS A43SD  (2)  CPU Intel Core i5-2450M (2.50 GHz, 

3 MB L3 Cache, up to 3.10 GHz)  (3)  Display Size14 inch WXGA (1366x768) LED(4)  Main Memory RAM 6 GB 

DDR3 (5)  Hard Disk Drive 500 GB 5400 RPM (6)  Keyboard (7)  Mouse    (8)  Printer 
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        ผังแสดงรายงานผลแสดงดงัภาพที่ 4 

 
                                   ภาพที่ 4   แสดงผังรายงานผลข้อมลูการเคลมสินค้า 

 

   การออกแบบสิ่งน าออกของระบบการจัดการการเคลมสินค้าแบ่งออกเป็นดังภาพท่ี 5 
  

 
                     ภาพที่  5 แสดงเอกสารรายงานสิ่งน าออกโดยเครือ่งพิมพ์ (ใบเคลมสินค้า) 

 

รายงานข้อมูลการเคลมประกอบไปด้วยการแสดงข้อมูลสินค้าท่ีเคลม อาการเสยีวันท่ีเคลมสินค้า วันคนืสินค้า ช่ือลูกค้า 

ประเภทการเคลม และรายละเอียดการเคลมแสดง ดังภาพท่ี 6 
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                                     ภาพท่ี   6  แสดงสิ่งน าออกโดยเครื่องพิมพ์ (รายงานข้อมลูการเคลมสนิค้า) 

 
       รายงานข้อมูลการเคลม ดังภาพที่ 7 

 
                       ภาพที่  7  แสดงสิ่งน าออกโดยจอแสดงผล (รายงานข้อมูลการเคลมสินค้า) 
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การออกแบบสิ่งน าเข้า(Input Data Design) เป็นการออกแบบหน้าจอท่ีน าข้อมูลเข้าระบบ ดังภาพท่ี 8  

 
                                           ภาพที่ 8 การออกแบบสิ่งน าขา้ 

 

4. คู่มือการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าของบริษทั   

     ในการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการเคลมสินค้าของบริษัทแชมป์ ชาแนลจ ากัดที่ได้พัฒนานี้ผู้วิจัยได้ออกแบบคู่มือ
การใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้                         

1. ระบบเครื่องและอุปกรณ์ในการใช้งานระบบ  ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็ว (CPU) 1.5 GHZ ขึ้นไป 
(2) หน่วยความจ า (RAM) 1024 MB ขึ้นไป (3) หน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) 250 กิกะไบต์ (4) จอภาพขนาด (Monitor) ขนาด 
14”(5)  1.5 คีย์บอร์ด (Keyboard) standard (6) เมาส์ (Mouse) USB mouse (7) เครื่องพิมพ์ (Printer) ส าหรับพิมพ์รายงาน
ต่าง ๆ                             

2. โปรแกรมในการใช้งานระบบ ประกอบด้วย  (1) MySQL ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล (2) Appserv-2.5.10 ใช้ในการ 
จ ั ด ก า ร ฐ า น ข ้ อ ม ู ล   ( 1 Apache , PHP 5.2.65, MySQL 5.0.51b, phpMyAdmin-2.10.3)  (3)  Microsoft Windows 

XP/7/8/8.1/10 ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ  (4) PHP (Personal Home Page) ใช้เป็นตัวแปรภาษา PHP (5) Adobe Dreamweaver 

CS4 ใช้ในการเขียนโค้ดและสร้างรูปแบบให้ผู้ใช้ระบบ(4-12)  (6 )  Google Chrome ใช้ในการแสดงผลข้อมูล 

 ส่วนที่ 2 :ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการจัดการข้อมลูการเคลมสนิค้าบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด เมื่อน าระบบ

ไปใช้งาน  

             การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบผู ้ว ิจ ัยใช้กรอบแนวคิดของ  The DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success(13)   ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลมสินค้า   5  คน ทีมีประสบการณ์การท างาน 

มากกว่า 2  ปี  ในด้าน ความง่ายต่อการใช้งาน   ความรวดเร็วของระบบ  ด้านความชัดเจนของตัวอักษร    ด้านความถูกต้องของ

ระบบ  และด้านระบบสามารถท าการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล 

 

สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาระบบการจัดการข้อมลูการเคลมสนิค้าบริษัทแชมป์แชนแนล จ ากัด 

             ผลการออกแบบระบบข้อมูลการเคลมสินค้าของบริษัท  แชมป์แชนแนล จ ากัด  เป็นดังนี้คือ (1)ผู้ดูแลระบบสามารถเข้า

สู่ระบบได้โดย ใช้ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ระบบ โดยก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านได้  

สามารถ  การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลพนักงาน   ข้อมูลการขาย  ข้อมูลการเคลมสินค้า  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้แทนจ าหน่าย  
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และ ข้อมูลของสินค้า  สามารถ พิมพ์ใบเคลมสินค้าได้ และ พิมพ์รายงานต่างๆ สามารถ  รายงานข้อมูล การรับ และ ให้บริการ

การเคลมสินค้า  (2)  พนักงานเคลม (User)  เข้าสู่ระบบได้โดยก าหนดชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา  ข้อมูล

ได้  สามารถพิมพ์ใบเคลมสินค้าและ พิมพ์รายงานต่างๆได้ (3) ผู้จัดการ สามารถเข้าไปใช้ระบบได้ โดยใส่ชื่อ และ รหัสผ่าน และ

เรียกดูรายงานต่างๆ ได้ ท าให้สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงานท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานการจัดการข้อมูล

พื้นฐาน โดย เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล     สามารถลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากเอกสาร  ลดปัญหาด้านความ

ผิดพลาด และสามารถ  เคลมสินค้าได้รวดเร็ว   เมื่อน าไปทดสอบการท างานการพบว่า  ประสิทธิภาพการท างานของระบบข้อมูล

การเคลมสินค้ามีดังนี้ระบบสามารถใช้งานระบบง่าย  รองลงมาคือด้านความเร็วของระบบ  ด้านความชัดเจนของตัวอักษร    ด้าน

ความถูกต้องของระบบ  และด้านระบบสามารถท าการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเบญจพร มีเจริญ (3)  

ที่ได้ท าการศึกษา ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศัพท์ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ พบว่า   ปัญหา อุปสรรคและสาเหตุที่ท า

ให้พนักงานขายท ายอดตกเป้าเกิดจากระบบการท างานท่ีซ ้าซ้อนมีหลายโปรแกรมจนเกินไปท าให้เสียเวลา ในการค้นหาข้อมูล   ซึ่ง

การปรับปรุงและพัฒนา ด้านโปรแกรมระบบข้อมูล ส่งผลต่อความสะดวกรวดเร็วในการท างานด้านการขายให้กับพนักงานขาย

สินค้า  

 

ข้อเสนอแนะ  

เพื่อให้ระบบจัดการข้อมูลการเคลมสินค้านั้นมีความสมบูรณ์ของระบบมากขึ้นควรมีการเพิ่มเติมระบบอื่นๆเข้าไปยังระบบ

จัดการข้อมูลการเคลมสินค้า ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถเช็คสถานะในการเคลมได้ในทุกที่และทุก

เวลาที่มีอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารจากลูกค้าไปยังพนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหากระบบ

สามารถเชื ่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้นั ้น จ าเป็นต้องสร้างหน้าเพจการเช็คสถานะแก่ลูก ค้าเพิ่มเติม และหน้าเพจการ

ติดต่อสื่อสารอาจเป็นท้ังแบบฝากข้อความและแบบการสนทนา จากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถท าให้ระบบจัดการขอ้มลู

การเคลมสินค้านั้น มีความสมบูรณ์ต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน    
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การทดสอบอัตโนมัติและการถ่ายโอนไปยังบริการ AWS  
Automate Testing and Migration to AWS Service 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาระบบทดสอบอัตโนมัติและการถ่ายโอนไปยังบริการ AWS มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยประเมินการท างานของซอฟต์แวร์ในการทดสอบหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และตรวจสอบคุณสมบัติของ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรม Python และ Groovy  โดยระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขตที่
ก าหนด มีการแสดงล็อคของ Robot Framework ได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการด าเนินงานการทดสอบได้อย่างมาก 
จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จ านวน 4 คน พบว่าอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00   
 
ค ำส ำคัญ:  การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบอัตโนมัติ โรบอทเฟรมเวิร์ค 
 
Abstract 

This research studied a development of automate testing and migration to AWS service. Main objective 
is that it was used as a help tool for evaluating the functionality of a software to find any bug and checking the 
developed software for the specified requirements, which were developed with Python and Groovy language. 
It was found that the developed system can operate within the specified scope. It exhibited the log of the 
Robot Framework, which was displayed correctly. It greatly improves the convenience of testing work. The 
efficiency of this system was evaluated by the real working environment with four experts. The result of 
satisfaction was responded at a good level with a mean of 4.00. 

 
Keywords:   Software Testing, Automated testing, Robot Framework 
 
บทน า 

การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ส าคัญ ด้วยเป็นกระบวนการของ
การประเมินและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ในการค้นหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ ้น โดยทั่วไปสามารถการด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบด้วยตนเอง ( Manual testing) ซึ ่งผู ้ทดสอบ
ด าเนินการด้วยตนเองไม่มีการเขียนสคริปต์หรือใช้เครื่องมืออัตโนมัติใด ๆ และการทดสอบอัตโนมัติ  (Automated testing) เป็น
การทดสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยการใช้เครื่องมือสคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่นช่วย  ซึ่งการทดสอบทั้ง 2 
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รูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ทั้งนี้ส าหรับการน าไปใช้งาน ควรพิจารณาตามปัจจัยได้แก่ ระยะเวลา ต้นทุน และคุณภาพของ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบ ซึ่งโดยทั่วไปช่วงแรกของการทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์สามารถทดสอบด้วยตนเอง เนื่องจาก
องค์ประกอบของซอฟต์แวร์มีไม่มาก อีกทั้งความซับซ้อนต่าง ๆ ยังน้อย ใช้ระยะเวลาไม่นาน และต้นทุนต ่า (1) แต่เมื่อมีการเพิ่ม
ฟีเจอร์อื่นเข้ามา จ าเป็นต้องทดสอบซอฟต์แวร์ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การทดสอบบางอย่างที่เคยทดสอบไปแล้วต้องท าซ ้าใหม่ และ
ทดสอบหลายรอบเพื่อยืนยันว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อการท างานของซอฟต์แวร์ภาพรวม เมื่อจ าเป็นต้อง
ทดสอบหลายครั้งความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์จึงอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้การทดสอบด้วยตนเองจึงไม่เหมาะสม อีกทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบภายใต้ Robot Framework แต่ละเครื่องมีการตั้งค่าทรัพยากรแตกต่างกัน จะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การทดสอบซอฟต์แวร์แตกต่างกัน  

จากปัญหาข้างต้น จึงเกิดแนวคิดในการวิจ ัยและพัฒนา Automate Testing Migration to AWS Service โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประเมินการท างานของซอฟต์แวร์ในการทดสอบหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ 
และตรวจสอบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างอัตโนมัติ ซึ่งส่วนของ Robot Framework เขียนด้วยภาษา Python และส่วน
ของ Jenkins เขียนด้วยภาษา Groovy ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุส าหรับแพลตฟอร์มจาวาคุณลักษณะคล้ายกับภาษาสคริปต์ 
(2) โดยใช้ Jenkins เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งมอบซอฟตแ์วร์ไปท าการสั่ง Robot Framework ให้ท างานทดสอบซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติ (3) และน า Docker เข้ามาใช้ในการพัฒนาส่วนของการทดสอบระบบโดยการสร้าง Docker Image (4) เพื่อให ้Robot 
Framework สามารถท างานได้ภายใน Docker และน าไปใช้บน AWS ECS บน Cloud (5) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนา Automate Testing Migration to AWS Service มีกระบวนการด าเนินการวิจัย (ภาพท่ี 1) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 

1. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการทดสอบซอฟต์แวร์เดิมที่กระท าด้วยการใช้แรงงานมนุษย์ ซึ่งเป็นลักษณะการ
ทดสอบด้วยตนเอง )Manual testing( โดยเบื้องต้นพบปัญหาหลัก ๆ 3 ลักษณะ ได้แก่  

1.1  การทดสอบซอฟต์แวร์ใช้การทดสอบด้วยตนเอง (Manual testing) โดยใช้แรงงานคนไม่มีความเป็นอัตโนมัติ 
1.2  ไม่มีการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปยังผู้ทดสอบ  
1.3  การทดสอบซอฟต์แวร์ด าเนินการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบแตล่ะเอง 

2. วางแผนการแก้ไขปญัหาที่พบ 3 ลกัษณะ ดังนี้  
2.1 ท าการทดสอบอัตโนมัต ิ)Automated testing  (โดยสร้าง Jenkins เพื่อสั่งให้ Robot Framework ท าการ

ทดสอบซอฟต์แวร์ โดยเน้นการการทดสอบระบบใหส้ามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
)Requirements) เงื่อนไขที่น ามาใช้ในการทดสอบจะเป็นไปตามที่ก าหนดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานกบัทีมงาน
พัฒนาระบบอัตโนมัต ิ

2.2 สร้างรายงานโดยส่งผ่านอีเมล 
2.3 น าระบบ AWS ECS บน Cloud ใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายกลางในการทดสอบระบบ 

การทดสอบซอฟต์แวร์ด าเนินการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบแต่ละเอง 
3. ออกแบบพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อสง่ไปยัง Jenkins รูปแบบการแสดงผลรายงาน และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ต้องการ 
4. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python และ Groovy ตามข้อก าหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ 
5. ทดสอบหาข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้น หากพบท าการแก้ไข 
6. น าระบบท่ีได้ไปทดสอบหาความผดิพลาดของซอฟต์แวรจ์ริง โดยในการนี้จะเน้น Acceptance testing ซึ่งทดสอบให้

สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนา Automate Testing Migration to AWS Service 

การท างานของ Automate Testing Migration to AWS Service )ภาพที่ 2 ( อธิบายได้ดังนี้  
ผู้ทดสอบอัพโหลดชุดค าสั่งที่ใช้ในการสร้างต้นแบบของ Container ไปไว้ท่ี GIT LAB 
1. ผู้ทดสอบสร้างรายการของงานท่ีตอ้งการทดสอบซอฟต์แวร์ และส่งไปยัง Jenkins 
2. Jenkins ดาวน์โหลดชุดค าสั่งที่ใช้ในการสร้างต้นแบบของ Container จาก GIT LAB 
3. Jenkins สั่ง Docker ให้สร้าง Docker image ซึ่งเป็นต้นแบบของ Robot Framework  
4. Docker ส่ง Docker Image ไปเกบ็ท่ี AWS ECR 
5. Jenkins สั่ง Terraform ให้ท างานตามชุดค าสั่ง 
6. Terraform สร้างรายการการท างาน และส่งไปท่ี AWS ECS บน Cloud 
7. AWS ECS ดาวน์โหลด Docker Image 
8. AWS ECS ท าการสร้าง Container เพื ่อเก็บค าสั ่งต่าง ๆ และท างานตามรายการของงานที่ต้องการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ 
9. เมื่อประมวลผลเสร็จ ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการทดสอบจะถูกเก็บไว้ท่ี Amazon S3 (5) 

 
 

ภาพที่ 2 Automate Testing Migration to AWS Service 
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ภาพที่ 3 การท างานของ Jenkins  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram สว่น Terraform 

 
ภาพที่ 4 เมื่อผู้ทดสอบต้องการสร้าง Task Definition ผู้ทดสอบต้องสั่ง Build Job ใน Jenkins พร้อมก าหนดค่าต่าง ๆ  
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ภาพที่ 5 Sequence Diagram สว่นการท างาน Task Definition 

 
ภาพที่ 5 เมื่อผู้ทดสอบต้องการสั่งให้ Docker ท างาน ต้องสั่งผ่าน Jenkins โดยส่งชุดค าสั่งผ่านเครื่องมือ AWS Command Line 
Interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 Sequence Diagram สว่นสร้าง Docker image 
 
ภาพที่ 6 เมื่อผู้ทดสอบต้องการสร้าง Docker Image สามารถท าได้โดยผ่านเครื่องมือ Jenkins เพื่อให้ Jenkins รันชุดค าสั่งที่ได้
ก าหนดไว ้
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาระบบงาน 
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 จากการพัฒนา Automate Testing and Migration to AWS Service และน าระบบไปท างานอยู ่บน AWS cloud 
พบว่า ระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขตที่ได้ท าการก าหนดไว้ โดยสามารถแสดงหน้าจอการท างานดังภาพท่ี 7-12  

ภาพที่ 6 แสดงเวลาที่ใช้ในการท างานของ Jenkins พร้อมบอกสถานของแต่ละงานว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  
ภาพที่ 7 หน้าจอเพื่อสอบถามผู้ทดสอบว่าต้องการสร้าง Docker Image ใหม่หรือไม่ 
ภาพที่ 8 หน้าจอในส่วนของ AWS ECR เพื่อจัดการ Image ของ Docker 
ภาพที่ 9 หน้าจอส่วนของ AWS ECS เพื่อจัดการ Task Definition ส าหรับสร้าง Docker ภายใน AWS ECR 
ภาพที่ 10 หน้าจอจัดการไฟล์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานของ Robot Framework 
ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงกราฟค่าเฉลี่ยของ Robot Framework ในการแสดงผลลัพธ์แต่ละกรณี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอของ Jenkins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอการสร้าง Docker Image 
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ภาพที่ 9 หน้าจอการจดัการ Image 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอการท างานของ Task Definition 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอจัดการกับไฟลข์้อมูล 

 
 
 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

1379 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงข้อมลูกราฟค่าเฉลี่ยของ Robot framework 
 

2. การทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  ส าหรับการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จ านวน 4 คน ผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  

สรุปได้ดังนี้ 
  ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน อยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 ระบบมีความเสถียรภาพไม่เกิดปัญหา อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ความสวยงานในการออกแบบ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 ระบบสามารถช่วยสนับสนุน
ให้มีความสะดวกมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจโดยรวมของประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
สามารถแสดงในรูปแบบกราฟแห่ง ดังภาพที่ 13  
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ภาพที่ 13 กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวรต์่อการใช้งานระบบ 
 

ผลความพึงพอใจในข้อมูลและการแสดงผลของผู้เชี ่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จ านวน 4 คน สรุปได้ดังนี้ 
ความหลากหลายของข้อมูลในระบบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 โดยค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.25 โดยค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 โดยค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี 
สามารถแสดงในรูปแบบกราฟแท่ง ดังภาพที่ 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 กราฟแท่งแสดงผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในข้อมูลและการแสดงผลของผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
 
 

ความหลากหลายของข อมลูในร   ข อมลูมีความ กูต องสม รู ์ ข อมลูปร โยชน์ตอ่ผู ใช งาน
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สรุปผลการวิจัย 
จากการน า Automate Testing Migration to AWS Service ไปใช้งานจริง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ทดสอบไม่ต้องตดิตั้ง Library และทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ 
2. ผู้ทดสอบสามารถก าหนดเวลาการทดสอบได้อย่างอัตโนมตัิตามต้องการ 
3. ลดจ านวนครั้งการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยหากใช้วิธีการทดสอบด้วยตนเอง ต้องด าเนินการมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้

เพื ่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที ่น ามาทดสอบท ์ างานถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง แต่หากน า Automate Testing 
Migration to AWS Service เข้ามาช่วยในการทดสอบ จะลดจ านวนครั้งในการทดสอบลง 2 ใน 3 ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และ
ต้นทุนในการระยะยาว 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ 2) ทดสอบ

ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ การพัฒนาระบบใช้กระบวนการ 

ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ SDLC พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ด้วยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

แบบ MVC ภาษา C#, HTML, CSS และ JavaScript  โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server ใช้เทคนิค

การออกแบบด้วย Responsive Web Design  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้ดูแลการประชุม และส่วนของผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วยการจัดการผู้ใช้งาน  

การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การจัดการไฟล์เอกสารการประชุม  การจัดการรายงานการประชุม และการจัดการเอกสารการประชุม

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.57 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ จากผู้ใช้งาน

จ านวน 15 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบจดัการการประชุม การประชุมออนไลน ์

 

Abstract 

The development of meeting management system, case study of faculty of Science and Technology 

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal patronage, aimed to 1) analyze, design and develop an 

online meeting management system, 2) test the efficiency of the system development, and 3) evaluate the 

system satisfaction. The system development used SDLC process in system analysis and design. It was 

developed as a web application with MVC software development process and implemented with C#, HTML, 
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CSS and JavaScript language. It was also used Microsoft SQL Server for database management system and 

applied design techniques with Responsive Web Design. 

 The outcomes of the research were as follows: 1) The results of analysis, design and development of 

an electronic meeting management system were divided into 3 types of users: System Administrator, Meeting 

Moderator, and System Users, which consisted of user management, attendance management, meeting 

documents management, meeting report management, and quality assurance documents management 2) The 

system development efficiency test results were mean of 4.56, standard deviation of 0.57, efficiency was at 

a highest level, and 3) The evaluation of the system satisfaction from 15 users were mean of 4.52, standard 

deviation of 0.57, efficiency was at a highest level. 

 

Keywords:  system development, Meeting management system, Electronic meeting 

 

บทน า 

การประชุม (Conference) คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษา หารืออย่างมีวัตถุประสงค์และระเบียบวิธี  

ณ สถานที่ก าหนดชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโต้แย้งกัน ซึ่งจะเป็นโดยล าพังหรือมีผู้อื่นร่วมฟังอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อหาข้อตกลง

ร่วมกันที่ดีที่สุด ในการประชุมแต่ละครั้ งการประชุมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุม องค์ประชุม 

(Forum) คือ จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ท าให้มีผลบังคับในการประชุม โดยถือเอาจ านวนสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิก

ที่เข้าร่วมประชุม หรืออาจเป็นหนึ่งในสอง สองในสาม หนึ่งในสามแล้วแต่ละแห่งจะก าหนด การประชุมมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรบริษัท ห้างร้าน สมาคม จ าเป็นต้องมี

การประชุมเพื ่อบอกกล่าวสร้างมิตรภาพ เพื่อสร้างข้อตกลง  เพื่อแก้ปัญหา เพื่อการตัดสินใจในการที ่จะท าให้กิจการ 

ความเจริญรุ่งเรือง ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวและจัด

ประชุมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น จัดสถานท่ีส าหรับการประชุม จัดเตรียมเอกสาร แผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนครบถ้วน(1) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานภายในองค์กรโดยใช้รูปแบบของระบบสารสนเทศบนเว็บ (Web-based 

Information System) ระบบเคลื่อนที่ (Mobile Systems) โดยมีการพัฒนาระบบประยุกต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนรูปแบบ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นออนไลน์ สามารถเข้าถึงข้อมูล จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นการลดการใช้กระดาษ (2)  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารงาน

ต่าง ๆ ของคณะ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และ  

การประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของคณะ ซึ่งต้องมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ  

การประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและเตรียมข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ในการจัดการประชุมในอดีตจะต้องจัดท าเอกสาร 

การประชุมแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ในการจัดท าเอกสารการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ท าให้สิ้นเปลือง

กระดาษและเวลาในการจัดท าเล่มเอกสารการประชุม หลังจากการประชุมแล้วต้องมีการบันทึกสรุปการประชุมเป็นเอกสารทั้งหมด 

และการค้นหาข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารท าได้ช้า ดังนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมสามารถด าเนินการได้สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ 
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สะดวกต่อการเก็บรักษาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ประหยัดเวลาและทรัพยากรกระดาษ หากปรับเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้

ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ด าเนินการประชุมได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการด าเนินงาน 

ระบบการบริหารจัดการประชุมแบบออนไลน์ท่ีมีการด าเนินการบนระบบอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้สามารถค้นหาการประชุมที่ผ่านมา

ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ  สิทธิเสรีกุล(3) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบห้องประชุมอัตโนมัติ โดยเครื่อง

ควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี

วัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างรูปแบบระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติด้วยเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ ของ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรูปแบบความปลอดภัยของระบบ

ควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ทศ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ 50 ปี ด้วยเครื่องควบคุมเชิงตรรกะของบุคลากรงาน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใช้ระบบห้องประชุม

อัตโนมัติ โดยเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ สรุปได้ว่า มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพราะสามารถท าให้ผู้ใช้

เลือกการท างาน ได้ 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติ สะดวกต่อการควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายใน

ห้องประชุม และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของระบบท าให้สามารถรู้ถึงปัญหาของระบบท าให้

สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร จึงพัฒนา

ระบบจัดการการประชุมออนไลน์ เป็นระบบท่ีช่วยสนับสนุนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้แก่ การส่งหนังสือเชิญประชุม 

การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม การจัดการวาระการประชุม การตรวจสอบและบันทึกรายชื่อผู้เข้าประชุม การน าเสนอวาระ  

การประชุม การจัดท ารายงานการประชุม การพิมพ์รายงานการประชุม การสืบค้นรายงานการประชุมย้อนหลังได้ เพื่อให้ระบบ

จัดการการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้หลักวงจรการพัฒนา

ระบบ SDLC เพื่อพัฒนาระบบและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการวางแผนและออกแบบข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

ข ั ้นตอนท ี ่  1 ศ ึกษาความต ้องการของผ ู ้ ใช ้งานระบบระบบ (System Requirement) ศ ึกษาเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้ องก ับ 

การท างาน เช่น เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม คู่มือการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และ

นโยบายการการจัดสารสนเทศ ของหน่วยงานเพื่อเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของการท างานเดิม

ตลอดจนข้อก าหนดต่าง ๆ ในการท างาน การสัมภาษณ์กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบ ได้แก่ ผู้บริหารคณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ดูแลการจัดการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดการประชุมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าข้อข้อมูลจากการศึกษาและสัมภาษณ์สรุป

เป็นความต้องการของผู้ใช้งานระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ขั ้นตอนที ่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) เป็นการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและ

กระบวนการต่าง ๆ ในการท างานของระบบโดยการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) ใช้แผนภาพบริบท (Context 

Diagram) ดังภาพท่ี 1 อธิบายระบบงานจากการวิเคราะห์ระบบ มีผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ 3 ส่วนได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ส่วนของผู้ดูแลการประชุม และส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังภาพท่ี 2  

เป็นการอธิบายถึงข้อมูลน าเข้าและน าออกของแต่ละโพรเซสในระบบการท างาน การออกแบบสวนข้อมูลน าเข้า (Input Design) 

การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล  (Output Design) การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ (Screen Design) และการออกแบบ

ฐานข้อมูล (Database Design)  

 

ระบบจัดการการประชุม กรณีศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ดูแลระบบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผลการเข้าสู่ระบบ
รายงานการรับรองมติที่
ประชุม
รายงานผู้เข้าร่วมประชุม
รายงานสรุปการประชุม
รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลบทบาทการประชุม
ข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลวาระการประชุม
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลไฟล์การประชุม
ข้อมูลระเบียบวาระ
ข้อมูลการประชุม
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลบทบาทการประชุม
ข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลวาระการประชุม
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลไฟล์เอกสาร
ข้อมูลระเบียบวาระ

ข้อมูลการประชุม
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

รายงานที่ต้องการพิมพ์

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลไฟล์วาระการประชุม
รายงานที่ต้องการพิมพ์

ผลการเข้าระบบ
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลการประชุม
ข้อมูลวาระการประชุม

ข้อมูลบทบาทการประชุม
ข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการรับรองมติที่ประชุม
รายงานสรุปการประชุม

รายงานผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้ดูแลการประชุม

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ก่าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน
รายงานที่ต้องการพิมพ์

ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ
รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท )Context Diagram) 
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จัดการข้อมูล

3.0

สร้างการประชุม
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D1 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
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D8 ข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ
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ข้อมูลบทบาทการประชุม
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลไฟล์เอกสาร
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ข้อมูลการประชุม
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D2 ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลระเบียบวาระ

ข้อมูลระเบียบวาระ

รายงานที่ต้องการพิมพ์

รายงานบันทึกการประชุม
รายงานผู้เข้าร่วมประชุม
รายงานสรุปการประชุม
รายงานข้อมูลผ ู้ใช้ระบบผู้ดูแลระบบ

รายงานที่ต้องการพิมพ์

รายงานข้อมูลผ ู้ใช้ระบบ

ผู้เข ้าร่วมประชุม

รายงานบันทึกการประชุม
รายงานผู้เข้าร่วมประชุม
รายงานสรุปการประชุม

รายงานที่ต้องการพิมพ์

D1 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

D2 ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลบันทึกการประช ุม
D5 ข้อมูลการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

4.0

บันทึกการประชุม

ข้อมูลบันทึกการประช ุม ข้อมูลบทบาทการประชุม
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลไฟล์เอกสาร
ข้อมูลวาระการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

D9 ข้อมูลบันทึกการประช ุม

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบ (System Development) ด้วยการจัดท าฐานข้อมูลและเขียนโค้ด (Coding) ในการท างาน

ให้เป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ในการพัฒนาในครั้งนี้เป็นระบบสารสนเทศที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ( Web 

Application) การพัฒนาระบบ ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้ โปรแกรม Visual Studio C# โปรแกรม Microsoft SQL Server 

Management Studio ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม IIS Express 10.0 (Internet 

Information Services โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล) โปรแกรม Bootstrap เฟรมเวิร์กส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โปรแกรม 

jQuery สคริปต์ที่รวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้

งาน Data tables ใช้ส าหรับจัดการข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบและแก้ไขระบบ (System Testing) ได้ท าการทดสอบระบบไปกับการพัฒนาระบบ ทดสอบตาม

โมดูลจนถูกต้องทั้งหมด และท าการทดสอบรวมทั้งระบบรวมอีกครั้ง เพื่อให้ระบบที่ตรงตามความต้องการและสามารถท างานได้
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ตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยการทดสอบการเข้าใช้งานระบบตามสิทธ์ิที่ก าหนด ทดสอบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ ทดสอบ

การท างานของโปรแกรมและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 คน และ รวม 5 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ

ตามทฤษฎี Black Box Testing ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement Test) ด้านความถูก

ต้องและการท างานของระบบ (Function Test) ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) ด้านสมรรถนะ

ในการท างานของระบบ (Performance Testing) และด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุม

ในการท างานของระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส าหรับการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถของ

ระบบตรงกับความต้องการ 2) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 3) ด้านความเร็วในการใช้งานระบบ 4) ด้านความถูกต้อง

ของระบบ และ 5) ด้านประโยชน์ของระบบ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกณฑ์ที่ใช้ในการ

แปลความหมายข้อมูลตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งเป็นระดับคะแนน 5 ระดับ  เพื่อใช้ใน 

การปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้งาน  ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing เพื ่อประเมินคุณภาพ 

การท างานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในการพัฒนาระบบงาน 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ในการทดลองใช้ระบบ โดยใช้เกณฑ ์
แบ่งเป็นช่วง และมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง   ระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง   ระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง   ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ ตามที่ได้ท าการศึกษาความต้องการใช้งาน
ระบบจัดการการประชุม กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
การท างานของระบบมีการก าหนดสิทธ์ิ การเข้าถึงข้อมูล แบงออกเป็นกลุม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลการประชุม และผู้ใช้งาน โดย
สิทธ์ิของการเข้าใช้งานระบบ มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบจัดการการประชุม กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ผู้ดูแลระบบ การท างานของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล โดยการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของระบบ
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ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ระบบข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลค าน าหน้า ข้อมูลสถานที่การประชุม ข้อมูลสถานะการประชุม ข้อมูล
องค์ประกอบ ข้อมูลต าแหน่งการประชุม และสามารถจัดการสิทธ์ิผู้ใช้งานท้ังหมด 

1.2 ผู้ดูแลการประชุม การท างานของผู้ดูแลการประชุมสามารถจัดการข้อมูล โดยเพิ่มข้อมูลการประชุมเพิ่ม
วาระการประชุม เพิ่มไฟล์เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ส่งค าเชิญการประชุมที่อีเมลผ่านระบบ บันทึกการ
ประชุม ตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์รายงานที่ต้องการ รายงานสรุปการประชุม รายงานสถิติการประชุม รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบและ
รายงานการเชิญประชุม 

1.3 ผู้ใช้งานระบบ การท างานของผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ )Username) และรหัสผ่าน )Password) 
เปลี่ยนรหัสผ่าน ตรวจสอบข้อมูลการประชุม เรียกดูหัวข้อการประชุม ดูปฏิทินการประชุม จัดการไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด 
)Download) ไฟล์เอกสาร ค้นหาไฟล์เอกสาร พิมพ์รายงานท่ีต้องการและรายงานสรุปการประชุม  

2. การพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ ดังนี้   

- การเข้าใช้งาน ต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลอีเมล และรหัสผ่าน เพื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 3 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของระบบการจัดการการประชุมออนไลน ์

 

- ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูล อีเมลและรหัสผ่าน ท าการเข้าสู่ระบบ หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบจะแสดง
ข้อมูลชื่อของผู้ใช้ระบบ สถานะ เมนูการใช้งาน สถานะการประชุมครั้งล่าสุด การประชุมที่ก าลังจะมาถึง และ การประชุมที่ผ่าน
มาแล้ว ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 

 

- ผู้ดูแลการประชุมสามารถเพิ่มข้อมูลการประชุมได้ โดยคลิกที่ เมนูจัดการการประชุม จากนั้นให้คลิก
ที่ปุ่ม สร้างการประชุมใหม่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเพิ่มข้อมูลการประชุม ดังภาพที่ 5 

 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอการจัดการประชุม 

 

- ผู้ดูแลการประชุม สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย ข้อมูลการประชุม ข้อมูลวาระการ
ประชุม ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม และไฟล์เอกสารประกอบการประชุม โดยคลิกท่ี จัดการการประชุม แล้วเลือกสร้างการประชุม ซึ่ง
สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้างการประชุม ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการสร้างข้อมูลการประชุม 

 

- ผู้ดูเลการประชุม สามารถตรวจบันทึกการประชุม โดยคลิกท่ีปุ่ม บันทึกการประชุม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
การบันทึกการประชุม ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 หน้าจอการบันทึกการประชุม 

 

- ผู้ใช้งานระบบ สามารถเรียกดูหัวข้อการประชุมที่ก าลังจะมาถึง หรือการประชุมที่ผ่านมาแล้ว และ
ค้นหาหัวข้อการประชุมได้ โดยส่วนของการค้นหา จะอยู่ในหน้าแรกของระบบ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาที่ช่องค้นหา  ดัง
ภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอเรียกดูหัวข้อการประชุม 

 

- ผู้ใช้งานระบบ สามารถพิมพ์รายงานสรุปการประชุม โดยคลิกท่ีเมนรูายงานการประชุม เพื่อเข้าสู่
หน้าจอรายงานสรุปการประชุม โดยสามารถพิมพร์ายงานได้เฉพาะสถานะเผยแพร่แล้ว ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอพิมพ์รายงานสรปุการประชุม 
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2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สรุปผลการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ านวน 5  คน โดยใชสถิติคะแนนเฉลี่ย (�̅�  (และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ดังตารางที ่1  

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย  

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement Test) 4.20 0.84 มาก 
2. ด้านความถูกต้องและการท างานของระบบ (Function Test) 4.40 0.55 มาก 
3. ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้ง่าย (Usability Testing) 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) 4.80 0.45 มากที่สุด 
5. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 4.60 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.57 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 4.56 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.57 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามความพึงพอใจจากการใช้งานของผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลากรภายในที่จะใช้งานระบบ )4)  จ านวน  คน 15โดยน าแบบสอบถามจัดหมวดหมู่ 
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้ 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ความหมาย 

ด้านความเหมาะสมการท างานของระบบ    
1. รูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์ 4.33 0.49 มาก 
2. ความสวยงามของระบบ 4.53 0.52 มากที่สุด 
3. ข้อความมีความถูกต้อง 4.60 0.51 มากที่สุด 
4. ความน่าเชื่อถือของระบบ 4.53 0.52 มากที่สุด 
5. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ 4.53 0.52 มากที่สุด 

ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ    
1. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงหน้าเว็บเพจ 4.53 0.52 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.47 0.64 มาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ความหมาย 

3. ความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูล 4.53 0.64 มากที่สุด 

4. ความถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล 4.53 0.74 มากที่สุด 
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน    

1. ขั้นตอนการใช้งานง่ายและสะดวก 4.53 0.64 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการโต้ตอบกับผู้ใช้ 4.60 0.51 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการออกแบบ 4.53 0.52 มากที่สุด 

ด้านความเร็วในการท างานของระบบ    
1. การแสดงผลรวดเร็ว 4.47 0.52 มาก 
2. ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.47 0.64 มาก 
3. ความเร็วในการบันทึก /แก้ไข/จัดเก็บข้อมูล  4.53 0.52 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.52 0.56 มากที่สุด 
 ตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการการประชุมออนไลน์ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.52  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดบัมากที่สุด  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาระบบจดัการการประชุมออนไลน์ กรณศีึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรุปผลดังนี ้

1) ผลการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ สอดคล้องกับความต้องการผูใช้งาน พบว่าในการพัฒนาระบบแบ่งการ
ท างานเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลการประชุม และผู้ใช้งาน จะมีสิทธิ์ในการเขาถึงและการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามลักษณะของการใช้งานครอบคลุมและสอดคล้องกับการท างาน  เอกสารและข้อมูลในระบบสามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะในแต่ละตัวบ่งชี้  การพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ พัฒนา
เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MVC ภาษา C#, HTML, CSS และ JavaScript  โปรแกรมระบบ
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server ใช้เทคนิคการออกแบบด้วย Responsive Web Design สอดคล้องกับวิไลลักษณ์ 
กาประสิทธิ์ และปภาวี รัตนธรรม (5)พัฒนาระบบจัดการการประชุมระดับสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดเก็บ 
ค้นหารายงานการประชุม ช่วยลดปริมาณกระดาษ และท าการจัดเก็บและสืบค้นรายงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการ
สูญหายของรายงานการประชุม และรักษาคุณภาพของรายงานการประชุม 

2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ โดยภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด มีค่าเฉลี ่ยอยูที ่ 4.56 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้ง่าย  (Usability Testing)  และด้านสมรรถนะในการท างาน
ของระบบ (Performance Testing) มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับที่สูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเปนระบบที่ใช้
ง่ายและไม่ซับซ้อนจึงท าใหผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและท างานได้ง่าย เหมาะกับการใช้งานกับผู ใช้ที ่มีความสามารถทางด้าน 
เทคโนโลยีได้หลายระดับและสามารถน าไปใช้ในการจัดการประชุมต่าง ๆ ได้ เช่น การประชุมคณะกรรมการวิชาการ หรือ  
การประชุมระดับสาขาวิชา  

3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ความพึงพอใจของระบบ  โดยผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ของคณะ 
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และบุคคลากรภายใน จ านวน 15 คน โดยภาพรวมอยู ในระดับมากที่ส ุด มีค่าเฉลี ่ยรวมอยูที ่ 4.52 เมื ่อพิจารณาเป็นราย 
ขอพบว่า ข้อความมีความถูกต้อง และความเหมาะสมในการโต้ตอบกับผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย .4 60 โดยการประมวลผล
ข้อมูลของระบบมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการท างาน และระบบมีความเหมาะสมในการโต้ตอบกับผู้ใช้ระบบได้ง่ายโดยเน้น 
การออกแบบที่รองรับผู้ใช้งานที่มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกันโดยใช้หลักการของการออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่าย เช่น การใช้แบบอักษรที่อ่านได้ง่าย การใช้สีที่เหมาะสม และการจัดวางข้อมูลที่มี
ความเชื ่อมโยงกัน ส่งผลให้การท างานโดยภาพรวมของงานการจัดการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพึงพอใจต่อใช้งาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทดสอบการใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

ให้ส าเรจ็และลลุ่วงด้วยดี    
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การพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา

ระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า และ 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้

งานพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า 

กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือก

แบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 3 คน และกลุ่มผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบ จ านวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย แบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแล

ระบบ พนักงาน และลูกค้า 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 3) ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 

 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบจดัการ การจองพื้นที่ขายสินค้า 

 

Abstract 

This research aimed to develop the sale area reservation system: a case study of Wang Noi flea market. 

The objectives were to 1) developed the sale area reservation system, 2) evaluated the efficiency of the system 

and 3) evaluated the satisfaction of using the system. The research tools consisted of 1) the sale area reservation 

system, 2) the system performance assessment form, and 3) the user satisfaction assessment form. The samples 

were selected as purposive sampling including five experts for evaluating system performance, and ten users 

for evaluating satisfaction. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. 

           The results of the research were as follows: 1) the development of the sale area reservation system: a 

case study of Wang Noi flea market had divided the users into three parts, which are administrators, employees 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

1395 
 

and customers. 2) The system performance evaluation from experts was good level (mean = 4.08, and standard 

deviation = 0.43). 3) The evaluation of user satisfaction from the users was very good level (mean = 4.20, and 

standard deviation = 0.60). 

 

Keywords:  System Development, Management System, Sale Area Reservation System 

  

บทน า 

ตลาดเป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน และตลาดยังหมายรวมถึงสถานท่ีที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย 

ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมายถึงการแลกเปลี ่ยนซื ้อขาย โดยไม่มีความหมายของสถานที ่ทางกายภาพการตลาดทาง

เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องของการตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค และผู้บริโภคแต่ละคนในสังคมต่างก็มีความ

จ าเป็นและความต้องการในสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ตลาดนัดเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาวะ

เศรษฐกิจต้มย ากุ้งปี พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบธุรกิจค้าขาย ซึ่งเดิมอาจเป็นการตั้งร้านในอาคารพาณิชย์

โดยผู้บริโภคจะต้องเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าท่ีต้องการ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรและรูปแบบครัวเรือน รวมถึงค่านิยมใหม่ ๆ อาทิวิถีคนโสด เศรษฐกิจขี้เกียจ  การถวิลหาประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่  

การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการค้าปลีก ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรมในการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่า

แพลตฟอร์มอื่นของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เป็นผลจากการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด และการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์และการให้บริการขนส่งซึ่งมีผู้ประกอบการที่หลากหลายมากขึ้น โอกาสของรถพุ่มพวงที่มาช่วยเติมเต็มช่องว่าง

ส าหรับบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินค้าและร้านค้า (1) “รถพุ่มพวง” การห้อยสินค้า “เป็นพุ่มเป็นพวง” เพื่อง่ายต่อการวาง

สินค้าและคิดราคา และการจัดวางสินค้าทุกอย่างไว้พื้นที่ท้ายกระบะจะท าได้น้อยและเกิดการซ้อนทับ เมื่อเป็นอาหารประเภทผัก

ถ้าซ้อนทับกันมาก ๆ ผักก็จะช ้า การห้อยไว้ในพ้ืนท่ีด้านข้าง จึงเป็นการใช้พื้นที่ในแนวตั้งให้เกิดประโยชน์ และยังหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

อีกด้วย(2) การจัดระเบียบพ้ืนท่ีการจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดนั้นท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการใช้บริการ โดย

มีการก าหนดพื้นที่การจ าหน่ายสินค้าแยกตามหมวดหมู่สินค้า ผู้ค้าสามารถจองพื้นที่การขายได้ล่วงหน้า ลดเวลาในการเดินทางมา

จอง ลดปัญหาความซ ้าซ้อนและการใช้เอกสาร ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพดี อินทสร ที่กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านค้า

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap Framework และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลซึ่งท า

ให้ผู้ใช้งานระบบสามารถท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ระบบดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการท างานและการประมวลผลด้าน

เอกสาร ช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดและความซ ้าซ้อนของกระบวนการท างาน รวมไปถึงช่วยอ านวยความสะดวกในการออก

รายงานสรุป ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(3) 

ช่วงวิกฤตโควิด-19 สถานประกอบการต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการท างานซึ่งส่วนหนึ่งคือ

การลดจ านวนพนักงานลง ลดวันท างานท าให้พนักงานขาดรายได้ หรือรายได้ลดลงท าให้ต้องมีการปรับตัวด้วยการหาอาชีพเสริมหา

รายได้เพิ่มขึ้นซึ่งธุรกิจการขายจึงเป็นทางเลือกของการหารายได้ที่รวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนจากพนักงานมาสู่การเป็นผู้ขาย  

ซึ่งตลาดนัดวังน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงาน 

สถานประกอบ บ้านพักที่อยู ่อาศัยและมีประชาชนจ านวนมาก เป็นตลาดนัดเปิดจ าหน่ายสินค้าหลายชนิด เช่น อาหารสด 

อาหารแห้ง เสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการจัดพื้นที่การขายตามประเภทสินค้า ผู้ขายต้องท าการจองพื้นที่ขายสินค้าล่วงหน้า
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ก่อนเวลาเปิดตลาดนัด  ในการจองพื้นที่การขายใช้วิธีการโทรศัพท์มาสอบถามพื้นที่ว่างหรือการมาจองคิวเพื่อจองพื้นที่การขาย  

ท าให้พบปัญหาว่าในระหว่างการให้บริการการจองพื้นที่นั้นอาจมีการโทรศัพท์เข้ามาจองพื้นที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้เ กิด

ปัญหาในความล่าช้าของการจองพื้นท่ี หรือข้อมูลการจองอาจผิดพลาดได้เพราะใช้วิธีการจัดบันทึกลงในสมุดบันทึกในการจองพื้นท่ี

ของแต่ละวัน ไม่สามารถสรุปผลการจองและสรุปผลในการจัดเก็บรายได้การจองพื้นที่ตลาดนัดได้อย่างถูกต้อง   

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อ 1 (พัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า  2 (ประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า  และ 
3  (ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสามารถจัดการพื้นท่ีการขาย  การจองพื้นที่ 
ตรวจสอบและอนุมัติการจอง ตรวจสอบช าระเงิน และพิมพ์รายงานการจองพื้นที่  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบจัดการจองพื้นท่ีขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดัวังน้อย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบ SDLC (System Development Life Cycle)(4) มี

ขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาจากเอกสารระบบงานปัจจุบัน การสังเกตจาก
กระบวนการท างาน การสัมภาษณ์ผู้จัดการพื้นที่ตลาด โดยพบปัญหาคือความล่าช้าในการจอง ข้อมูลซ ้าซ้อนและไม่มีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลความต้องการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการพื้นท่ี
ของตลาดนัด ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลและเอกสารความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requirement)  

2. การวิเคราะห์ระบบ จากการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ระบบ มีผู้เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1 (ส่วน ผู้ดูแล
ระบบ เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้ สามารถจัดการข้อมูลตลาดได้ สามารถจัดการข้อมูลพื้นที่
ตลาดนัดได้ 2) ส่วนของพนักงาน สามารถจองพื้นที่ขายสินค้าได้ ตรวจสอบและอนุมัติการจองได้  ตรวจสอบข้อมูลการจองพื้นที่
ตลาดนัดได้ ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน และพิมพ์รายงานข้อมูลรายรับ วัน /เดือน/ปี   พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์รายงาน
พื้นที่ยอดนิยม และ 3 ( ส่วนของลูกค้า สมัครสมาชิก สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว จองพื้นที่ขายสินค้า ตรวจสอบข้อมูลการจอง
ตรวจสอบสถานะการจองพื้นที่ตลาดนัดและพิมพ์ใบจองพื้นที่ตลาดนัด ช าระเงินการจองพื้นที่และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แจ้งการช าระ
เงินการจองได้ 

3. การออกแบบระบบ หลังจากได้ข้อมูลความต้องของผู้ใช้ระบบ น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) การออกแบบสิ่งน าออกของระบบ (Output 
Design) และการออกแบบสิ่งน าเข้าของระบบ (Input Design) ดังภาพท่ี 1 
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ระบบจัดการจองพื้นท่ีขายสินค้า
ตลาดนัดวังน้อย

ผู้ดูแลระบบ

พนักงาน

ลูกค้า

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า

ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพื้นที่

ผลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการช่าระเงิน
รายข้อมูลรายรับ วัน/เดือน/ปี

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
ข้อมูลส่วนตัว

ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการจองพื้นท่ี
ข้อมูลช่าระเงิน
ใบจองพื้นท่ี

0

ข้อมูลการจองพื้นท่ี
ข้อมูลอนุมัติการจอง

ผู้ใช้และรหัสผ่าน

ข้อมูลการจองพื้นท่ี
ข้อมูลการช่าระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลอนุมัติการจอง

รายงานข้อมูลรายรับ วัน/เดือน/ปี

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการจองพื้นท่ี
ข้อมูลช่าระเงิน
ใบจองพื้นท่ี

ข้อมูลพื้นที่

รายงานพื้นที่ยอดนิยม

รายงานพื้นที่ยอดนิยม

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณศีึกษา ตลาดนดัวังน้อย 
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ลูกค้า

D1 ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

สมัครสมาชิก

1

เข้าสู่ระบบ

2 ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผลการเข้าสู่ระบบ

จัดการข้อมูล

3ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลของพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ข้อมูลของพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ข้อมูลลูกค้าD1
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพนักงาน

D3 ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

D2 ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน

ผลการเข้าสู่ระบบ

อนุมัต ิการจอง
ข้อมูลส่วนตัวอนุมัต ิการจอง ข้อมูลการจองพ้ืนที่ตลาดนัด

ข้อมูลการจองพ้ืนที่ตลาดนัด

จองพื้นท่ี

4

ช่าระเงิน

6

จองพ้ืนท่ี

จองพ้ืนท่ี

ข้อมูลการช่าระเงิน

พิมพ์รายงาน

7

D4 ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี
ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี

ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี

D5 ข้อมูลการช่าระเงิน
ข้อมูลการช่าระเงิน

ข้อมูลการช่าระเงิน

ข้อมูลการช่าระเงิน

ใบจองพ้ืนท่ี

ใบจองพ้ืนท่ีรายงานรายรับ ว/ด/ป

รายงานรายรับ ว/ด/ป ข้อมูลการช่าระเงิน

ตรวจสอบและ
อนุมัติ

5

D3 ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด
ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ข้อมูลพ้ืนท่ีตลาดนัด

ตรวจสอบข้อมูลการจอง
ข้อมูลการจองพ้ืนท่ีข้อมูลการจองพ้ืนท่ี

ข้อมุลการจองพ้ืนท่ี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

จองพ้ืนท่ี

จองพ้ืนท่ี

D6 ข้อมูลตลาด
ข้อมูลตลาด

ข้อมูลตลาด

ข้อมูลตลาด

ข้อมูลตลาด

รายงานรายละเอียดพ้ืนท่ี

รายงานรายละเอียดพ้ืนท่ี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี

ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี

ข้อมูลการช่าระเงิน

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดัวังน้อย 

4. การพัฒนาระบบ น าแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสข้อมูลมาพัฒนาระบบ ใช้โปรแกม MySQL จัดการ
ฐานข้อมูลของระบบ ภาษา PHP ในการเขียนโค้ดค าสั่ง Bootstrap ในการจัดรูปแบบของเว็บ และ CSS จัดรูปแบบการแสดงผล
เอกสาร HTML โดยมีการทดสอบระบบและเงื่อนไขของโปรแกรมจนกระทั่งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์และทดลองใช้งาน  

5. การประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใช้วิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box(5) แบ่งระดับของการให้คะแนนออกเป็น 5 
ระดับ ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale)  ดังนี ้

5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับน้อยทีสุ่ด 
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ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยใช้กระบวนการทางสถิติในการประมวลและสรุปผล  โดยการใช้
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านแล้วแปลผลวา่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์ ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุ่ด   
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสามารถด าเนินการไดต้ามวัตถุประสงค์ของการวิจยัดังนี ้ 

1) การพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย แบ่งผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ 1) ส่วนผู้ดูแล
ระบบ (Administrator) สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ )Username) และรหัสผ่าน )Password) จัดการข้อมูลตลาดได้สามารถ
จัดการข้อมูลพื้นที่ตลาดนัดได้ 2) ส่วนพนักงาน (Staff) เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถ
จองพื้นที่ขายสินค้า  ตรวจสอบการจองจองพื้นที่ตลาดนัดและอนุมัติ ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและ
พิมพ์รายงานข้อมูลรายรับ วัน /เดือน/ปี  และ 3) ส่วนของลูกค้าสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) จัดการข้อมูลส่วนตัว จองพื้นที่ขายสินค้า ตรวจสอบข้อมูลการจอง ตรวจสอบสถานะการจองพื้นที่ตลาดนัด ช าระเงิน
ได้ แจ้งการช าระเงินและพิมพ์ใบจองพื้นที่ตลาดนัดที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของระบบจดัการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดัวังน้อย 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการจองพื้นที่  

2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย ผู้วิจัยได้สรุปผลการ
ประเมินจากผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ท่าน โดยใช้สถิติคะแนนเฉลี ่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การประเมินจะประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม (Functional Testing) ด้านความยาก
ง่ายในการใช้งาน (Usability Testing) ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ (Security Testing) และด้านสมรรถนะในการ
ท างานของระบบ (Performance Testing) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
 ประเมินประสิทธภิาพ  

ค่าเฉลี่ย 

      x  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม  
(Functional Testing) 

2. ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability Testing) 
3. ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ (Security Testing)  
4. ด้านสมรรถนะในการท างานของระบบ (Performance Testing) 

4.33 
 

4.33 
4.00 
3.67 

0.58 
 

0.58 
0.00 
0.58 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบจัดการจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย มีค่าเฉลี่ย 4.08 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ผลการประเมินระดับมาก สอดคล้องกับผลงานของนันทนา พรมวันนา และคณะ (6)  ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาระบบเช่าพื้นที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติกา รจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมครั้งที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าระบบเช่าพื้นท่ีขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ระบบมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การใช้งานซึ่งแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือระดับผู้ใช้งาน
เจ้าหน้าท่ีและระดับผู้บริหารได้แก่รองหัวหน้าพนักงาน สามารถน าระบบไปใช้ได้กับความต้องการของผู้ใช้ได้จริง  

3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการประเมิน โดยแบบสอบถามจะแบ่งระดับของการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) 
แบบสอบถามจะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในมุมมองด้านการใช้งานและความปลอดภัยของระบบ ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการ
ทางสถิติในการประมวลผลและสรุปผล โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีผู้ใช้ทดลองการใช้ระบบ จ านวน 10 

คน และประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ ดังนี้  
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

      x  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.20 0.79 มาก 
2. ความสะดวกและไมซ่ับซ้อน ง่ายตอ่การใช้งาน 4.30 0.48 มาก 
3. ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4.40 0.52 มาก 
4. ระบบสามารถช่วยสืบค้นข้อมลูไดอ้ย่างรวดเร็วและสะดวก 4.40 0.70 มาก 
5. การตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 4.20 0.63 มาก 
6. ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลใจแตล่ะส่วนของผู้ใช้งาน 3.70 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.60 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดัวังน้อย มีค่าเฉลีย่ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ผลการประเมินระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนาระบบจองพืน้ท่ีขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดัวังน้อย สรุปผลดังนี ้

1) การพัฒนาระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งได้
เก็บรวบรวมความต้องการของระบบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของระบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และตามแผนภาพบริบท ผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) ส่วนพนักงาน (Staff) และส่วน
ของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และครอบคลุมฟังก์ชันการท างานของระบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัย พรหมพิริยะ ศุภบวรวงศ์และวราพร จิระพันธุ์ทอง(7) พัฒนาระบบเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยในการเช่าพ้ืนท่ีของ
ห้างสรรพสินค้า จัดการข้อมูลการจอง /ยกเลิกการจอง ดูพื้นที่ว่าง จัดการเพิ่ม/ลบพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ย .4 08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .0 43 ผลการประเมินระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
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ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบ และด้านความยากง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  4.33 อยู่ในระดับมาก  
3) การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองพื้นที่ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนัดวังน้อย ประเมินโดยผู้ใช้ระบบ 

จ านวน 10 คน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ผลการประเมินระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ระบบ
ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และระบบสามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก  มีค่าเฉลี่ย 4.40  อยู่ในระดับ
มาก 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือน

ไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทย

ออนไลน์  และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์  

โดยใช้ซอฟต์แวร์ Justinmind เป็นเครื ่องมือในการสร้างตัวต้นแบบของระบบ (Prototype) ผ่าน Mobile Application ใช้

หลักการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ท าให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้งานได้ง่าย โดยคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยจ านวน 10 คน 

และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทย

ออนไลน์ โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  ระดับดีมาก และผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 

4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  ระดับดีมาก 

 

ค ำส ำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ขนมหวาน กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  

 

Abstract 

 Designing an E-Commerce system for selling Baan Ruen Thai dessert online, Baan Ruen Thai Phai Dam 

Pattana Community Enterprise, Angthong Province, aimed to design an E-Commerce system for selling Baan 

Ruen Thai dessert, and to evaluate the efficiency of e-commerce system design, selling Baan Ruen Thai desserts 

online. The design used Justinmind software as a tool to create a prototype of the system via Mobile Application 

which used user interface design principles that would be easy for the community enterprise members to use. 

Purposive sampling were selected from 2 groups, which were 10 members of the Thai Dessert Ban Ruen 
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Community Enterprise, and 5 experts in information technology and E-commerce. The statistics used for data 

analysis were mean and standard deviation. The research results were found that the E-commerce system 

design for selling Baan Ruen Thai dessert online on users’ satisfaction with the system design had mean of 4.59 

and standard deviation of 0.56, which considered at very good level. The efficiency evaluation of the E-

commerce system design for selling Baan Ruen Thai dessert online by experts, had mean 4.53 and standard 

deviation of 0.51, which considered at very good level. 

 

Keywords:  Electronic commerce, Dessert, Community Enterprise 

 

บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ .ศ. 2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้  
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ภายใต้เงื ่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประ เทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง 
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื ่อแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัด  
ของประเทศที่สั ่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ 
ตามแผนการพัฒนา 1.3.11 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม  
เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง  ๆ 
ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น (1)  

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลDigital Economy หรือ DE) ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถี
ชีวิตของผู้คน โดยเป็นยุคสมัยที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสารไอที เป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ เครือข่ายการสื่อสาร 
ถูกเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ในทุกที่และตลอดเวลา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล )Digital Economy หรือ DE) เป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของประเทศ ส่งผล 
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตและการจ้างงานที่เพิ ่มขึ ้น อันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจ ตั ้งแต่กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การศึกษา สาธารณสุข   และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึง 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงไป(2)  หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจ าหน่ายสินค้า
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาการช าระเงิน  
การจัดส่งสินค้า และการให้บริการหลังการขาย ท าให้สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้ องเช่าพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อทั่วโลก
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก(3)   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2563 โดยการรวมกลุ่มของสมาชิก

ที่ว่างจากการท าการเกษตรเป็นการพึ่งพาตนเองของครอบครัว สร้างความสามัคคีกับสมาชิกและชุมชน เพื่ออนุรักษ์ขนมไทยให้อยู่ 

คู่กับคนไทย ทางกลุ่มได้รวบรวมสมาชิกในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 15 คน สมาชิกทั้งหมดมีความสามารถในการท า

ขนมไทยซึ่งเป็นขนมมงคลตระกูลทอง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งขนมส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามา รถหาซื้อได้ง่าย 

เช่น ไข่เป็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการท าขนมมาจากผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม ขนมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท าจ าหน่าย ได้แก่ 
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ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุนถั่ว ขนมเม็ดขนุนเผือก และขนมอื่น ๆ ลูกค้าจะมีทั้งลูกค้าประจ าและลูกค้าทั่วไป  

ซื้อเป็นของฝาก หรือสั่งซื้อเพื่อใช้ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานอื่น ๆ ลูกค้า  

จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายการขนมและท าการสั่งซื้อ ก าหนดวันส่งขนมและสรุปราคา ปัญหาที่พบในการขายขนมบ้านเรือน

ไทย คือการสั่งซื้อมีการบันทึกการสั่งซื้อท่ีซ ้าซ้อน ผิดพลาด และลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการสั่งซื้อแล้ว ท าให้การวางแผน

ผลิตขนมไทยมีการเปลี่ยนแลงตลอดเวลา และช่องทางการจ าหน่ายขนมยังเป็นการโทรศัพท์สอบถาม ลูกค้าหรือคนที่สนใจ  

ไม่สามารถเห็นรูปขนมของจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้  

จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จึงมีความต้องการน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลการจ าหน่ายขนมหวาน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการการจ าหน่ายแบบออนไลน์  จึงมีการพัฒนาระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนม

หวานบ้านเรือนไทยออนไลน์  และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวาน

บ้านเรือนไทยออนไลน์ ลูกค้าสามารถดูรายการขนมหวานท่ีต้องการ เลือกซื้อขนมหวาน ตรวจสอบการช าระเงิน ตรวจสอบรายการ

สั่งซื้อย้อนหลังได้ ซึ่งท าให้ระบบการจ าหน่ายขนมหวานบ้านทรงไทยออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ด าพัฒนา 

จังหวัดอ่างทอง  ลดข้อผิดพลาด สามารถสรุปผลการสั่งซื้อได้รวดเร็ว รวมทั้งการจัดการข้อมูลการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านทรงไทยออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือน

ไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

1) การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลความต้องการในการใช้ระบบจ าหน่ายขนมหวา น
จากสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสังเกตกระบวนการขายติดต่อการขายผ่านโทรศัพท์ ตรวจสอบจากสมุดบันทึกการสั่งซื้อ
ของลูกค้า พบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข ขีดข้อความทิ้งและจดบันทึกในหน้าถัดไป ซึ่งท าให้สมาชิกท่ีจะต้องมารับการสั่งซื้อ
เกิดความสับสน ใช้วิธีการสังเกตจากระบบการท างานรูปแบบเดิม จ านวน 3 วัน จากนั้นท าการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน คือคุณยุพเยาว์ ค าสาลี ผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ  และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้การสนทนาอภิปราย
กลุ่มย่อย  ) Focus Group Discussion) สอบถามความต้องการในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การช าระเงิน และการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อมูล แนวทางในการ
ออกแบบระบบ การใช้งานแอปพลิเคชันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรับทราบ ประชากรใน
การวิจัย คือกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จ านวน 10 คน เป็นเป้หมาย
ส าคัญในการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านทรงไทยออนไลน์ 

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากการศึกษาข้อมูลผู ้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างต้นแบบของระบบ 
(Prototype) ด้วยโปรแกรม Justinmind เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวต้นแบบของระบบผ่าน Mobile Application และออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยค านึงถึงการใช้งานที่ง่ายและสะดวก มีขั้นตอนในการใช้งาน 
ไม่ซับซ้อน การใช้สี ตัวอักษร ขนาดอักษรที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

3) การประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบระบบ โดยการสร้างแบบประเมิน คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการออกแบบระบบโดยสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยจ านวน 10 คน และประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบระบบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1) ผลการออกแบบระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์   
ในการออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวต้นแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ Justinmind ออกแบบส่วนติดต่อ 

กับผู้ใช้โดยเน้นการใช้สีที่เหมาะสมกับขนมไทย คือสีน ้าตาลทอง แสดงถึงความมีมูลค่า ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน  
รูปของขนมไทยที่จ าหน่าย และข้อมูลการติดต่อกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการออกแบบนั้นจะท าการเลือกอุปกรณ์ในการแสดงผล 
ที่สมาชิกส่วนใหญ่ใช้งานอยู่นั่นคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อได้ หน้าจอหลักของระบบเน้ น 
การออกแบบที่สื่อสารได้ง่าย ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหนา่ยขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์   

 หน้าจอแสดงรายละเอียดของขนมไทยโดยจะมีข้อมูลของขนมไทย รายละเอียดต่าง ๆ ของขนม และส่วนประกอบ  

ของขนมไทย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อขนม เช่น ลูกค้าบางคนอาจไม่สามารถรับประทานไข่เป็ด  

ได้ รวมถึงการแสดงราคาที่จ าหน่ายและปุ่มตระกร้าสินค้า เพื่อคลิกสั่งซื้อขนม ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงการสั่งซื้อ 

 การออกแบบหน้าจอสรุปข้อมูลการสั่งซื้อ จะแสดงผลเมื่อลูกค้าท าการเลือกซื้ อรายการสินค้า โดยจะมีการสรุปข้อมูล

ลูกค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้า สถานที่รับขนม และรายการขนมที่ลูกค้าสั่งซื้อ สรุปจ านวนเงินที่ต้องจ่าย และข้อมูลการโอนเงิน ดัง

ภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 หน้าจอสรุปข้อมลูการสัง่ซื้อ 

 

2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทย
ออนไลน์ 

 
ตารางที่ 1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการออกแบบระบบโดยสมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทย รายละเอยีดดังนี้ 

ข้อค าถามการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การแสดงรายละเอียดสินค้า 4.50 0.53 มากที่สุด 
2. การแสดงผลข้อมลูมีความถูกต้อง 4.40 0.52 มาก 
3. การแสดงตัวอักษรได้ชัดเจน 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. การใช้สีที่เหมาะสม 4.70 0.67 มากที่สุด 
5. การใช้งานง่ายและสะดวก 4.60 0.52 มากที่สุด 
6. การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
7. ความสวยงามของระบบ 4.60 0.70 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.59 0.56 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการออกแบบระบบโดยสมาชิกกลุม่วิสาหกจิชุมชนขนมบ้านเรือนไทย มี

ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ตารางที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบระบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อค าถามการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ด้านการตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ระบบ    
6. ความสามารถของระบบในการจัดการเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สุด 
7. การแสดงผลข้อมลูมีความถูกต้อง 4.40 0.55 มาก 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ    
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความอธิบายสื่อความหมาย 4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ 4.20 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.53 0.51 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์มีค่าเฉลี่ย 4.53 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  

 

สรุปผลการวิจัย 

1) การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์ ผู้วิจัยท าการออกแบบระบบ
เป็นตัวต้นแบบเพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทย เข้าใจได้ง่ายและเห็นตัวอย่างของระบบก่อนการพัฒนาจริง 
โดยตัวต้นแบบนั ้นได้ออกแบบเสมือนระบบจริง สอดคล้องกับกรกมล ซุ้นสุวรรณและคณะ (4) ท าการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านควนน ้าใส จังหวัดสตูล ซึ ่งระบบสามารถเพิ่มช่องทาง  

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนได้  
2) ประเมินประสิทธิภาพของออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ มรกต ทองพรหม (5) มีการประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้าพริก
แม่มานิต จังหวัดพิษณุโลก แบ่งกลุ่มผู้ประเมิน 2 กลุ่มได้แก่การประเมินความพึงพอใจของ (1 การออกแบบระบบของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทย มีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ระดับมาก 0.56ที่สุด พิจารณารายข้อของการ
ประเมินพบว่าการใช้สีที่เหมาะสมและการออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.70 ประสิทธิภาพระดับดีมาก และ 
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ระดับ
มากที่สุด พิจารณารายข้อของการประเมินพบว่าความเหมาะสมในการใช้ข้อความอธิบายสื่อความหมาย ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.80 
ประสิทธิภาพระดับดีมาก  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ด าพัฒนา จังหวดัอ่างทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการออก 

แบบระบบ และขอขอบคุณหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ท่ี

สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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มานิต จ.พิษณุโลก .ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5; วันที่ 6-8 ธันวาคม 

2561; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา  .ตาก : 2561. หน้า 537-44. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

1410 
 

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร เกมหนองขุนเขา 
The Design and Development of Agricultural Computer Game: Nong Khun Khao Game 

 
อรรถพล ปิ่นปั้น* ปาณิสรา ทรงงาม  และกิตติศักดิ์ สิงหส์ูงเนิน 

Attapon Pinpun*1, Panisara Songngarm, and Kittisak Singsungnoen 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: Attapon.pin@vru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกมหนองขุนเขา 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมหนองขุนเขา 3) เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเกมหนองขุนเขา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อ จ านวน 3 
ท่าน ด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ านวน 20 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เกมหนอง
ขุนเขา ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Gamemaker studio1 2) แบบประเมินคุณภาพของเกมหนองขุนเขา 3) แบบประเมินความพึง
พอใจของเกมหนองขุนเขา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมหนองขุนเขาประกอบด้วยฟังก์ชันในการปลูกผัก 3 ชนิด การเลี้ยงไก่ การเดินส ารวจแผนที่ และ

การค้าขาย 2) เกมหนองขุนเขามีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (�̅�=4.40, S.D.=0.18) และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจเกมหนองขุนเขาโดยรวมอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด (𝑥 ̅=4.44, S.D.=0.29) 
 
ค ำส ำคัญ: เกม การเกษตรและปศสุัตว์ การสวมบทบาท  
 
Abstract 
 The research objectives were 1) to develop Nong Khun Khao Game, and 2) to evaluate user satisfaction. 
The samplings were three specialists in designing and developing media through purposive sampling method, 
and twenty VRU students via simple random sampling method. The research tools consisted of 1) Nong Khun 
Khao Game that was developed by Gamemaker studio1, 2) game performance evaluation form, and 3) game 
user satisfaction evaluation form. 

The research found that 1) Nong Khun Khao Game has the function for three vegetable growing, chicken 

raising, explore the map and trading. 2) Game performance has overall quality at the highest level (�̅� =4.40, 

S.D.=0.18). And 3) The samplings have overall game satisfaction at the highest level (�̅�=4.44, S.D.=0.29). 
 
Keywords:  Game, Agriculture and Livestock, Role-Playing  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
The 8th Academic Science and Technology Conference 2021 

วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2564 

1411 
 

 
บทน า 
 เกมหนองขุนเขาเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงกับกลุ่มคนที่ช่ืนชอบในการเล่นเกมและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการท า
การเกษตรแบบครัวเรือนโดยผู้จัดท าเล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเกษตร จึงต้องน ามาท าให้อยู่ในรูปแบบ
เกมที่มีทั้งความสนุกและเข้าถึงบุคคลในยุคสมัยใหม่ได้ง่ายผ่านเกมคอมพิวเตอร์ 
 เกมแนวปลูกผักเป็นเกมแนวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้น าผู้เล่นเข้าสู่วิถีชีวิตการท าการเกษตร 
และปศุสัตว์ ซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นมิตรกับทุกคน อีกท้ังยังมอบความบันเทิงและความเพลิดเพลินใน
การเล่น ผู้คนต่างยอมรับและสร้างเม็ดเงินมากมายในอุตสาหกรรมเกม เกมแนวปลูกผักสามารถหาเล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม ท้ังมือถือ 
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซล การท าการเกษตรในครัวเรือน มีประโยชน์มากมายในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอีกทั้งผักท่ี
ปลูกยังปลอดสารพิษ ได้ผักท่ีสดใหม่ สามารถน าไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมเข้าสู่ชุมชนและครอบครัว และการท าการเกษตรแบบ
ครัวเรือนเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของโลก ซึ่งการท าการเกษตรแบบครัวเรือนเป็นวิถีและวัฒนธรรม ที่สามารถพบได้ที่ชนบท      
ทั่วประเทศ ครัวเรือนมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในภาคเกษตร หรือจ าหน่ายผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
หารายได้ยังชีพและเลี้ยงครอบครัว ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมมากท่ีสุด(1)  

เนื่องจากสื่อประเภทเกมเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ สามารถสร้างเม็ดเงิน
ให้กับประเทศได้มากมายมหาศาล จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างผลงาน หรือ ประกอบเป็นอาชีพ สื่อประเภทเกมเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการท าสื่อเพื่อเข้าถึงผู้คนได้ง่าย มอบท้ังความบันเทิง และสามารถน าเสนอเนื้อหาสาระที่สอดแทรกไปในตัวเกม ซึ่งเกม
ประกอบไปด้วย ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว และทั้งยังการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เล่น หรือผู้เล่นกับผู้
เล่นด้วยกันได้ เกมการจ าลอง เป็นเกมประเภทที่จ าลองสถานการณ์ต่างๆมาให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้อยู่ใน สถานการณ์นั้นๆ 
และตัดสินใจในการกระท าเพื่อลองดูว่าจะเป็นอย่างไร เหตุการณ์ต่างๆ อาจจะน ามาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติก็ได้ 
เกมแนวนี้แยกเป็นประเภทย่อยได้อีก โดยประเภทที่เราจะน ามาใช้คือ เกมจ าลองชีวิต (Life Simulation) คือ ผู้เล่นมักจะได้
ควบคุมตัวละครตัวหนึ่ง หรือครอบครัวหนึ่ง แล้วใช้ชีวิตปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เกมประเภทนี้ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครทั้งที่
เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ก็ ได้ เกมประเภทนี้ท่ีมีชื่อเสียงเกมแนวปลูกผัก เป็นเกมแนวท่ีได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ที่ได้น าผู้เล่นเข้าสู่วิถีชีวิตการท าการเกษตร และปศุสัตว์ ซึ่งมีเนื้อหาท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นมิตรกับทุกคน อีกทั้งยัง
มอบความบันเทิงและความเพลิดเพลินในการเล่น ผู้คนต่างยอมรับและสร้างเม็ดเงินมากมายในอุตสาหกรรมเกม เกมแนวปลูกผัก
สามารถหาเล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม ท้ังมือถือ คอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซล การท าการเกษตรในครัวเรือน มีประโยชน์มากมายใน
การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอีกทั้งผักที่ปลูกยังปลอดสารพิษ ได้ผักที่สดใหม่ สามารถน าไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมเข้าสู่
ชุมชนและครอบครัว และการท าการเกษตรแบบครัวเรือนเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของโลก ซึ่งการท าการเกษตรแบบครัวเรือนเป็น
วิถีและวัฒนธรรม ท่ีสามารถพบได้ที่ชนบททั่วประเทศ ครัวเรือนมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในภาคเกษตร หรือจ าหน่ายผลผลิต
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื ่อหารายได้ยังชีพและเลี ้ยงครอบครัว ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีครัวเรือนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมากที่สุด การท าเกษตรของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบราย
ย่อย ครัวเรือนเกษตรกรจ านวนมากถือครองที่ดินขนาดเล็กเพื่อท ากิน เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้นเพื่อ
หารายได้(2)  
 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาเกมหนองขุนเขา  
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมหนองขุนเขา 
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3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเกมหนองขุนเขา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเกมหนองขุนเขา ผู้วิจยัได้ประยุกต์การด าเนินการวิจยัจากหลักการวฏัจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ดังนี ้
 ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการท าการเกษตรแบบครัวเรือนที่เป็นการเกษตรส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และศึกษาการท าเกมแนวปลูกผักโดยใช้โปรแกรม Gamemaker Studio ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาเกมในรูปแบบของเกมแนว2มิติ(3)  

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบเกมหนองขุนเขามีการน าเสนอสื่อในรูปแบบ 2 มิติ และภาพกราฟิกที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัย การออกแบบฉากและตัวละคร จะมีความเป็นไทย โดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการพัฒนา กราฟิกตัวละครและ
ฉาก โดยการเคลื่อนไหวของตัวละครจะใช้เทคนิค Motion Tween ในการท าการเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม Animate CC ใน
การพัฒนา ส่วนตัวโปรแกรมในการสร้างเกม จะใช้โปรแกรม Gamemaker Studio1 ในการพัฒนา ระบบ โดยใช้เทคนิค Drag 
and Drop และ Coding ภาษาที่ใช้จะเป็นเป็นภาษา GML ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากภาษา C (3)  

1) ตัวละคร 
1.ต้นกล้า เพศชาย อายุ 19 ปี เดก็หนุ่มเมืองกรุง 
2.ลุงไท เพศชาย อายุ 53 ปี  ลุงของต้นกล้า 
3.เจ๊ชมพู เพศหญิง อายุ 48  ปี เจ้าของร้านขายผัก 
4.เฮียประสิทธ์ิ เพศชาย อายุ 53 ปี เจ้าของร้านขายเมล็ดพืชผัก 
5.ผู้ใหญ่สมบูรณ์ เพศชาย อายุ 60 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองขุนเขา 

 

 
ภาพที่  1 ตัวละครในเกมหนองขุนเขา 

 
2) ฉากในเกม ประกอบด้วย 

1. สวนต้นกล้า 
2. หมู่บ้านหนองขุนเขา 
3. ตลาดบ้านหนองขุนเขา 
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ภาพที่  2 ฉากสวนต้นกล้า 

 

 
ภาพที่  3 ฉากหมู่บ้านหนองขุนเขา 

 

 
ภาพที่  4 ฉากตลาดบ้านหนองขุนเขา 

 
3) ลักษณะการเล่นเกม 
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1.การปลูกผัก ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นเกษตรกรที่สามารถปลูกผักเพื่อน าไปขายในตลาดชุมชน 
2.การเลี้ยงปศุสัตว์ ผู้เล่นจะได้เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และเพื่อการค้า 
3.เดินส ารวจ ผู้เล่นสามารถเดินส ารวจสถานท่ี และท าความรู้จักกับผู้คนในชุมชน  
4.การค้าขาย ผู้เล่นสามารถค้าขายกับพ่อค้าในชุมชนได้ 

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเกมหนองขุนเขาโดยการพัฒนาระบบของเกมหนองขุนเขาภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือ GML ซึ่งมี

พื้นฐานมาจาก ภาษา C โดยผู้วิจัยได้ท าการผสมระหว่างเทคนิคการเขียนค าสั่ง (Coding) และการใช้เทคนิคลากและวาง ๖Drag 
and Drop) ซึ่งการสร้างระบบปลูกผักจะใช้การก าหนดค่าตัวแปรในการก าหนดระยะเวลาในการเกิดของผักและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
การปลูกผัก โดยได้ใช้ตารางในการวัดขนาดของขอบเขตของแปลงผักในรูปแบบ Isometric ส่วนระบบของการเลี้ยงปศุสัตว์ ผู้วิจัย
ได้ท าการเพิ่มระบบที่ผู้เล่นสามารถเลี้ยงไก่ได้ โดยระบบมีความคล้ายคลึงกับระบบของการปลูกผัก โดยการใช้ค่าตัวแปรได้การ
ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในส่วนของระบบการค้าขายผู้วิจัยได้การก าหนดค่าตัวแปลของค่าเงิน และตัวแปลของสิ่งของในเกมทั้งหมด 
ให้มาอยู่ในรูปแบบตัวเลข เพื่อง่ายแก่การค านวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ง่าย ๆ เช่น การบวกและการลบ โดยระบบซื้อขายได้
ถูกท าข้ึนในรูปแบบของ UX และ UI 

1) ระบบปลูกผัก ระบบปลูกผักจะน าผู้เล่นเข้าสู่หน้าต่างของแปลงผักเพื่อท าการเลือกเมล็ดพืชส าหรับการเพาะปลูก โดย
ในตอนเริ่มต้นของเกม จะมีเมล็ดส าหรับเพาะปลูกที่แถมมาตอนเริ่มต้น เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเพาะปลูกเพื่อท าต้นทุนในการท า
การเกษตร ระบบของเกมจะใช้การรดน ้า หลังจากผู้เล่นเข้าสู่การนอนหลบั จะเป็นการข้ามไปอีกวัน และผักจะมีการเจริญเติบโตขึ้น 
เมื่อผักโตเต็มวัยสามารถ เก็บผลผลิตไปขายได้ในตลาดของหมู่บ้าน 

2) ระบบเลี้ยงไก่ ในตอนเริ่มต้นจะมีไก่1ตัวในเล้าของผู้เล่น ถ้าหากผู้เล่นให้อาหารไก่และท าการหลับนอน ไก่จะฝัก
ผลผลิตออกมาเป็นไข่ โดยผู้เล่นสามรถน าไข่ไปขาย ซึ่งอาหารของไก่สามารถซื้อได้ที่ตลาดของหมู่บ้าน 

3) ระบบซื้อขาย ผู้เล่นสามารถซื้อขายผลผลิตของตัวเอง และอีกทั้งยังสามารถซื้ออาหารไก่ และเมล็ดพืชมาปลูกเพื่อท า
การเกษตรได้ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเกมหนองขุนเขาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
คุณภาพของเกมหนองขุนเขา โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของเกมหนองขุนเขา ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ (Likert Scale) (4)  
โดยมีเกณฑ์คุณภาพดังนี้ 
  4.21 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าเกมหนองขุนเขาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเกมหนองขุนเขา ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ โดย
มีเกณฑ์คุณภาพดังนี้ 
  4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
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  1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ผลการประเมินจะถูกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาเกมหนองขุนเขา 

 
ภาพที่  5 สภาพแวดล้อมของเกม 

 

 
ภาพที่  6 การเริ่มเล่นเกม 
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ภาพที่  7 ระบบปลูกผัก 

 
ภาพที่  8 ระบบเลีย้งไก ่

 

 
ภาพที่  9 ระบบซื้อเมล็ดและขายผัก 
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ภาพที่  10 ระบบซื้อขายไก ่

 
 

2. ผลการประเมินคณุภาพเกมหนองขุนเขา 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมหนองขุนเขาจากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค ์
    1.1 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 
    1.2 เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
    1.3 เทคนิคการน าเสนอเนื้อหา ดึงดูดความสนใจ 
    1.4 สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้ 

ค่าเฉลี่ย 
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง 
     2.1 ความชัดเจนของรูปภาพ 
     2.2 รูปภาพสื่อความหมาย 
     2.3 ความน่าสนใจของส ี
     2.4 การออกแบบฉาก 
     2.5 การออกแบบตัวละคร 
     2.6 เสียงดนตรีประกอบ 
     2.7 เสียงของตัวละคร 

ค่าเฉลี่ย 
3. ด้านการน าเสนอ 
     3.1 ระยะเวลาการเล่นของเกม 
     3.2 การออกแบบหน้าจอ 
     3.3 การโต้ตอบมีความเข้าใจง่าย 

4.46 
4.50 
4.34 
4.75 
4.23 
4.46 
4.33 
4.19 
4.12 
4.50 
4.57 
4.40 
4.08 
4.43 
4.35 
4.54 
4.63 
4.60 
4.40 

0.23 
0.51 
0.48 
0.44 
0.83 
0.50 
0.19 
0.69 
0.72 
0.51 
0.50 
0.72 
0.65 
0.51 
0.60 
0.13 
0.49 
0.50 
0.72 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
4.ระบบของเกม 
     4.1ระบบปลูกผัก 
     4.2ระบบเลี้ยงไก่ 
     4.3ระบบซื้อขาย 

ค่าเฉลี่ย 

4.50 
4.33 
4.22 
4.32 
4.46 
4.39 

0.61 
0.12 
0.83 
0.19 
0.23 
0.21 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.18 มากที่สุด 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเกมหนองขุนเขาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อจ านวน 3 ท่าน

พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาเกมหนองขุนเขาในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (�̅�=4.40, S.D.=0.18) โดยด้านที ่มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ ด้านการน าเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.50, S.D.=0.61)  
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเกมหนองขุนเขา โดยกลุ่ม 
 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมหนองขุนเขา 
การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. เนื้อหาของเกม 
2. ภาพและเสียง 
3. การน าเสนอ 
4.ระบบของเกม 

4.79 
4.88 
4.66 
4.33 

0.11 
0.34 
0.46 
0.29 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.29 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกมหนองขุนเขา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน     

พระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน พบว่า มีความพึงพอใจเกมหนองขุนเขาอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅�=4.44, S.D.=0.29). 
 
สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร เกมหนองขุนเขา ประกอบด้วยฟังก์ชัน การปลูกผัก โดยผู้เล่น
สามารถปลูกผักเพื่อน าไปขายในตลาดชุมชน การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยสามารถน าผลผลิตขายในตลาดชุมชน การเดินส ารวจ ผู้เล่น
สามารถเดินส ารวจสถานที่ ในแผนที่ และการค้าขาย ผู้เล่นสามารถท าการค้าขายกับตัวละครในเกม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอก

แบบและพัฒนาสื่อ จ านวน 3 ท่าน ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ระดับมากที่สุด (�̅�=4.40, S.D.=0.18) และการประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 20 คน พบว่า โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.44, S.D.=0.29) 
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 เกมหนองขุนเขาเป็นเกมที่มีรูปแบบเป็นการสวมบทบาทเป็นเกษตรกร ที่มีความเหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของเกษตรกร ที่มีการปลูกผักและท าปศุสัตว์ เนื่องจาดตัวเกมมีฟังก์ชันในการปลูกผักจ านวน 3 ชนิด ที่มีระยะเวลาใน
การเติบโตและราคาขายที่แตกต่างกัน และการเลี้ยงไก่ที่สามรถออกไข่ โดยผู้เล่นสามารถน าผลผลิตดังกล่าวไปขายให้กับตัวละครใน
เกมเพื่อน ารายได้มาใช้ในการเพาะปลูกหรือขยายพื้นที่ต่อไปได้ แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่องของระยะเวลาในการเพะปลูกให้มีความ
เหมาะสมกับการเล่นเกมมากข้ึน หรือเพิ่มประเภทของสัตว์เลี้ยงให้มีมากกว่า 1 ชนิด  
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ระบบการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย 
 กรณีศึกษา: โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง  

Preliminary Energy Audit and Analysis System for Waste Water Treatment Process 
Case Study: Dindang Waste Water Treatment Plant 

 
วรนุช แจ้งสว่าง1  

1สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  
*ผู้ประสานงานหลกั อีเมล: wornj@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 
โรงควบคุมคุณภาพน ้าเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่ที ่มีการใช้พลังงานในปริมาณมาก เนื่องจากทุกขั้นตอนใน

กระบวนการบ าบัดน ้าเสียต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงเป็นโรงควบคุมคุณภาพน ้าขนาดใหญ่ที ่สุดของ
กรุงเทพมหานคร ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียมีค่าเฉลี่ย 1,630,308 ยูนิตต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่าโรง
ควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงประกอบด้วยหน่วยบ าบัด 6 หน่วย แต่ละหน่วยจะมีวัตถุประสงค์ในการบ าบัดแตกต่างกันไป อุปกรณ์
หลักที่ใช้ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียได้แก่เครื่องสูบน ้า และมอเตอร์ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของ
เครื่องสูบน ้าท่ีติดตั้งท่ีสถานีสูบน ้าเสีย พบว่าท่ีระยะเฮด 28.3 เมตร จะมีประสิทธิภาพร้อยละ 77 ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าที่อ่าน
จากกราฟประสิทธิภาพพบว่ามีค่าต ่ากว่าอยู่ร้อยละ 6 ซึ่งจะต้องตรวจสอบโดยการตรวจวัดและวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไปเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าขณะท างานให้สูงขึ้น และจากการตรวจประเมินสมรรถนะของมอเตอร์ต่างๆ 
โดยใข้เกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ที่ใช้งานควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 พบว่ามอเตอร์ที่ใช้งาน
ส่วนใหญ่มีก าลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับภาระ  

 

ค ำส ำคัญ: โรงควบคุมคณุภาพน ้า กระบวนการบ าบัดน ้าเสีย การตรวจวัดและวเิคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น  
 

Abstract 
          Waste water treatment plant is like a large factory with a large amount of energy consumption. 
According to every step of waste water treatment processes need energy supply. Dindang domestic waste water 
treatment plant is the largest waste water treatment plant of Bangkok Metropolitan. The average of the 
electrical energy consumption for treatment process is 1,630,308 kilowatt hour per month. It is found that 
Dindang domestic waste water treatment plant comprises of six treatment units in which each unit will have 
specific objective. Main appliances installed for treatment process such as pumps and motors. From the 
preliminary energy audit and analysis, the results showed that at the head level of 28.3 meter, pump efficiency 
from calculation is in the percentage of 77 in which it is lower than the result when considering from pump 
performance curve. Also, for motor performance evaluation by using load factor of motor should be greater 
than or equal in the percentage of 70 as the criteria, found that mostly motor operated with the suitable 
electrical power when compare with the load demand.  
 

Keywords:  waste water treatment plant, water treatment process, preliminary energy audit and  
                  analysis 
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บทน า 
          น ้าเสียจากขุมชนจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการบ าบัดเพื่อควบคุมคุณภาพน ้าให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานน ้าทิ้งก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ การบ าบัดน ้าเสียประกอบด้วยกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอนซึ่งในแต่ละกระบวนการจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น โรงควบคุมคุณภาพน ้าประกอบด้วยหน่วยบ าบัดที่มีวัตถุประสงค์ในการบ าบัดน ้าเสี ย
ต่างกันไป น ้าเสียที่ส่งจากหน่วยบ าบัดต้นทางจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยบ าบัดขั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ อุปกรณ์หลักที่ใช้ใน
หน่วยบ าบัดแต่ละหน่วยจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการบ าบัดที่หน่วยบ าบัดนั้น ๆ อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในโรง
ควบคุมคุณภาพน ้า ได้แก่ เครื่องสูบน ้า  สายพานล าเลียง  เครื่องเติมอากาศ และ เครื่องกวาดตะกอน เป็นต้น ปริมาณพลังงานท่ีใช้
ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดน ้าเสีย และค่าความสกปรกของน ้า
เสีย ระบบบ าบัดน ้าเสียชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีแบบเติมอากาศ เนื่องจากระบบท่อน ้าเสียในประเทศไทยเป็น
ระบบแบบท่อรวมน ้าเสียและน ้าฝนซึ่งจะท าให้น ้าเสียที่เข้าระบบบ าบัดมีค่าความสกปรกหรือปริมาณอินทรีย์สารในน ้าเสียต ่า (1) 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นแบบเติมอากาศ  จากผลการส ารวจการบ าบัดน ้าเสียจากโรงงานควบคุมในประเทศไทยจ านวน  30 
แห่ง พบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบ าบัดน ้าเสียมีค่าร้อยละ 5-6  ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม(2)  และจากการศึกษาข้อมูลการ
ใช้พลังงานของโรงควบคุมคุณภาพน ้าทั ่วโลกพบว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใช้คิดเป็นร้อยละ 5 -30 ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด าเนินงานระบบบ าบัดน ้าเสีย(3,4)  จากพลังงานที่ใช้ในโรงควบคุมคุณภาพน ้าที ่มีการด าเนินการในโลกนี้ประมาณได้ว่ามีการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศสูงถึง  1400  ตันต่อปี(5)  โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงเป็นโรงควบคุมคุณภาพน ้า
ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียมีค่าเฉลี่ยเดือนละ 1,630,308 ยูนิต (kWh)  ดังนั้น
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นที่โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง เพื่อศึกษาข้อมูลภาพรวมของการบ าบัดน ้าเสีย
และข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการต่างๆจึงมีความจ าเป็นในการวางแผนการตรวจวัดและวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
          การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นกรณีศึกษาโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
โดยอ้างอิงจากวิธีด าเนินการในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของการบ าบัดน ้าเสียโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 
การศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของการบ าบัดน ้าเสีย โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง  ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
               1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง การแนะน าโครงการและการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานประจ าโรงควบคุมคุณภาพน ้า ในขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของระบบบ าบัดน ้าเสีย  
               1.2  ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานโดยวิธีการแบบเดินผ่าน (walk through energy audit) การตรวจสอบใน
ขั้นตอนนี้จะใข้การสังเกตการท างานของอุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้การ
สังเกตและบันทึกข้อมูล โดยมิได้ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด ซึ่งจะท าให้สามารถเขียนผังและล าดับการท างานในกระบวนการบ าบัด
น ้าเสียเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบได้ ซึ่งเมื่อทราบข้อมูลรายละเอียดแล้วจะวางแผนการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในหน่วยบ าบัดต่าง ๆ 
 2. ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในอุปกรณ์หลัก 
 จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 1ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงผังและล าดับการท างานในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน ้าดินแดง ในขั้นตอนที่สองนี้ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานที่หน่วยบ าบัด 
ต่าง ๆ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์/เครื่องมือจากแผ่นป้ายก ากับท่ีติดตั้งท่ีหน่วยบ าบัดขณะท างาน ได้แก่ ค่าก าลังไฟฟ้าที่พิกัด
ของมอเตอร์ และค่าตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดของมอเตอร์ 
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 2.2 ตรวจวัดข้อมูลด้านพลังงานเบื้องต้นของอุปกรณ์/เครื่องมือขณะท างาน 
 2.2.1 เครื่องสูบน ้า 
 การตรวจวัดข้อมูลเบื้องต้นขณะเครื่องสูบน ้าท างาน  ตรวจวัดโดยอ่านค่าจากเครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่ที ่ตู้ควบคุ ม  
โดยตรวจวัดจากค่าก าลังไฟฟ้า อัตราการไหล และค่าระดับน ้าขณะเครื่องสูบน ้าท างาน 
 2.2.2 มอเตอร์ต่างๆ 
 เครื ่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆที ่ต ิดตั ้งที ่หน่วยบ าบัด ที ่ท างานโดยใช้ก าลังขับของมอเตอร์ เ ช่น สายพานล าเลียง                
สกรูมอเตอร์ และเครื่องจ่ายอากาศ เป็นต้น จะวัดค่าการใช้พลังงานของมอเตอร์ขณะท างาน ค่าที่ตรวจวัดได้แก่ ค่าก าลังไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 2.2.3 หาค่าดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ จะด าเนินการหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่
หน่วยบ าบัดต่างๆจากแผ่นป้ายก ากับ และตรวจวัดค่าตัวแปรต่างๆขณะท างานแล้ว  การประเมินสมรรถนะการท างานเบื้องต้นของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ จะใช้ดัชนีช้ีวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี ้
 2.2.3.1 เครื่องสูบน ้า 
 ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานของเครื่องสูบน ้าใช้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าโดยค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้า
สามารถหาได้จากการเปรียบเทียบระหว่างก าลังไฮดรอลิกที่สูบน ้าขี้นไปตามระดับความสูงที่สูบน ้ากับก าลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองขณะ
เครื่องสูบน ้าท างานประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าสามารถค านวณได้จากสมการที่ 1 

                   ƞ(%) =
𝑃0𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 =

𝜌𝑔𝑄𝐻

𝑃𝑖𝑛
x100                                        (1) 

 การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าสามารถหาได้ด้วยกราฟประสิทธิภาพของครื่องสูบน ้าหรือ pump performance curve 
โดยในกราฟจะมีจุดต่างๆที่มีความส าคัญที่ใช้ในการระบุประสิทธิภาพหรือสมรรถนะได้  กราฟประสิทธิของเครื่องสูบน ้าจะ ได้มา
จากการทดสอบการท างานของเครื่องสูบน ้าจากบริษัทผู้ผลิต โดยจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (Best Efficiency Point, BEP) จะเป็น
จุดใช้งานของเครื่องสูบที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยทั่วไปผู้ออกแบบระบบจะเลือกเครื่องสูบน ้าที่มีจุด BEP ตรงกับจุดที่ต้องการใช้งาน 
 2.2.3.2 มอเตอร์ 
 การหาค่าดัชนีการใช้พลังงานของมอเตอร์ในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นจะพิจารณาจาก                       
(1) ค่าตัวประกอบโหลด (load factor) และ(2) ค่าตัวประกอบก าลัง (power factor) 
 ค่าตัวประกอบโหลด คืออัตราส่วนของค่าก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ ขณะใช้งานต่อค่าก าลังไฟฟ้าที ่พิกัดในการใช้งาน
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะลดลงเมื่อรับภาระต ่ากว่าพิกัดเกินร้อยละ  30 ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของ
มอเตอร์ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ค่าตัวประกอบโหลดสามารถค านวณได้จากสมการที่ 2  

                                          Load factor (%) =
𝑃(in)

P(r)
x100                                         (2) 

เมื่อ   Pin = ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่วัดได้ขณะใช้งาน 
         Pr = ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร์ 
                  ค่าตัวประกอบก าลัง คืออัตราส่วนระหว่างค่าที่แตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าตัวประกอบก าลังที่พิกัดกับค่าที่พิกัด  
สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3 

                                                      PF (%) = 
(𝑃𝐹𝑟−𝑃𝐹𝑚)

𝑃𝐹𝑟
x100                               (3) 

เมื่อ   PFr   = ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่พิกัด 
        PFm = ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่วัดได้ขณะใช้งาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อการตรวจวัดและวเิคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย          
กรณีศึกษา: โรงควบคุมคณุภาพน ้าดินแดง  ผลการศึกษาวิจัยจะน าเสนอเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
1.  ภาพรวมการบ าบัดน ้าเสียที่โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 
 โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง รับน ้าเสียจากท่อรวบรวมน ้าเสียซึ่งเป็นท่อท่ีรับน ้าเสียและน ้าฝนรวมกัน ครอบคลุมพื้นท่ี
รวม 37 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับประชาชนในพื้นที่บริการได้ถึง 1,080,000 คน จากพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตดินแดง  
เขตปทุมวัน และพื ้นที ่บางส่วนของพื ้นที ่เขตพญาไท เขตดุส ิต เขตราชเทวี  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์                     
และเขตพระนคร ความยาวท่อรวม 63 กิโลเมตร น ้าเสียจากท่อรวบรวมน ้าเสียในพื้นที่ทั้ง 8 เขต จะไหลลงมายังสถานีสูบน ้าเสียที่
โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง และจะบ าบัดเบื้องต้นโดยการแยกขยะและกรวดทรายออกจากน ้าเสียก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดในขั้นที่สองโดยกระบวนการทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง ตะกอนจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจะถูกแยกออกมาจากน ้า เสียเพื่อน าไปใช้
ประโยขน์ต่อไป    ภาพรวมการบ าบัดน ้าเสียที่โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงแสดงดังภาพท่ี 1   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมการบ าบัดน า้เสยีโรงควบคุมคณุภาพน ้าดินแดง 

              โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงประกอบด้วยกระบวนการหลักในการบ าบัดน ้าเสีย 6 ขั้นตอน ได้แก ่(1) น ้าเสียจากบ่อดัก
น ้าเสียจะไหลเข้าสู่สถานีสูบน ้าเสียโดยไหลผ่านตะแกรงหยาบเพื่อดักขยะขนาดใหญ่ (2) น ้าเสียที่ถูกสูบขึ้นไปตามท่อจากสถานีสูบ
น ้าเสียจะไหลผ่านตะแกรงละเอียดเพื่อดักขยะขนาดเล็ก (3) แยกกรวดทรายที่ปนมากับน ้าเสีย (4) บ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพโดยการ
เติมอากาศ (5) ตกตะกอนจุลินทรีย์ที่ผ่านการบ าบัดแล้ว (6) รีดตะกอนจุลินทรีย์ด้วยเครื่องรีดตะกอน 
 ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียทั้ง 6 ขั้นตอนนั้นจะผ่านอุปกรณ์หรือหน่วยที่ใช้ในการบ าบัดทั้งสิ้น 6 หน่วย หน่วยต่าง ๆ 
ในระบบควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงแสดงดังภาพท่ี 2 

น า้เสียที่เข้าสู่

การบ าบัด 

กระบวนการ

บ าบัดน า้เสีย 

เศษขยะ 

ตะกอนน า้

เสีย 

พลังงาน

ไฟฟ้า 

น า้เสีย 
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 ภาพที่ 2 หน่วยบ าบัดน ้าเสียที่โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 

2.  ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
 ในหัวข้อนี้จะน าเสนอผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของอุปกรณ์หลักที่ใช้ในหน่วยบ าบัดทั้ง        
6 หน่วย ตามล าดับ 
             2.1 สถานีสูบน ้าเสีย (inlet pumping station)  
              สถานีสูบน ้าเสียเป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่หนึ่ง ของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง น ้าเสียจากท่อรวบรวมน ้าเสียจะไหลมา
รวมกันที่สถานีสูบน ้าเสีย ซึ่งสถานีสูบน ้าเสียออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียวทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 เมตร 
ลึก 23 เมตร  โดยภายในสถานีสูบน ้าเสียจะมีตะแกรงหยาบ (coarse screen) ติดตั้งอยู่เพื่อท าหน้าท่ีดักขยะและของแข็งที่มีขนาด
ใหญ่ออกจากน ้าเสียเพื่อป้องกันมิให้ขยะขนาดใหญ่เข้าไปติดภายในระบบบ าบัด สถานีสูบน ้าเสียแสดงดังภาพท่ี 3 
 

      
 

ภาพที ่3 สถานีสูบน า้เสยี 
 

          จากการตรวจสอบการใช้พลังงานที่สถานีสูบน ้าเสียพบว่าอุปกรณ์หลักที่ติดตั้งใช้งานคือเครื่องสูบน ้าท าหน้าที่สูบน ้า
ส่งไปยังท่อส่งน ้าเสีย ประเภทของเครื่องสูบน ้าเป็นแบบจุ่มน ้า (submersible pump) มีก าลังไฟฟ้าขนาด 660 กิโลวัตต์ โดยในช่วง
เวลาปกติการล าเลียงน ้าเสียจะใช้เครื่องสูบน ้าครั้งละ 1 ตัว แต่ถ้ากรณีที่มีปริมาณน ้าเสียมากจะใช้งาน 2 ตัวพร้อมกัน  
           ในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของเครื่องสูบน ้าเสียได้ท าการตรวจวัดเครื่องสูบน ้าจ านวน  1 ตัว             
ขณะท างาน  โดยได้ด าเนินการทั้งสิ้น 3 ขัน้ตอน ผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนสรุปผลได้ดังนี้  
           (1) ตรวจสอบข้อมูลเครื่องสูบน ้าจากแผ่นป้ายก ากับ (name plate)   
             การตรวจสอบข้อมลูของเครื่องสูบน ้าจากแผ่นป้ายก ากับท าให้ทราบรายละเอียดและข้อมลูการใช้งานของเครื่องสูบน ้า  
ผลการตรวจสอบข้อมลูของเครื่องสูบน ้าท่ีใช้งานจากแผ่นป้ายก ากับแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 ข้อมูลของเครื่องสูบน า้ที่ใช้งานจากแผ่นป้ายก ากับ   
รายการ ผู้ผลิต ประเภท หมายเลข รุ่น อัตราการ

สูบน้่า 
(m3/h) 

ระยะเฮด  
(m) 

ความเร็ว
รอบ (rpm) 

ก่าลังไฟฟ้า 
(kW) 

แรงดันไฟฟ้า 
(V) 

 
ข้อมูล 
จากแผ่น
ป้ายกา่กับ 

Weir 
Pump 
Ltd. 

Submersible 68804-014 SA 
500/600 

5544  30.7 740 660 660  
   

          
  (2) ตรวจวัดข้อมูลเครื่องสูบน ้าขณะท างาน เพื่อน าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้า 
            การตรวจวัดข้อมูลเครื่องสูบน ้าขณะท างานตรวจวัดโดยอ่านค่าจากเครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้ควบคุมโดยตรวจวัดค่า
ก าลังไฟฟ้า อัตราการไหล และค่าระดับน ้าขณะเครื่องสูบน ้าท างาน และน าค่าที่ได้จากการตรวจวัดมาค านวณหาประสิทธิภาพของ
เครื่องสูบน ้า การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าสามารถหาได้จากสมการที่ 1  
 

           ƞ(%) =
𝑃0𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 =

𝜌𝑔𝑄𝐻

𝑃𝑖𝑛
x 100                                       (1) 

            
ผลการตรวจวัดเครื่องสูบน ้าขณะท างานมีค่าดังนี้  ค่าก าลังไฟฟ้า 550 กิโลวัตต์ ระยะเฮด 28.3 เมตร อัตราการสูบน ้าเสีย 1.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งน ามาค านวณประสิทธิภาพจะได้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้ามีค่าร้อยละ 77 ข้อมูลจากการตรวจวัด
เครื่องสูบน ้า และการค านวณค่าประสิทธิภาพแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ข้อมูลจากการตรวจวัด และการค านวณค่าประสิทธิภาพเครื่องสูบน ้า 

 

          (3)  หาประสิทธิภาพของเครื่องสบูน ้าจากกราฟประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้า  
           จากกราฟประสิทธิภาพของเครื ่องสูบน ้าจากผู้ผลิต จะสามารถอ่านค่าประสิทธิภาพของเครื ่องสูบน ้าได้ดังนี ้                             
ค่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องสูบน ้ารุ่นนี้สามารถหาได้จากการพิจารณาข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับ ที่ระยะเฮดสูงสุดมีค่า             
30.7 เมตร จากราฟจุด  BEP ของเครื่องสูบน ้ารุ่นที่ระยะเฮด 30.7 เมตร ก าลังไฟฟ้า 550 กิโลวัตต์ จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 
ร้อยละ 85 และจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดที่ระยะเฮด  28.3  เมตร ค่าก าลังไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ 580 กิโลวัตต์ และค่า
ประสิทธิภาพจะมีค่าร้อยละ 83 ค่าที่อ่านได้จากกราฟประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าแสดงดังตารางที่ 3     
 

ตารางที่ 3 ค่าจากกราฟประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้า 

  

 จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของเครื่องสูบน ้าที่ติดตั้งใช้งานที่สถานีสูบน ้าเสีย  โดยการ
เปรียบเทียบจากค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการค านวณและจากกราฟประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้ารุ่นนี้  จะเห็นได้ว่าที่ระยะเฮด 

รายการ ระยะเฮด 
(m) 

ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

อัตราการ 
สูบน ้า(m3/s) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

ข้อมูลจากการ
ตรวจวัด 

28.3 550 1.5 77 

รายการ ระยะเฮด 
(m) 

ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

ประสิทธิภาพสูงสุด 30.7 550 85 
ประสิทธภิาพขณะท างาน 28.3 580 83 
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28.3 เมตร เครื ่องสูบน ้าที่ออกแบบมาจากผู้ผลิตจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 83 แต่จากการค านวณได้ประสิทธิภาพร้อยละ 77 
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าต ่ากว่าความสามารถของเครื่องสูบน ้าร้อยละ 6 ซึ่งจะต้องตรวจสอบโดยการตรวจวัดและ
วิเคราะห์โดยละเอียดต่อไปเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าขณะท างานให้สูงขึ้น 
          2.2 ตะแกรงละเอียด (rake screen) 
 ตะแกรงละเอียดเป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่สองของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง น ้าเสียที่สูบขึ้นมาจากสถานีสูบน ้าเสีย
จะผ่านมายังตะแกรงละเอียดเพื่อดักขยะขนาดเล็กที่ลอดผ่านตะแกรงหยาบมาได้ตะแกรงละเอียดมีขนาดช่องประมาณ  1.2
มิลลิเมตร โดยขยะที่ดักได้ที่ตะแกรงละอียดจะถูกรวบรวมและน าไปท้ิงในบริเวณที่กรุงเทพมหานครก าหนด และน ้าเสียจะส่งต่อไป
ยังการบ าบัดในข้ันต่อไป เครื่องตะแกรงละเอียดจะมีจ านวนท้ังสิ้น 8 ชุด 

      
 

ภาพที่ 4  ตะแกรงละเอียด 
  พลังงานที่ใช้ในหน่วยบ าบัดนี ้จะใช้มอเตอร์เพื ่อขับสกรูของตะแกรง (screen screw) และขับสายพานล าเลียง
(travelling band)  ให้เคลื่อนท่ีไป การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของมอเตอร์ที่ตะแกรงละเอียดจะพิจารณา
จากร้อยละของค่าตัวประกอบโหลดและร้อยละของค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
  ผลการค านวณค่าตัวประกอบโหลด จากการตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ขับตะแกรงมีค่า  0.72 กิโลวัตต์ และ
ขนาดก าลังไฟฟ้าที่พิกัดของมอเตอร์มีค่า 0.75 กิโลวัตต์ สามารถค านวณค่าร้อยละตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ที่ขับตะแกรงมีค่า 
96 และจากการตรวจวัดค่าก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ขับสายพานล าเลียงมีค่า  2.1 กิโลวัตต์ และขนาดพิกัดของมอเตอร์มีค่า 4  
กิโลวัตต์  สามารถค านวณค่าร้อยละของตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ที่ขับสายพานมีค่า 52.5 
 ผลการศึกษาค่าตัวประกอบก าลังที่แตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าตัวประกอบก าลังที่พิกัด จากการตรวจวัดมอเตอร์ที่
ขับตะแกรง ตรวจวัดค่าตัวประกอบก าลังขณะใข้งานได้มีค่า 0.85 และค่าตัวประกอบก าลังที่พิกัดมีค่า 0.7 
 จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติการทราบว่าได้ท าการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังของระบบไฟฟ้าไปแล้ว โดยการ
ต่อตัวจุไฟฟ้า ดังนั้น ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จึงมีค่าสูง ดังนั้นดัชนีที ่ชี้วัดสมรรถนะการท างานของมอเตอร์จึง
พิจารณาจากค่าร้อยละของค่าตัวประกอบโหลด 
 ค่าที่ได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของมอเตอร์ที่ตะแกรงละเอียดแสดงในตารางที่ 4   
 

ตารางที่ 4  ค่าจากการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องตน้ของมอเตอร์ที่ตะแกรงละเอยีด  
ข้อมูลจากป้ายก ากบัมอเตอร์ที่ตะแกรงละเอียด 

มอเตอร์ที่ขับตะแกรงละเอียด  M106 มอเตอร์ที่ขับสายพานล าเลียง   M 109 
รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 

1.ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร ์ kW 0.75 1.ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร์  kW 4 
2. ตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดของ
มอเตอร ์

 0.7 2. ตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดของมอเตอร ์  0.7 

3.ก าลังไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขณะใช้งาน kW 0.72 3.ก าลังไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขณะใช้งาน kW 2.1 

4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.85 4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.85 
ค่าจากการค านวณ 
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มอเตอร์ที่ขับตะแกรงละเอียด  M106 มอเตอร์ที่ขับสายพานล าเลียง  M 109 

รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 
ตัวประกอบโหลด % 96 ตัวประกอบโหลด % 52.5 

          
 จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของมอเตอร์ที่ขับตะแกรงละเอียด พบว่าค่าตัวประกอบโหลด
ของมอเตอร์ที่ขับตะแกรงมีค่าร้อยละ 96 เมื่อน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ควรมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที่ใช้งานมีขนาดที่ใกล้เคียงกับภาระ 
 จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของมอเตอร์ที่ขับสายพานล าเลียง พบว่าค่าตัวประกอบโหลด
ของมอเตอร์ที่ขับสายพานล าเลียงมีค่าร้อยละ 52.5 เมื่อน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ควรมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที่ใช้งานมีค่าก าลังไฟฟ้าสูงกว่าภาระมาก ซึ่งในการใช้งานประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์จะลดลงเมื่อรับภาระต ่ากว่าพิกัดเกินร้อยละ 30   
     2.3 ถังดักกรวดทราย (aerated grit channel)  
             ถังดักกรวดทราย เป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่สามของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง ท าหน้าที่แยกกกรวดและทรายออก
จากน ้าเสียก่อนเข้าถังเลี้ยงตะกอน มีขนาดกว้าง 4.4  เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 3.47 เมตร จ านวน 8 ราง มีระบบเป่าอากาศ  
ท าให้เกิดการแยกส่วนตกตะกอน กรวดทรายที่ดักได้จะถูกรวบรวมและน าไปทิ้งในบริเวณที่กรุงเทพมหานครก าหนด ถังดักกรวด
ทรายแสดงดังภาพท่ี 5 

 
 

ภาพที่ 5 ถังดักกรวดทราย 
             ในช่วงการตรวจวัดถังดักกรวดทรายอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ไม่สามารตรวจวัดและเก็บข้อมูลได้   
 2.4 ถังเลี้ยงตะกอน (activated sludge tank) 
            ถังเลี้ยงตะกอนเป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่สี่ของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง ท าหน้าที่บ าบัดน ้าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ เพื่อ
ลดปริมาณของสารอินทรีย์ สารแขวนลอย และไนโตรเจนในน ้าเสีย ถังเลี้ยงตะกอน มีขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 98 เมตร ลึก 7.5  
เมตร  จ านวน 4 ถัง โดยจะเติมอากาศลงไปในถังซึ่งแต่ละถังประกอบด้วยจุลินทรีย์จ านวนมาก เมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตมากขึ้นจะ
รวมตัวกันเป็นตะกอนจุลินทรีย์บ่อเติมอากาศหรือถังเลี้ยงตะกอนแสดงดังภาพท่ี 6 
 

  

ภาพที่ 6  บ่อเติมอากาศหรือถังเลีย้งตะกอน 
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            จากการตรวจสอบการใช้พลังงานท่ีถังเลี้ยงตะกอนพบว่ามีการใช้พัดลมจ่ายอากาศขนาดใหญ่มากจ านวน 1 ตัว เพื่อเติม
อากาศเข้าไปภายในถังเลี้ยงตะกอนทั้ง 4 บ่อ ขนาดมอเตอร์พัดลมจ่ายอากาศจากข้อมูลที่แผ่นป้ายก ากับมีค่าก าลังไฟฟ้าพิกัดอยู่ที่ 
900 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าพิกัดมีค่า 6600 โวลท ์ค่ากระแสไฟฟ้าที่พิกัดมีค่า 92 แอมแปร์ และค่าตัวประกอบก าลังมีค่า 0.89 
            ในทางปฏิบัติการตรวจวัดค่าความเร็วลมของอากาศในท่อขณะท างาน ท าได้ยากและไม่ปลอดภัย  เนื่องจากจะต้องมี
การเจาะรูท่อและใส่เครื่องมือเข้าวัดความเร็วลมในท่อจึงมิได้ตรวจวัดความเร็วลมของพัดลมจ่ายอากาศ 
 ผลการตรวจวัดมอเตอร์ที่ขับพัดลมจ่ายอากาศขณะท างาน ได้ค่าก าลังไฟฟ้าอยู่ที่ 566 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้ามีค่า 6600 
โวลท์ และค่ากระแสไฟฟ้ามีค่า 52.2 แอมแปร์   
 ผลการค านวณค่าตัวประกอบโหลของมอเตอร์พัดลมจ่ายอากาศมีค่าร้อยละ 62.8 เมื่อน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  70 แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที ่ใช้งานมีขนาด
ก าลังไฟฟ้าเกินกว่าภาระมาก ซึ่งจะต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่พัดลมจ่ายอากาศขณะใช้งานว่าโดยเฉลี่ยแล้วมี
ค่าก าลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่พิกัดหรือต ่ากว่าไม่เกินร้อยละ 30 หรือไม่ เพราะถ้าค่าก าลังไฟฟ้าต ่ากว่าค่าที่พิกัดมากจะท าให้
มอเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า ข้อมูลการใช้งานมอเตอร์ขับพัดลมจ่ายอากาศแสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5   ข้อมูลการใช้งานมอเตอร์ขับพัดลมจ่ายอากาศ  

 

        2.5 ถังตกตะกอน (clarifier tank)    
          ถังตกตะกอนเป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่ห้าของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง มีลักษณะเป็นถังกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
31 เมตร ลึก 5 เมตร จ านวน 15 ถัง  ท าหน้าที่แยกตะกอนจุลินทรีย์จากถังเลี้ยงตะกอน โดยตะกอนจุลินทรีย์ จะตกลงสู่ก้นถังและ
น ้าใสส่วนบนจะไหลกลับผ่านออกไปและระบายสู่บึงมักกะสันหรือคลองแสนแสบต่อไป ส่วนตะกอนจุลินทรีย์ที่ก้นถัง ส่วนหนึ่งจะ
ไหลเวียนเข้าสู่ถังเลี้ยงตะกอน และอีกส่วนหนึ่งไหลไปยังเครื่องรีดตะกอน ท้ังนี้ได้มีการจัดเตรียมระบบเติมฟอริคคลอไรด์ในน ้าก่อน
เข้าถังตกตะกอนเพื่อก าจัดฟอสฟอรัส  
 

ข้อมูลจากป้ายก ากบัมอเตอร์ขับพัดลมจ่ายอากาศ 
รายการ หน่วย ปริมาณ 

1. ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร ์ kW 900 
2. ตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดของมอเตอร ์  0.89 
3. กระแสไฟฟ้า  A 92 
4. แรงดันไฟฟ้า V 6600 

ข้อมูลการตรวจวัด 
รายการ หน่วย ปริมาณ 

1. ก าลังไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขณะใช้งาน kW 566 
2. ค่าแรงดันไฟฟ้า   V 6600 
3. กระแสไฟฟ้า A 52.2 
4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.95 

ค่าจากการค านวณ 
รายการ หน่วย ปริมาณ 

5. ค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์  % 62.8 
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ภาพที ่7 ถังตกตะกอน 

 

           การใช้พลังงานในถังตกตะกอนแต่ละถังจะติดตั้งมอเตอร์ 2 ตัว  มอเตอร์ตัวที่ 1 ท าหน้าที่กวาดตะกอนท่ีอยู่ท่ีก้นถัง โดย
ตะกอนจุลินทรีย์ที่ก้นถังส่วนหนึ่งจะไหลเวียนกลับสู่ถังเลี้ยงตะกอน และตะกอนอีกส่วนหนึ่งจะไหลไปยังเครื่องรีดตะกอน และ
มอเตอร์ตัวที่ 2  เป็นมอเตอร์ที่ฉีดพ่นละอองน ้าเพื่อให้โฟมท่ีเกาะอยู่กับตะกอนแตกออกเพื่อให้ตะกอนจมลงที่ก้นถัง  
            ข้อมูลจากการตรวจวัดการใช้พลังงานของมอเตอร์ที่กวาดตะกอนมีค่า 0.37 กิโลวัตต์ และจากเครื่องมือวัดมีค่า 0.37  
กิโลวัตต์ ค านวณค่าตัวประกอบโหลดมีค่าร้อยละ 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที่ใช้งานมีขนาดพอดีเท่ากับภาระ   
            ข้อมูลจากการตรวจวัดการใช้พลังงานของมอเตอร์ที่ควบคุมหัวฉีด มีขนาด 3 กิโลวัตต์ และจากเครื่องมือวัดมีค่า 2.6  
กิโลวัตต์ ค านวณค่าตัวประกอบโหลดมีค่า 86.6 
 ข้อมูลการตรวจวัดมอเตอร์ที่ถังตกตะกอนแสดงดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  ข้อมูลการตรวจวัดมอเตอร์ที่ถังตกตะกอน 

           
2.6 เคร่ืองรีดตะกอน (belt filter press)   
 เครื ่องรีดตะกอน เป็นหน่วยบ าบัดล าดับที่หกของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง ท าหน้าที่รีดน ้าออกจากตะกอน  
โดยเติม โพลีเมอร์ลงในน ้าตะกอนเพื่อช่วยให้ตะกอนจับตัวกันได้ดี ตะกอนที่ผ่านการรีด แล้วต้องมีความเข้มข้นของตะกอนอย่าง

ข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์ที่ถังตกตะกอน 

 มอเตอร์ตัวท่ี 1 clarifier กวาดตะกอน  มอเตอร์ตัวท่ี  2  spray ก าจัดโฟม 
รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 

1. ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร ์ kW 0.37 1.ขนาดพิกัดของมอเตอร ์ kW 3 
2. ตัวประกอบก าลังท่ีพิกัดของมอเตอร ์  0.7 2. ค่าตัวประกอบก าลังที่พิกัด  0.71 
3. กระแสไฟฟ้า A 1.24 3. กระแสไฟฟ้า  A 6.1 
4. แรงดันไฟฟ้า V 400 4. แรงดันไฟฟ้า V 400 

ข้อมูลการตรวจวัด 

รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 
3. ก าลังไฟฟ้า kW 0.37 3.ก าลังไฟฟ้า kW 2.6 

4. ตัวประกอบก าลังของมอเตอร ์  0.75 4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.67 
5.กระแสไฟฟ้า A 0.75 5.กระแสไฟฟ้า A 6.01 
6. แรงดันไฟฟ้า  V 380 6. แรงดันไฟฟ้า V 368 

ค่าจากการค านวณ 

รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 
7.ค่าตัวประกอบโหลด  100 7.ค่าตัวประกอบโหลด  86.6 
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น้อยร้อยละ 20 โดยกากตะกอนจะถูกน าไปก าจัดที่โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขมต่อไป การรีดตะกอนจะใช้มอเตอร์สองตัว 
ประกอบด้วยสกรูมอเตอร์ และมอเตอร์ขับสายพาน  ในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นจะท าการตรวจสอบข้อมูล
ของมอเตอร์จากแผ่นป้ายก ากับและข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อน ามาค านวณหาค่าตัวประกอบโหลด          
            ข้อมูลจากการตรวจวัดการใช้พลังงานของมอเตอร์ขับสายพานจากแผ่นป้ายก ากับมีค่า 5.5 กิโลวัตต์ และจากเครื่องมือ
วัดมีค่า 4.34  กิโลวัตต์ ค านวณค่าตัวประกอบโหลดมีค่า 78.9 เมื่อน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของ
มอเตอร์ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที่ใช้งานมีขนาดก าลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับภาระ 
 ข้อมูลจากการตรวจวัดการใช้พลังงานของสกรูมอเตอร์จากแผ่นป้ายก ากับมีค่า 1.1 กิโลวัตต์ และจากเครื่องมือวัดมีค่า 
0.95  กิโลวัตต์ ค านวณค่าตัวประกอบโหลดมีค่า 86.4 เมื่อน าค่ามาเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์
ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ที่ใช้งานมีขนาดก าลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับภาระ 
           ข้อมูลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นขณะท างานของเครื่องรีดตะกอนหมายเลข 3 แสดงในตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 ข้อมูลการตรวจวัดการใช้งานมอเตอร์ในการรดีตะกอน 

ข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับมอเตอร์ที่สายพานล าเลียง ข้อมูลจากแผ่นป้ายก ากับสกรูมอเตอร์ 

รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 
1. ก าลังไฟฟ้าท่ีพิกัดของมอเตอร ์ kW 5.5 1. ขนาดพิกัดของมอเตอร ์ kW 1.1 
2. ค่าตัวประกอบก าลัง ที่พิกัดของมอเตอร ์  0.8 2. ค่าตัวประกอบก าลังที่พิกัดของมอเตอร ์  0.81 
3. กระแสไฟฟ้า A 12 3. กระแสไฟฟ้า A 3.3 
4. แรงดันไฟฟ้า V 380 4. แรงดันไฟฟ้า V 380 

ข้อมูลการตรวจวัด ข้อมูลการตรวจวัด 
รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย  

3. ก าลังไฟฟ้า kW 4.34 3. พลังงานไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใช้ kW 0.95 

4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.84 4. ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์   0.8 
5. กระแสไฟฟ้า A 10 5. กระแสไฟฟ้า A 2.2 
6. แรงดันไฟฟ้า V 380 6. แรงดันไฟฟ้า V 380 

ค่าจากการค านวณ ค่าจากการค านวณ 
รายการ หน่วย ปริมาณ รายการ หน่วย ปริมาณ 

7. ค่าตัวประกอบโหลด % 78.9 7. ค่าตัวประกอบโหลด % 86.4 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น กรณีศึกษา: โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงมีวิธีการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของการบ าบัดน ้าเสียโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง  
และ (2) การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในอุปกรณ์หลัก รายละเอียดและผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาพรวมการบ าบัดน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงเริ่มจากการรวบรวมน ้าเสียมาที่สถานีสูบน ้าเสียโดยจะท า
การบ าบัดเบื้องต้นโดยการแยกขยะและกรวดทรายออกจากน ้าเสียก่อนที่น ้าเสียจะเข้าสู ่ กระบวนการบ าบัดในขั้นที่สองโดย
กระบวนการทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง ตะกอนจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจะถูกแยกออกมาจากน ้าเสียเพื่อน าไปใช้ประโยขน์ต่อไป โดยน ้า
เสียที่ถูกบ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังคลองมักกะสัน และน าน ้าเสียบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ในการรดน ้าต้นไม้ 
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 2. การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยการเดินผ่านและการตรวจวัด
และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานเบื้องต้นโดยการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆจากแผ่นป้ายก ากับและการ
ตรวจวัดข้อมูลขณะท างาน 
 3. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของ เครื่องสูบน ้าที่ติดตั้งที่สถานีสูบน ้าเสีย พบว่าที่ระยะเฮด 
28.3 เมตร จะมีประสิทธิภาพร้อยละ 77 ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าที่อ่านจากกราฟประสิทธิภาพพบว่ามีค่าต ่ากว่าอยู่ร้อยละ  6              
ซึ่งจะต้องตรวจสอบโดยการตรวจวัดและวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไปเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้า
ขณะท างานให้สูงขึ้น 
 4. จากการตรวจประเมินสมรรถนะของมอเตอร์ต่าง ๆ โดยใข้เกณฑ์การพิจารณาค่าตัวประกอบโหลดของมอเตอร์ที่ใช้
งานควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 พบว่ามอเตอร์ที่ใช้งานส่วนใหญ่มีก าลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับภาระ  
 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในหัวข้อการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบในการวางแผนการตรวจวัดแบบละเอียดและก าหนดมาตรการในการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบ าบัดน ้าเสียที่
โรงควบคุมคุณภาพน ้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยอินทรีย์ และ 2) ศึกษานวัตกรรมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย กับบริษัท ไอออนิค จ ากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม Google 
Form จากผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย จ านวน 55 ราย ที่สั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  (ร้อยละ 54.5) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี  
(ร้อยละ 43.6) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 52.7) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 81.8) อาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ  
(ร้อยละ 72.7) ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 58.2) และปัจจุบันรายได้เฉลี ่ยในการขายปุ ๋ย มากกว่า 200 ,000 บาทต่อเดือน  
(ร้อยละ 38.2) ส าหรับนวัตกรรมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมการตลาด 6 ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ของผู ้ประกอบธุรกิจค้าปุ ๋ย ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนวัตกรรมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้ออยู ่ในระดับมาก  

(x̅ =4.12, S.D. =0.44) โดยระดับมากที่สุดคือ ด้านบริษัท (x̅=4.49, S.D. =0.08) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและการบริการ 

(x̅ =4.48, S.D.=0.12) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ =4.41, S.D. =0.47) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ =4.11, S.D. =0.25) ด้านราคา (x̅ 

=3.84, S.D. =0.24) และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ =3.37, S.D. =0.16) ตามล าดับ 
 

ค ำส ำคัญ: ผู้ประกอบธรุกิจค้าปุ๋ยอินทรยี,์  นวัตกรรมการตลาด, บริษัท ไอออนิค จ ากัด 
 

Abstract 
 This research aims to 1) study general information of organic fertilizer business operators and 2) study 
marketing innovations affecting the decision to buy organic fertilizers of fertilizers with Ionic Company Limited. 
Data were collected using questionnaires via Google Form, from 55 fertilizer business entrepreneurs of organic 
those ordered organic fertilizers from the Ionique Co., Ltd., during January - October 2020, and analyzed by 
descriptive statistics. The results showed that most of the members were male (54.5%), aged between 41-50 
years (43.6%), hold a bachelor's degree (52.7%), Buddhist (81.8%), business owner career (72.7%), they have no 
secondary occupation (58.2%), currently has income from the sale of fertilizers an average of more than 200,000 
baht per month (38.2%).  For marketing innovations, which consisted of six marketing mix factors that influenced 
the decision to buy organic fertilizers of fertilizer business operators, the result found that overall, marketing 
innovation influences purchasing decisions were at a high level (x̅=4.12, S.D. =0.44). The highest level was the 
company aspect (x̅=4.49, S.D. =0.08), followed by process and service  
(x̅ =4.48, S.D.=0.12), product (x̅ =4.41, S.D. =0.47), distribution channel (x̅ =4.11, S.D. =0.25), price (x̅ =3.84, S.D. 
=0.24), and marketing promotion (x̅ =3.37, S.D. =0.16), respectively. 
 

Keywords: fertilizer business entrepreneurship organic, marketing innovations, ionique company limited 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้นท่ีทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็นพ้ืนท่ีที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากกว่า 149.24 ล้านไร่ (1) นับได้ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรในระยะแรกเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นระบบเกษตรกรรมเคมีที่มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ท าให้มี
การใช้ที่ดินเพื่อท าการเกษตรอย่างหนักโดยขาดการบ ารุงรักษา ท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมในแทบทุกภาคของประเทศ ใน
ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มในการท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นปัจจัยการผลิตหลัก ซึ่งน ามาลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างรวดเร็ว ท า
ให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในทางเกษตรกรรมและการส่งออกมากยิ่งขึ้น ปีพ.ศ. 2563 จ านวนโรงงานท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. 2535-2562 ประเภท 43 ปุ๋ยหรือยาก าจัดศัตรูพืชที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีจ านวน 1,076 โรงงาน ประกอบกิจการท าปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จ านวน 924 โรงงาน (2) 

โดยส่วนมากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้และเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะซากพืช
และมูลสัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวดเร็วและรุนแรง รวมทั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลต่อการท าธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจปุ๋ยมีการปรับตัวโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับ
ใช้มากข้ึน จากสถานการณ์ทางธุรกิจดังกล่าว บริษัท ไอออนิค จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีแผนกพัฒนาธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ภายในประเทศจะดูแลผู ้ประกอบธุรกิจค้าปุ ๋ยที ่ต้องการผลิตปุ ๋ยและต้องการมีแบรนด์เป็นของตนเอง ( Original Design 
Manufacturer; ODM) คือ การผลิตตามรูปแบบสินค้าที ่คิดขึ ้น น า เสนอภายใต้ตราสินค้าที ่ล ูกค้าก าหนด แผนกธุรกิจมี
ความสามารถผลิตและออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้าและน าแบบสินค้านั้นไปขายให้ลูกค้าท่ีมีแบรนด์แล้ว เป็นการออกแบบร่วมกัน 
โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยมีหน้าที่ในกระบวนการขายและกระจายสินค้าสู่ตลาดเอง เป็นการออกแบบให้เฉพาะราย ท าให้เกิด
ธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เง่ือนไขการเข้าร่วม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนบริษัท มีใบอนุญาตขาย
ปุ๋ยที่ยื่นไว้กับกรมวิชาการเกษตร และต้องมีเครื่องหมายการค้า โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยอินทรีย์กับบริษัท  ไอออนิค 
จ านวน 55 ราย (3) 

 จากการด าเนินธุรกิจดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มีการน านวัตกรรมการตลาดเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการหลายประการ ทั้งนี้หากธุรกิจสามารถน านวัตกรรมการตลาดเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจก็จะท าให้ธุรกิจ บรรลุผล
ส าเร็จด้านการท ารายได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ (Shapiro,2006) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการนวัตกรรมภายในของ
ธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารกับความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมภายในของกิจการ (4) ทั้งนี้ นวัตกรรมการตลาด 
(Marketing Innovation) เป็นความคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการการทางตลาด (5) ที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ให้ดีขึ้น โดยนวัตกรรมการตลาดนั้นจะเข้ามาช่วยด้านการพัฒนาและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันบนพื้นฐานของความแตกต่างทางธุรกิจ (6-7) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด (8)  

 ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้ จึงท าการศึกษานวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย
โดยใช้ลูกค้าของบริษัทไอออนิค ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์เป็นธุรกิจที่มียอดขายปุ๋ยที่มาก
ที่สุดในบริษัท และมีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบ ODM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลส าคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการปุ๋ย
อินทรีย์น าไปใช้ในการปรับกลยุทธ์การด าเนินงานของผู้ประกอบการรวมทั้งแนวทางวางแผนการตลาดเพื่อให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการลูกค้า และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วิธีการศึกษา 
ประชากร 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยที่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์กับบริษัท ไอออนิค จ ากัด จ านวน 55 
ราย ท่ีสั่งซื้อปุย๋อินทรีย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2563 (3)  
นิยามศัพท ์

 นวัตกรรมการตลาด หมายถึง กระบวนการการทางตลาดที ่ก าหนดขึ ้นเพื ่อปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ให้ดีขึ้น โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบริษัท ด้านกระบวนการและด้านบริการ 
   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น  
3 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยกับบริษัท ไอออนิค จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ศาสนา อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้เฉลี่ยในการขายปุ๋ยต่อเดือน  

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย 6 ด้าน (9) 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบริษัท ด้านกระบวนการและ ด้าน
บริการ โดยเป็นรูปแบบค าถาม ให้เลือกตอบตามมาตราวัดตามระดับคะแนนเป็นอัตราส่วนตามแบบLikert Scale 5 ระดับ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2543) ดังนี ้

   5 คะแนน  มีความส าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุด   
   4 คะแนน  มีความส าคัญต่อการตัดสินใจมาก 
   3 คะแนน  มีความส าคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง 
   2 คะแนน  มีความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อย 
   1 คะแนน  มีความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  

ส าหรับการแปลผล ให้น าคะแนนค่าเฉลี่ยค าตอบของความคิดเห็นมาเทียบกับเกณฑ์โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย (10) ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 
4.51 – 5.00   มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50   มีความส าคัญในระดับมาก 
2.51 – 3.50  มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  มีความส าคัญในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  มีความส าคัญในระดับน้อยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการค้าปุ๋ย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
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 1) ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
55 ราย จากผู้จัดการฝา่ยพัฒนาธรุกิจในประเทศ 

 2) หลังจากได้รวบรวมรายชื่อของผู้ประกอบธรุกิจค้าปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยไดส้ร้างกลุม่ไลน์ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจค้า
ปุ๋ย และใหผู้้ประกอบธรุกิจค้าปุ๋ยทุกคนท าแบบสอบถามที่ผู้วิจยัไดส้ร้างขึ้นในรูปแบบของ Google Form ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดย Google Form 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามแล้ว จึงน าข้อมูลมาประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายผลวิจัยคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยท่ีซ้ือปุ๋ยอินทรีย์กับบริษัท ไอออนิค จ ากัด 
 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยจ านวน 55 ราย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 54.5) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 43.6) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 52.7) นับถือศาสนาพุทธ  
(ร้อยละ 81.8)  อาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ (ร้อยละ 72.7) ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 58.2) และปัจจุบันรายได้เฉลี่ยในการขายปุ๋ย 
มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 38.2) 
นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยกับบริษัท ไอออนิค จ ากัด 
 ผลการศึกษานวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย กับบริษัท ไอออนิค 
จ ากัด ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ กับบริษัท ไอออนิค จ ากัด โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅=4.12, S.D. =0.44) โดยมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบริษัท (x̅=4.49, 

S.D. =0.08) ด้านกระบวนการและการบริการ (x̅ =4.48, S.D.=0.12) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ =4.41, S.D. =0.47) โดยมีนวัตกรรม

การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ =4.11, S.D.=0.25) ด้านราคา  

(x̅ =3.84, S.D.=0.24) และมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลางมีเพียงหนึ่งด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

(x̅ =3.37, S.D.=0.16) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย โดยภาพรวม 
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ด้าน x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านบริษัท 4.49         0.13 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการและการบริการ 4.48 0.12 มากที่สุด 
3. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.41 0.47 มากที่สุด 
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.11 0.25 มาก 
5. ด้านราคา 3.84 0.25 มาก 
6. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.37 0.16 ปานกลาง 

รวม 4.12 0.44 มาก 
 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบรายละเอียดดังนี้ 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.11, S.D. =0.47) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกหลายสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 

(x̅ =4.78, S.D. =0.53) รองลงมาคือ ปุ๋ยอินทรีย์สามารถขอมาตรฐานอื่น ๆ ได้ เช่น GAP IFOAM (x̅ =4.75, S.D.=0.44) ปุ๋ย

อินทรีย์มีคุณภาพมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (x̅ =4.33, S.D. =0.90 ) และด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ได้แก่ปุ๋ย

อินทรีย์มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น เม็ด ผง (x̅ =3.78, S.D. =0.94) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 นวัตกรรมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยอินทรีย์  

ด้านผลิตภัณฑ ์ x̅ S.D. การแปลผล 
1. ปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกหลายสูตรตรงกับความต้องการ 4.78 0.53 มากที่สุด 
2. ปุ๋ยอินทรีย์สามารถขอมาตรฐานอ่ืน ๆ ได้ เช่น GAP IFOAM 4.75 0.44 มากที่สุด 
3. ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 4.33 0.90 มากที่สุด 
4. ปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น เม็ด ผง 3.78 0.94 มาก 

รวม 4.41 0.47 มากที่สุด 
 

 2) ด้านราคา ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (x̅ =3.84, S.D. =0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ได้แก่ มีการให้ข้อมูลราคาสินค้าชัดเจน (x̅ =4.20, S.D. =0.56) รองลงมาคือมี ราคาปุ๋ย

อินทรีย์เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ (x̅ =4.05, S.D. =0.78) มีมาตรฐานในการก าหนดราคา (x̅ =4.05, S.D. =0.59) เงื่อนไข

การช าระเงินมีให้เลือกหลากหลายเง่ือนไข เช่น เงินสด, เครดิต (x̅ =3.53, S.D. =1.10) และด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับ

ปานกลาง ได้แก่โอกาสต่อรองราคาได้ (x̅ =3.38, S.D. =0.97) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 นวัตกรรมการตลาดด้านราคาที่มผีลต่อการตดัสินใจซื้อปุย๋อินทรีย์ของผู้ประกอบธรุกิจค้าปุย๋ 

ด้านราคา �̅� S.D. การแปลผล 
1. มีการให้ข้อมูลราคาสินค้าชัดเจน 4.20 0.56 มาก 
2. ราคาปุ๋ยอินทรีย์เหมาะสมกับคณุภาพและปรมิาณ 4.05 0.78 มาก 
3. มีมาตรฐานในการก าหนดราคา 4.05 0.59 มาก 
4. เง่ือนไขการช าระเงินมีใหเ้ลือกหลากหลาย  4.09 1.10 มาก 
5. มีสถานท่ีตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ติดต่อไดส้ะดวก 3.38 0.97 ปานกลาง 

รวม 4.11 0.25 มาก 
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3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก (x̅ =4.41, S.D. =0.11) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้จ าหน่ายมีความรู้ความสามารถคอยให้ค าแนะน าท่านได้ 

(x̅ =4.36, S.D. =0.59) รองลงมาคือผู้จ าหน่ายสามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว (x̅ =4.33, S.D. =0.47) สามารถซื้อ

สินค้าทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ได้ (x̅ =4.09, S.D. =0.73) มีบริการจัดหาขนส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อจ านวนมาก (x̅ =4.05, S.D. 
=0.59) และด ้านท ี ่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจซ ื ้อในระด ับมาก ได ่แก ่  ม ีสถานท ี ่ต ั ้ งอย ู ่ ในต  าแหน ่งท ี ่ต ิดต ่อได ้สะดวก  

(x̅ =4.73, S.D. =0.68) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 นวัตกรรมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มผีลตอ่การตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผูป้ระกอบธุรกิจค้าปุ๋ย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย �̅� S.D. การแปลผล 
1. ผู้จ าหน่ายมคีวามรูค้วาม สามารถคอยให้ค าแนะน าท่านได ้ 4.36 0.59 มากที่สุด 
2. ผู้จ าหน่ายสามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว 4.33 0.47 มากที่สุด 
3. สามารถซื้อสินค้าทางโทรศัพทแ์ละกลุม่ไลน์ได ้ 4.09 0.73 มาก 
4. มีบริการจดัหาขนส่งให้แกลู่กคา้ที่สั่งซื้อจ านวนมาก 4.05 0.59 มาก 
5. มีสถานท่ีตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ติดต่อไดส้ะดวก 3.73 0.68 มาก 
รวม 4.11 0.25 มาก 

 

 4) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =3.37, S.D. =0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากปานกลาง ได้แก่ มีของสมนาคุณให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (x̅ =3.62, S.D. =1.06) 

รองลงมาคือมีการโฆษณาผ่าน สื่อ Social Media ต่าง ๆ (x̅ =3.53, S.D. =1.09) และด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปาน

กลาง ได้แก่ มีโปรโมช่ัน เช่น ส่วนลด ของแถม ยอดสะสมการซื้อ (x̅ =2.96, S.D. =1.35) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 นวัตกรรมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรยี์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด         �̅� S.D. การแปลผล 
1. มีของสมนาคุณให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 3.62 1.06 มาก 
2. มีการโฆษณาผา่น สื่อ Social Media ต่าง ๆ 3.53 1.09 มาก 
3. มีโปรโมชั่น เช่น ส่วนลด ของแถม ยอดสะสมการซื้อ 2.96 1.35 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.35 ปานกลาง 

 

 5) ด้านบริษัท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.49, S.D. =0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีโรงงานก าลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่สูง เพียงพอและทันต่อความต้องการลูกค้า ( x̅ 

=4.62, S.D. =0.49) รองลงมาคือได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 (x̅= 4.49, S.D. =0.77) มีห้องแล็บในการตรวจวิเคราะห์ปุ ๋ย

โดยเฉพาะ (x̅ =4.47, S.D. =0.77) มีความน่าเช่ือถือด้านคุณภาพและมาตรฐาน (x̅ =4.47, S.D. =0.50) ส่วนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก

และยอมรับ (x̅ =4.38, S.D. =0.62) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที ่6 
 

ตารางที่ 6 นวัตกรรมการตลาดด้านบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธรุกิจค้าปุ๋ย 
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ด้านบริษัท x̅ S.D. การแปลผล 

1. มีโรงงานก าลังการผลติปุ๋ยอินทรีย์ที่สูง เพียงพอและทันต่อ      
    ความต้องการลูกคา้ 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2. ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 4.49 0.77 มากที่สุด 
3. มีห้องแล็บในการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยโดยเฉพาะ 4.47 0.77 มากที่สุด 
4. มีความน่าเชื่อถือด้านคณุภาพและมาตรฐาน 4.47 0.50 มากที่สุด 
5. มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ 4.38 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.08 มากที่สุด 

 
 6) ด้านกระบวนการและบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.48, S.D. =0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด คือสามารถติดต่อได้ทุกครั้งท่ีมีปัญหา (x̅ =4.75, S.D. =0.44) รองลงมา คือ

มีความรวดเร็วในการให้บริการ (x̅ =4.51, S.D. =0.50) มีพนักงานขายที่มีความรู้ให้ค าแนะน าดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการ (x̅ =4.45, S.D. =0.50) สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ หากได้สินค้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ( x̅ = 4.36, S.D. =0.75) 

ส่วนมีสต๊อกสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอ (x̅ =4.33, S.D. =0.58) ตามล าดับ ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 นวัตกรรมการตลาดด้านกระบวนการและบริการที่มผีลตอ่การตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผูป้ระกอบธุรกิจค้าปุ๋ย 

ด้านกระบวนการและบริการ x̅ S.D. การแปลผล 
1. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งท่ีมีปญัหา 4.75 0.44 มากที่สุด 
2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ 4.51 0.50 มากที่สุด 
3. มีพนักงานขายท่ีมีความรู้ให้ค าแนะน าดูแลลูกค้าตั้งแต่     
    ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

4.45 0.50 มากที่สุด 

4. สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได ้หากไดส้ินค้าไม่ตรงกับท่ีระบุไว ้ 4.36 0.75 มากที่สุด 
5. มีสต๊อกสินคา้พร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอ 4.33 0.58 มากที่สุด 
รวม 4.48 0.16 มากที่สุด 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการค้าปุ๋ย 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยมีความเกรงใจในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากซื้อน้อย เพราะบริษัทไอออนิค 
จ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตและขายปุ๋ยอินทรีย์เป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยจึงเกิดความเกรงใจในการซื้อปุ๋ยกับบริษัทไอออ
นิค จ ากัด ในการรับปุ๋ยแต่ละครั้ง อาจมีการรอคิวรับปุ๋ยนานบ้างในบ้างครั้ง กระสอบปุ๋ยที่ได้รับไม่สะอาด  ได้รับสินค้าไม่ตรงกับ
คุณสมบัติกับความต้องการในบางครั้ง เนื้อปุ๋ยท่ีได้รับไม่ค่อยละลาย  

 ส าหรับข้อเสนอะแนะจากการวิจัย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ยมีความต้องการให้บริษัท ไอออนิค จ ากัด 
สร้างจุดขายให้แต่ละแบรนด์แตกต่างกัน และบริษัทผู ้ผลิตไม่ควรออกปุ ๋ยแบรนด์อื ่นๆออกมาขายในลักษณะทุ่มตล าด  
ท าผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพใช้แล้วเห็นผลจริงท าให้เกษตรกรใช้แล้วติดใจหันมาซื้อซ ้า ควรมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นการโป
รโมทสินค้า และให้ขนส่งรักษาความสะอาดดูกระสอบปุ๋ยไม่ให้เกิดความสกปรกและช่วงขนส่งลงจากรถไม่ให้เกิดความเสียหาย  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
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          การศึกษา พบว่า นวัตกรรมการตลาดด้านบริษัท  มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากบริษัทมีโรงงาน
ก าลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่สูง เพียงพอและทันต่อความต้องการลูกค้า อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพและมาตรฐานซึ่งรับได้
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (11) การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ของบริษัทผู้ผลิต เป็นการจัดการที่ใช้เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อปรับปรุงผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือบริการ การที่
บริษัทมีการบริหารการผลิตที่ดี และมีผลประโยชน์ที่ได้รับของบริษัทผู้ผลิต ท าให้ผลผลิตดีและสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึง
ข้างต้น  
          ด้านกระบวนการและการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมีผู้ประกอบธุรกิจมีปัญหาสามารถ
ติดต่อผู้จ าหน่ายได้ทุกครั้งและมีความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้จ าหน่ายมีความรู้ให้ค าแนะน าดูแลลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ อีกทั้งมีสต๊อกสินค้าพร้อมส าหรับการขายอยู่เสมอและสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้หากสินค้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (12) ได้ให้ความหมายบริการ คือ กระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยัง
ผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเราแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า และตอบสนองต่อความ
ประสงค์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ  
          ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจเป็นเพราะ ปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกหลายสูตรตรงกับความต้องการ สามารถเปลี่ยนแลงได้
ตามความต้องการ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมีคุณภาพได้มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรได้และสามารถขอมาตรฐานอื่ น ๆ 
ได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถเลือกผลิตปุ๋ยได้หลายรูปแบบ เช่น เม็ด ผง ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงจ าเป็นต้อง  ให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่เลือกว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือไม่  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (8) ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเสนอแก่ตลาดหรือผู้บริโภค เพื่อ  ตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของตลาดได้ 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  
          ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเป็น เพราะว่าผู ้จ าหน่ายมีความรู้
ความสามารถคอยให้ค าแนะน าท่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (8) หากผู้จ าหน่ายมีความรู้ความสามารถใน
การอธิบายข้อมูล คิดค้นสูตรการผลิตได้หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย ก็จะท าให้มีสามารถผลิตสูตรได้
ตรงกับความต้องการลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นได้จากผลการศึกษาในรายข้อที่พบว่า ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผู้จ าหน่ายมีความรู้
ความสามารถคอยให้ค าแนะน าท่านได้ 
          ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ราคาปุ๋ยอินทรีย์เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ สอดคล้องกับ (13) 
ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรในอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ผลการ
พบว่า ปัจจัยด้านราคาเกษตรให้ความส าคัญกับสินค้าท่ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
          ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะ บริษัทมีการจัดโปรโมช่ัน 
เพื่อส่งเสริมการขายน้อยและไม่หลากหลาย เช่น การให้ ของแถมเมื่อซื้อจ านวนมาก การสะสมยอดซื้อ การประชาสัมพันธ์ปุ๋ย
อินทรีย์ให้เป็นท่ีรู้จักผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ (13) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรในอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกร ต้องการ
ให้มีโปรโมชั่นหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ โปรโมชั่น เช่น ส่วนลด ของแถม 
ยอดสะสมการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ (14)  ได้กล่าวถึงการจัดโปรโมช่ัน เพื่อส่งเสริมการขายน้อยและไม่หลากหลาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการต้องการให้มีโปรโมชั่นหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 
 
สรุปผลการวิจัย 
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 ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ 
อาชีพหลักเจ้าของธุรกิจ ไม่มีอาชีพรอง และปัจจุบันรายได้เฉลี่ยในการขายปุ๋ย มากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน ส าหรับนวัตกรรม
การตลาดด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย กับ

บริษัท ไอออนิค จ ากัด ด้านต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นวัตกรรมการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ส าคัญได้แก่  ด้านบริษัท (x̅ =4.49) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและการบริการ (x̅ =4.48) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (x̅ =4.41) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ =4.11) ด้านราคา (x̅ =3.84) ด้านราคา (x̅ =3.84) และด้านการส่งเสริม

การตลาด (x̅=3.37) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานก าลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่สูง เพียงพอและทันต่อความต้องการลูกค้า 
สามารถติดต่อได้ทุกครั้งท่ีมีปัญหา ปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกหลายสูตรตรงกับความต้องการของลูกค้า ผู้จ าหน่ายมีความรู้ความ สามารถ
คอยให้ค าแนะน าได้ มีการให้ข้อมูลราคาสินค้าชัดเจน มีของสมนาคุณให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอะแนะ
จากงานวิจัยที่ส าคัญ คือ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติกับความต้องการในบางครั้ง  เนื้อปุ๋ยไม่ค่อยละลาย กระสอบไม่สะอาด  
มีการรอคิวรับปุ๋ยนานบ้างในบ้างครั้ง เกรงใจบริษัทซื้อน้อย ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจค้าปุ๋ย กับ บริษัท ไอออนิค จ ากัด 
คือ ควรสร้างจุดขายให้แต่ละแบรนด์แตกต่างกัน บริษัทผู้ผลิตไม่ควรออกปุ๋ยแบรนด์อื่น ๆ ออกมาขายในลักษณะทุ่มตลาด เน้น
คุณภาพให้คนที่ใช้แล้วติดใจ และบางครั้งมีส่งเสริมการขายบ้าง 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษา มีดังนี้ 
 1) ปรับปรุงนวัตกรรมการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยจดัโปรโมทการขายผ่านสื่ออินเตอร์เนต็ต่าง ๆ เช่น การ

โฆษณาผ่าน Face Book โดยการโพสรูปภาพ มีการให้ความรู้ การยงิโฆษณาผ่าน Google หรือการออกบูทกิจกรรมตามที่ต่างๆ 
ท าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเดิมและลกูค้าในอนาคต 

 2) จัดให้มีเวทีการพูดคุยกับพนักงานที่โรงงาน ให้ดูแลเรื่องการจัดเก็บกระสอบในที่ที่สะอาดหรือดูความสะอาดก่อน
บรรจุใส่กระสอบและให้ขนส่งรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดความสกปรกก่อนถึงมือลูกค้า  

 3) สร้างจุดขายให้แต่ละแบรนด์แตกต่างกัน เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ส่วนผสมการผลิตปุ๋ยที่แตกต่างกันเพื่อเป็นการสร้าง
จุดเด่น เพื่อลูกค้าจะได้มีแบรนด์ปุ๋ยที่แตกต่างที่มีอยู่ในท้องตลาด และเป็นเจ้าของแบรนด์เดียว 

 4) จัดให้มีพนักงานตรวจปุ๋ยอินทรีย์ทุกรอบการผลิตระหว่างการบรรจุใส่กระสอบ หากไม่ได้ประสิทธิภาพให้ท าการ
ผลิตให้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการได้รับปุ๋ยอินทรีย์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ  

 5) ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจรรมการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจ อาทิ ส่วนยอดสะสมการสั่งซื้อตามปริมาณที่
บริษัทก าหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 
 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้น าข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับกลยุทธการ
ด าเนินงานวางแผนการตลาดให้สอดคล้องต่อความต้องการลูกค้าและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้
สามารถต่อยอดการท าธุรกิจได้ จะทราบถึงโอกาสและศักยภาพในการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์มีข้อมูลเชิงธุรกิจส าหรับการวาง
แผนการตัดสินใจ เช่น การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการบริการที่ดีมีช่องทางการค้าที่เหมาะสมและสร้างสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ไทยพร้อมศักยภาพ ครัวของโลก เจาะดัชนีความมั่นคงอาหารไทย ยืนแท่นอันดับ 3 ใน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยได้พัฒนาโดยใช้วิธี SDLC และได้ท าการทดสอบเครื่องที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 12 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มโดยใช้สูตรของ (Taro 
Yamane) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา 2) ประเมินคุณภาพเครื่องตรวจจับควันบุหรี่
ภายในสถานศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่ใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ใน
วิจัย และด าเนินการ ได้แก่ 1) เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา 2) แบบประเมินคุณภาพเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายใน
สถานศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่ใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความสอดคล้องของแบบประเมิน (IOC)  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
คุณภาพของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท างานและอุปกรณ์ Internet of Things 
ทั้ง 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) ผลการประเมินความพึง
พอใจระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา จ านวน 12 คน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ชนิด 5 
ระดับ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซึ่งมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  
 
ค ำส ำคัญ: ควันบุหรี,่ เครื่องตรวจจับควันบหุรี่, สถานศึกษา 
 

Abstract 
 In this research, researchers developed a cigarette smoke detector by using SDLC and also tested the 
developed detector. Research sample was 12 of administrators and teachers, selected by Taro Yamane’s 
sampling, of Nong Sue Wittayakom School, Beungba, Nung Sue, Pathumtani, under the control of The Secondary 
Education Service Area Office 4. The main objectives of this research were to 1) develop a cigarette smoke 
detector in schools and 2) assess the cigarette smoke detector performance in the schools, and 3) study the 
satisfaction of the schools towards the cigarette smoke detector performance. The Index of Item – Objective 
Congruence (IOC), arithmetic mean, and standard deviation were used for data analysis. The research findings 
showed that 1) the quality of the smoke detector in the schools, assessed by 3 experts at Internet of Things, 

performance of smoke detector and devices was at a high level (x̅ = 4.45, S.D = 0.21), 2) the satisfaction 

assessment towards the smoke detector from 12 users through the 5-level rating scale was a very high level (x̅ 
= 4.92, S.D. = 0.12). 
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บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชาชนที่สูบบุหรี่เป็นจ านวนมากในเด็กเยาวชน วัยรุ่น หรือคนวัยท างาน การสูบบุหรี่ส่งผล
ให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ครอบครัว และคนรอบข้างได้รับผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบที่เกิดขึ้นได้ทุก
ระบบของร่างกาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอด โรคหอบหืด ไอเรื ้อรัง ภูมิแพ้ 
หลอดลมอักเสบ ฯลฯ และยังมีผลเสียต่อเศรษฐกิจ ต่อการงาน กล่าวคือ การสิ้นเปลืองเงินโดยมีสาเหตุที่มาจากค่าบุหรี่ ค่า
รักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย เนื่องจากอาการเจ็บป่วยน ามาซึ่งการขาดงาน ขาดรายได้ เสียก าลังแรงงาน บุคลากร และยังส่งผล
เสียต่อสุขภาพของบุคคลคนรอบข้าง ในทุกวันนี้การสูบหรี่นั้นแพร่หลายเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น ถึงแม้จะทราบกันดีของพิษภัย
บุหรี่ และได้มีกฏหมายควบคุม เช่น พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการ
โฆษณาได้ หรือใช้ช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่
มีวัตถุประสงค์ให้สาธาณชนเข้าใจว่าเป็นช่ือ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และการเพิ่มเนื้อหาค าเตือนและรูปภาพบนซองบุหรี่ ให้คนรับรู้พิษภัยของบุหรี่เพิ่มมากขึ้น  
ส่งผลให้เกิดความรู ้ส ึกอยากเลิกสูบมากขึ ้น  แต่ทว่าสามารถช่วยได้เพียงนระดับหนึ่งเท่านั ้น ซึ ่งจากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ยอดขายลดลงจากเดิมแต่ไม่มากนัก และปัญหาดังกล่าวยังลุกลามไปถึงในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จาก
การสัมภาษณ์โรงเรียนมัธยมที่คณะผู้วิจัยเลือกศึกษานั้น ในโรงเรียนพบกลุ่มวัยรุ่นหญิงชายที่มกีารหลบไปสูบบุหรี่ในสุขา สถานท่ีไม่
มีคนพลุกพล่าน ในอาคารเรียน ในสถานที่จัดไว้ส าหรับนั่งพักผ่อนที่มีกลุ่มนักเรียนมานั่งพักผ่อน นั่งรอเพื่อน รอเวลาเลิกเรียน ซึ่ง
เป็นการสร้างความรบกวนให้กับอาจารย์ และเพื่อนนักเรียน ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่
มือสอง ซึ่งควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือควันบุหรี่มือสองนั้นเกิดขึ้นจาก 2 แหล่ง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา  และควันบุหรี่
ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหม้ของมวนบุหรี่จะท าให้เกิดสารเคมีซึ่งเป็นสารพิษอันตราย ทั้งในควันที่
สูดเข้าไปและควันที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นเหตุผลให้คนใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ไม่แพ้ผู้สูบนั่นเอง ผลของ
ควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่(1) หญิงมีครรภ์และเด็กทารก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และ
คลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนก าหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรก
คลอดจะมีน ้าหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติทางระบบประสาท  และระบบความจ า(2) เด็กเล็ก ท าให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอมลมอักเสบ ปอดบวม และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น เกิดการติดเชื้อของหูส่วนกลาง ในระยะ
ยาว เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับควันบุหรี่(3) ผู้ใหญ่ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 
25-30% เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20-30% เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ล าคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ได้แก่ กล่องเสียง ช่องปาก หลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ  มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
ควันบุหรี่ถึง 2 เท่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ส าหรับผู้ที่มีอาการ หอบ หืด 
โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบ จะท าให้อาการของโรคเพิ่มมากข้ึน  

 การที่จะแก้ปัญหาของการสูบบุหรี ่ในวัยรุ ่นนั้นท าได้ยาก เพราะว่าเป็นสิ่งที ่เกิดมานาน ทางสถานศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยน ทัศนะคติ มุมมอง ของผู้ที่สูบบุหรี่ให้รู้จักรักตัวเอง และเกิดความส านึกที่ดี การติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ และจัดกิจกรรม หรือชมรมที่แสดงให้เห็นถึงโทษและพิษภัยอันร้ายแรงของบุหรี่  การน ากีลา หรือดนตรี มาสร้างแรง
ดึงดูดแรงจูงใจให้นักเรียนอยากร่วมกิจกรรม และต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกคนในสถานศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อ
สถานศึกษาที่สดใสและเป็นโรงเรียนที่ปลอดบุหรี่ในที่สุด และทางคณะผู้วิจัยโครงการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษา 
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ได้มองเห็นปัญหาและเล็งเห็นเทคโนโลยีเป็นส าคัญในยุคปัจจุบัน จึงน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประหยัดเวลาของบุคลากรในสถานศึกษาได้มาก โดยจุดเด่นคือสามารถส่ง
สัญญาณเตือนพร้อมแจ้งผ่าน Application Line สามารถจับภาพจากกล้องของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ พร้อมทั้งบอกวันที่และ
เวลาในสถานท่ีที่เกิดปัญหา และ Application Smoke detector สามารถเก็บรวบรวมฐานข้อมูลสถิติของการสูบบุหรี่ ท่ีมีการเกิด
ปัญหาควันบ่อยที่สุด มีการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Application Smoke detector สรุปผลสถิติ และการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
ของนักเรียนในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนในสถานศึกษา และยังสามารถน าไปพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้อีกด้วย สถานศึกษาสามารถใช้เครื่องตรวจจับควันบุหรี่นี้ลดปัญหาของการสูบบุหรี่ของนักเรียนใน
โรงเรียน และยังช่วยให้ฝ่ายปกครองหรือครู บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลในเรื่องนี้ประหยัดเวลา และสะดวกในการจัดการ
นักเรียนได้ง่ายขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีนักเรียนและเยาวชนท่ีปลอดบุหรี่ และยังเป็นสถานท่ีที่ปลอดบุหรี่ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
  1)  พัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา  
  2)  ประเมินคุณภาพเครื่องตรวจจบัควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา  
  3)  ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้หลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC โดยมีขั้นตอน 6 
ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การวางแผน (Planning) ผู ้วิจัยได้ท าการก าหนดปัญหา ความต้องการ ก าหนดจุดประสงค์ ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการสัมภาษณ์ คือ ผู้ใช้งานอาจเกิดการเข้าใจผิดได้เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งค่า
ขนาดของควันท่ีจะตรวจจับและผู้ใช้งานอาจมีการสั่งการควบคุมจากระยะหรือพ้ืนท่ีอับสัญญาณได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
 2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาหลักและปัญหารองที่เกิดขึ้นในระบบ ท าความ

เข้าใจถึงระบบงาน โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โพรเซสโมเดล (Process Model) ออกมาในรูปของแผนภาพการไหลของข้อมูล 

(DFD: Data Flow Diagram) และ วิเคราะห์ภาพรวมของระบบ (Context Diagram) เพื่อแสดงภาพรวมของการท างานของการ

พัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพคอนแท็กซ์ (Context Diagram) 
 การท างานของระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษา 
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3. การออกแบบ (Design) ออกแบบแผนผังการท างานต่าง ๆ ของระบบ โดยผู้วิจัยได้ใช้ผังงาน (Flow Chart) ในการ

ออกแบบระบบและ ออกแบบโครงร่างของระบบ โดยใช้โครงร่างของระบบ (Framework) ในการออกแบบ ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 ผังงาน (Flow Chart) ในการออกแบบ 
ระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรีภ่ายในสถานศึกษา 

 
 4. การพัฒนา (Development) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่โปรแกรมอาดุยโน่ 

(Arduino) ในการเขียนชุดค าสั่งการท างานของระบบ โดยมีกระบวนการท างานการ ดังนี้ 1) การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit 
Test) ท าการเช็คการท างานของฟังก์ชันทุกฟังก์ชันของระบบการท างาน 2) การทดสอบระบบรวม (System Integration Test) 
ท าการทดสอบการท างานของทุกฟังก์ชันพร้อมกัน 3) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทดสอบ
ระบบการท างาน และ 4) การจัดท าเอกสาร (Document) ผู ้วิจัยได้จัดท าการเอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานข้อควรค านึงในการพัฒนาระบบ 

5. การติดตั้ง (Implementation) โดยการน าระบบที่ท าการพัฒนาขึ้นมาแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของการออกแบบ และน าระบบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินตามความ
เหมาะสม โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของระบบ 
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6. การดูแลรักษา (Maintenance) โดยถ้าหากระบบมีปัญหาทางผู้วิจัยจะต้องท าการแก้ไขในส่วนที่ระบบมีปัญหาหรือ
หากผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มเติมผู้วิจัยจะน ามาแก้ไขในภายหลัง  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ผู้วิจัยได้น าเสนอผลวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดังนี ้
1.ผลการพัฒนาเครื่องตรวจจับควนับุหรี่ในสถานศึกษา ผู้วจิัยได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ใน

สถานศึกษาโดยแบ่งการท างาน ดงัภาพที่ 3-5  

 
 

ภาพที่ 3  Icon เครื่องตรวจจับควนับุหรี่ในสถานศึกษา 
 

            
 

ภาพที่  4 หน้าจอแอปพลิเคชันเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษา และการแจ้งเตือน 
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ภาพที่  5  แบบจ าลองโมเดลห้องน ้า 
 

2. ผลการประเมินคณุภาพเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ จ านวน 3 ท่าน จากการ
พัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษา ได้ทดลองรูปแบบการท างาน โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านระบบตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวช้ินงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจ านวน 3 ท่าน 
รายการ �̅� S.D. ระดับ

คุณภาพ 

ด้านการท างานของเคร่ืองตรวจจับควันบุหร่ี    
1.  ความเร็วในการประมวลผลของระบบ 
2.  ความเร็วในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
3.  การแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อเครื่องตรวจจับควันตรวจพบ ควันบุหรี่ใน
สถานท่ีติดตั้ง 
4.  การใช้ค าสั่งวิเคราะหค์่าเซนเซอร์มีความถูกต้องเมื่อมีควันเข้าสู่เครื่อง
ตรวจจับควัน 
5.  ความเร็วในการรับ-ส่ง ข้อมูลของอุปกรณ์จากอุปกรณ์สู่แอพพลเิคช่ัน 
Smoke detector 
6.  การเก็บสถิตผิ่าน Application ได้ถูกต้องแม่นย า 

4.33 
4.67 
5.00 

 
3.33 

 
5.00 

 
5.00 

0.58 
0.58 
0.00 

 
0.58 

 
0.00 

 
0.00 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ปานกลาง 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

ด้านอุปกรณ์    
7.  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 
8.  อุปกรณ์มีความทนทาน 
9.  การติดตั้งอุปกรณ์ง่ายต่อการใช้งาน 
10.  อุปกรณ์มีความปลอดภยั 
11.  อุปกรณ์สามารถซ่อมบ ารุงไดง่้าย 

3.00 
3.67 
5.00 
5.00 
5.00 

0.00 
0.58 
0.00 
0.00 
0.00 

ปานกลาง 
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.45 0.21 ดี 
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จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้ค าสั่งวิเคราะหค์่าเซนเซอร์ที่มีความถูกต้องเมื่อมีควันเข้าสู่เครื่องตรวจจับควัน ได้ค่าเฉลี่ย 
3.33 สาเหตุที่ได้น้อยเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศแตล่ะสถานท่ีและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณไ์ด้เหมาะสมกับการใช้
งาน ได้ค่าเฉลี่ย 3.00 สาเหตุทีไ่ดน้้อยเนื่องจากวัสดุยังไม่แข็งแรงคงทนพอ พบว่าจากการประเมินประสิทธิภาพระบบเครื่อง
ตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบท้ัง 3 ท่าน ได้ผลโดยรวมอยูร่ะดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรีภ่ายในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม 
ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคณุภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 

รายการ �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
   ด้านการใช้งาน    

1.  มีการแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อเครื่องตรวจจับควันตรวจพบควันบุหรี่ใน
สถานท่ีติดตั้ง 

5 0.00 ดีมาก 

2.  ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยการสั่งเปิดปิดเครื่องตรวจจับควันบุหรี่
จากระยะไกลได้ 

5 0.00 ดีมาก 

3.  ผู้ใช้งานสามารถดูจุดที่เกิดควันผ่านการแจ้งเตือนได้ 5 0.00 ดีมาก 
4.  ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการเกิดควันจาก Application ได้ 5 0.00 ดีมาก 
   ด้านอุปกรณ์    

5.  อุปกรณ์ติดตั้งได้ง่าย 5 0.00 ดีมาก 
6.  อุปกรณ์ใช้งานได้สะดวกและง่าย 5 0.00 ดีมาก 
7.  อุปกรณ์มีความปลอดภัย 4.75 0.45 ดีมาก 
8.  อุปกรณ์สามารถซ่อมบ ารุงได้ง่าย 4.58 0.52 ดีมาก 

รวม 4.92 0.12 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าจากการประเมินความพึงพอใจระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาโดยครูผู้ใช้งานท้ัง 
12 ท่าน ได้ผลโดยรวมอยู่ระดับดมีาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 

สรุปผลการวิจัย 
จากการประเมินประสิทธิภาพระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทั้ง 3 ท่าน 

พบว่าระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาช้ินนี้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากใช้ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการท างาน 
SDLC มาใช้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ประกอบด้วย 1) การท าความ
เข้าใจกับปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การวิเคราะห์ระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) การพัฒนาระบบและจัดท าเอกสาร 6) การ
ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 7) การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ อีกทั้งยังพัฒนาออกมาได้มีคุณภาพดีท าให้ผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อการใช้งาน ได้รับความสะดวกสบาย (นเรศร์ บุญเลิศ,2556) และการน าหลักการทฤษฎีและหลักการเกี ่ยวกับ
กระบวนการท างานมาใช้กับระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษานั้น ท าให้ผลการประเมินประสิทธิภาพออกมาเป็น
เช่นนี้  
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การศึกษาความพึงพอใจระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาโดยครูผู้ใช้งานทั้ง 12 ท่าน โดยภาพรวมอยู่
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.92 เนื่องจากผู้วิจัยได้นึกถึงความเหมาะสมของระบบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายใน
สถานศึกษา มีการน าทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบ Iot  มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของนายวัศพล ขันธิรัตน์และคณะ 
(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจจับควันบุหรี่ภายในอาคารอัจฉริยะเพื่อที่จะน ามาใช้ตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานที่ต่าง ๆ 
โดยท าการออกแบบเครื่องตรวจจับควันแบบที่ใช้ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซและควัน (MQ-2) โดยบอร์ด Arduino จะท าการ เก็บ
ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบควันจนค่าแรงดันไฟฟ้าเกินจากที่ก าหนดไว้บอร์ด Arduino จะท า
การส่งข้อมูลไปในระบบ เพื่อท าการเก็บวันเวลาและต าแหน่งของเซ็นเซอร์ที่ตรวจพบควันพร้อมท้ังส่งข้อความแจ้งให้กับผู้ดูแลทราบ
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ตรวจจับควันบุหรี่พบว่าอุปกรณ์สามารถตรวจจับควันได้ในระยะพื้นที่ไม่เกิน 20 
ตาราง เมตรสามารถเก็บข้อความและส่งข้อความหาผู้ดูแลได้ในทันทีที่ตรวจพบควันบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ภายในสถานศึกษาฉบับนี้นั้น มีการประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือน จึงท า
ให้ผู้ใช้งานได้รับรู ้อย่างทันท่วงที ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุราชาติ สินวรณ์ และคณะ (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและควันเพื่อการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน จากการวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่าระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซหุงต้มมีการประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนเพื่อรองรับการส่งสัญญาณเตือนภัย
จากชุดอุปกรณ์การตรวจจับก๊าซหุงต้มที่ถูกติดตั้งไว้โดยที่เซ็นเซอร์ สามารถตรวจจับค่าความเข้มข้นของก๊าซหุงต้มได้ถึง 20,000 พี
พีเอ็ม (ppm) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถตรวจจับก๊าซหุงต้มและสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบสัญญาณเสียงไซเรนมีระบบ
การ ระบายอากาศและการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งผลจากการสอบระยะเวลาในการสั่ง การให้แจ้งเตือนผ่านระบบ
สัญญาณเสียงไซเรนและการท างานของพัดลมระบายอากาศอยู่ระหว่าง 4.80-6.02 วินาทีระยะเวลาสั่งการให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน
สัญญาณโทรศัพท์มือถือท างานอยู่ระหว่าง 11.13-16.39 วินาทีซึ่งจากการทดสอบครั้งท่ี 12 มีการท างานของระบบเร็วท่ีสุด และผล
จากการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซมีเทนที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้อยู่ระหว่าง 10 ,000-20,000 พีพีเอ็ม (ppm) ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในระดับเกณฑ์ที ่ยอมรับได้และผลการประเมินประสิทธิภาพใน การแจ้งเตือนอยู่ในเกณฑ์ดีมากระบบจึงมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานในสภาพการท างานจริงได้ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษา เหมาะในการติดตั้ง
ในสถานศึกษา เพื่อลดการเกิดปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ท าให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และช่วยประหยัดเวลาให้กับคณะ
ครู และบุคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย 
 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัย 
 การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี ( IoT) ในการน าน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรเลือกใช้วัสดุในการท าตัวช้ินงานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ให้มีความคงทนแข็งดรงมากกว่านี้เช่นไม้หรือการปริ้นโมเดล 3D 
ในการวิเคราะห์ค่าเซ็นเซอร์เซ้นเซอร์ควรมีความเสถียรมากกว่านี้ไม่ควรแปรปรวนได้ง่ายและการออกแบบห้องน ้าจ าลองควร
ออกแบบให้สวยงามกว่านี้และดูคงทน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบแชทบอทเพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีในการ
ด าเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและพัฒนาแชทบอท ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ฐานข้อมูลของแชทบอทจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาแชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์  โดยแอปพลิเคชันน้ีให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน  นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจและประโยชน์
จากการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งผลความพึงพอใจและประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ทางผู้วิจัยเชื่อมั่ นว่าแช
ทบอทนี้จะช่วยลดปัญหาด้านการคุมก าเนิดและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 
 
ค ำส ำคัญ: แชทบอท การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 In this research, a chatbot system was developed to give advice about contraception and sexually 
transmitted infections. To guide the development of the chatbot system, the study has been divided into 2 
steps.  1) study theories and related research; and 2) design and develop the chatbot system. The database of 
chatbot is designed with studying all the relevant information. Moreover, the developed chatbot is based on 
LINE application platform.  The application provides useful advice on contraception and sexually transmitted 
infections to users. Moreover, satisfaction and usefulness using the system are evaluated by users. The results 
of satisfaction and usefulness are high. We are therefore confident that the chatbot can be the useful system 
for efficient helping to reduce this problem. 
 
Keywords: Chatbot, Contraception, Sexually transmitted disease 

 
บทน า 
 “เพศศึกษา หรือ เพศ” หมายถึง การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ เพศหญิง และ เพศชาย เนื้อหาว่าด้วยสรีระร่างกายของแต่
ละเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ เนื้อหาจะรวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลร่างกายตัวเอง 
และการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม ชีวิตคู่ การมีเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด กามโรค และ เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศ 
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 ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนหญิงในสังคมไทย จากข้อมูลรายงานสถานการณ์เยาวชนไทยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จ านวน 5 ล้านคน 
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ถึง 1.25 ล้านคน มีอัตราการตั้งครรภ์ 2.5 แสนคนต่อปี และมีเยาวชนเพียง 1 ใน 3 ที่มีการ
คุมก าเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะเยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาส าคัญและรุนแรงขึ้น ประเทศไทยมีข้อบ่งชีว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์  
เร็วขึ้น และมีอายุน้อยลดลง ท าให้เกิดปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมโดยผลการส ารวจของกระทรวง สาธารณสุขในปี 2556 พบว่ามี
วัยรุ่นที่อายุต ่ากว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 10 คนซึ่งมีสาเหตุจากการไม่ป้องกันในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ การขาดความรู้และมี
ความเข้าใจท่ีผิดเกี่ยวกับเพศศึกษา (1) 
 สาเหตุหลักท่ีท าให้มีเยาวชนท้องก่อนวัยอันควรจากการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยพบว่า มีสาเหตุหลักๆ อยู่ 3 ปัจจัย 1) 
ครอบครัว การเลี้ยงดู การที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ การอบรมสั่งสารที่ไม่มากพอหรือผู้ปกครองไม่สามารถเป็นท่ีปรึกษาเรื่องเพศ
ให้กับวัยรุ่นได้ 2) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การ
อยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศมากขึ้น อยากท่ีจะลองโดยที่มีความรู้ไม่เพียงพอ (2) 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดย ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แต่ก่อนใช้ค า
ว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคหนองในแท้ (Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) 
เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่ามี โรคติดต่ออีกหลายชนิดที่สามารถติดต่อได้ด้วยทางอื่นนอกจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทาง
การแพทย์เรียกรวมเรียกโรคเหล่านี้ว่า “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เช่น โรคภาวะภูมิคุ ้มกัน บกพร่องจากเชื ้อ Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถ แบ่งออกได้หลายวิธีเช่น การแบ่งตามชนิดของเชื้อที่เป็น
ต้นเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้ัน ๆ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เชื้อรา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความซับซ้อนมากข้ึน
ในยุคปัจจุบัน โดยพบว่าจะมีสภาวะที่ ซับซ้อนมากขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในแง่ของการติดเช้ือท่ีอวัยวะเพศ โดยพบว่าประมาณ 
2 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นจนถึง 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นใน เรื่องเพศสัมพันธ์อีกปัจจัย
เสี่ยงที่ส าคัญ คือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ และไม่มีการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย
รักร่วมเพศ (3)  
 จากที่กล่าวมาท าให้มีความคิดที่จะพัฒนา ไลน์แชทบอทให้ค าปรึกษาเรื่องเพศเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรค
ทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มคนอายุ 15-30 ปี ได้สอบถามหรือปรึกษาปัญหาเรื่องเพศเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อยากถูกต้อง และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบระบบแชทบอทให้ค าปรึกษาเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาต้องการจะปรึกษาใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมก าเนิด
ละการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระบบตอบโต้อัตโนมัติให้ค าปรึกษาเรื่องเพศศึกษาเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วข้องเพื่อน าข้อมูลและความรู้ทีไ่ด้มาใสต่ัวระบบงานทีไ่ด้จัดท าข้ึน   
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูที่เกีย่วข้องกับงานวิจัย 
 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาระบบงานและน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบไลน์แชทบอท โดย
ศึกษาระบบงานจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ใช้ จากนั้น น าข้อมูลต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาระบบดังกล่าว 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบระบบ 
 1. ฮารด์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สว่นบุคคล โทรศัพท ์ 
 2. ซอฟต์แวร์ Dialog flow, Firebase, LINE Application, LINE Bot Designer, LINE developer,  
  LINE official account 
การออกแบบระบบแชทบอท  
 ผู้วิจัยได้ใช้  ER-Diagram ในการเขียนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของระบบไลน์แชทบอท ได้เขียนผังงานใน
ลักษณะของสัญลักษณ์ แทนความหมายของการท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย โดยการสร้างระบบ 
แชทบอทมีขั้นตอนดังนี ้
 เริ่มจากการน าเข้าข้อมูลและท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปยัง Dialog flow โดยการท างานร่วมกันของไลน์แช
ทบอทกับ Dialog flow จะแยกเป็น Intent Entity ซึ่งเป็นส่วนท่ีเก็บค าถามเกี่ยวข้องกับระบบ และมีการแบ่งประเภทข้อมูลเพื่อใช้
ตอบค าถามโดยแยกเก็บที่ส่วน Expression Entity โดยผ่านการประมวลผลเบื้องต้นและน าส่งข้อมูลตอบกลับไปยังผู้ใช้งาน การ
ท างานของไลน์แชทบอทกับ Dialog flow จะเป็นไปตามแบบ ER-Diagram ในภาพที่ 1 ด้านล่าง 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ER-Diagram แสดงความสัมพันธ์ของ แอปพลิเคชันไลน ์กับ Dialogflow 
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 เมื่อท าการเช่ือมต่อระหว่าง แอปพลิเคชันไลน์ กับ Dialog flow ในภาพท่ี 2 และ 3 สามารถออกแบบระบบได้จาก
การเขียนโปรแกรมลงไปหรือใช้เครื่องมือของ Dialog flow มาช่วยให้ออกแบบ ท าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของผู้วิจัยจะ
เน้นไปที่การใช้เครื่องมือ Quick Replies และการเขียนโปรแกรมเข้ามาเสริมเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการใช้งานระบบ 
แชทบอท Webhook setting คือตัวเช่ือมระหว่าง แอปพลิเคชันไลน์ กับ Dialog flow ที่ต้องท าการคัดลอก URL ของWebhook 
เพือ่ไปใส่ใน Dialog flow ตามรูปภาพท่ี 2 
 
 

ภาพที ่2 แอปลิเคชันไลน ์เชื่อมกับ Dialogflow 
 
 

ภาพที ่3 แอปพลิเคชันไลน ์เชื่อมกับ Dialog flow 
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 ดังภาพที่ 4 Dialog flow สามารถตกแต่งระบบแชทบอทผ่านตัว Dialog flow ได้ Dialog flow เปรียบเสมือนตัวกลางการ
ท างานระหว่างค าถามกับค าตอบ ที่ทางผู้ใช้งานได้ส่งชุดค าถามมาทางตัว Dialog flow จะท าการหาชุดค าตอบที่ตรงกับชุดค าถามที่
ได้รับมา 
ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขระบบแชทบอท 
 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ระบบแชทบอทและได้หาข้อบกพร่องของระบบจากการใช้งานจริง เมื่อพบส่วนที่ควรแก้ไข  ได้น ามาหา
ข้อมูลในส่วนท่ีผิดพลาดเพิ่มเติมและท าการแก้ไข 
 ประเมินผลจากแบบประเมินที่ส่งให้ผู้ใช้แชทบอทประเมิน 
 ผู้วจิัยได้น าตัวระบบแชทบอทส่งให้กับผู้ใช้งานได้ทดลองใช้และแบบประเมินเพื่อประเมินตัวระบบ 
แชทบอทว่าท างานได้ตรงตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ โดยมีผู้ประเมินท้ังหมด 30 คน แบ่งเป็นชาย 24.2% หญิง 75.8% 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาขั้นตอนในการด าเนินงานในบทที่แล้วเนื้อหาที่ใช้คือทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบแชทบอทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนี ้
ระบบแชทบอท 
  ระบบถูกสร้างขึ้นมาจากสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ร่วมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence : AI) และ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP) โดยมุ่งหวังให้ระบบแชทบอท 
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ฉับไว และให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง  องค์ประกอบของระบบ 
แชทบอท มีดังต่อไปนี ้
 

ภาพที ่4 การท างานของ Dialog flow 
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ภาพที ่5  ไอคอนและช่ือระบบแชทบอท 
  
จากภาพที่ 5 แสดงถึงปุ่มไอคอนระบบบนหน้าช่องทางการติดต่อของแอปพลิเคชันไลน์ โดยจะสามารถเพิ่มเพื่อนไดผ้่านทางID และ
QR code ดังภาพที่ 6 โดยชื่อของบอทคือ NongBot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากเพิ่มเพื่อนกับแชทบอทแล้วจะเข้ามาเจอหน้าแรกของแชทบอทตามภาพที่ 7 เมื่อท าการเริ่มแชทกับทางแชทบอท

จะขึ้นข้อมูลมาตามภาพที่ 8 และมี Rich Menu ที่เป็นช่องทางในการเข้ามาใช้ฟังกชันหลักต่างๆทีต่ัวระบบแชทบอทมีให้ใช้เพื่อ
ความสะดวกและเข้าถึงง่ายกับผู้ใช้งาน  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ID และQR code ในการเพิ่มเพื่อน 
 
 

ภาพที่ 7 หน้าหลักหลังจากเพิ่มเพือ่น 
 
 

ภาพที่ 8 การทักทายแชทบอท 
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ภาพที่ 9 Rich Menu ที่เป็นช่องทางในการเข้ามาใช้ฟังก์ชันหลักต่าง ๆ ที่ตัวระบบแชทบอทมีให้ใช้เพื่อความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายกับผู้ใช้งาน โดยจะแบ่งเป็น 5 เมน ู

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

ภาพที่ 10 แนะน าสินค้า เป็นการแนะน าสินค้าที่เกีย่วข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงตัวสินคา้ที่ผู้ใช้งานสนใจ

และเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อสินค้า โดยมีการบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างละเอียด 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11 ช่องทางสนับสนุน เป็นช่องทางที่ให้ผู้ใช้งานได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนระบบแชทบอทเมื่อพบว่า

ความรู้ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมปีระโยชน ์

ภาพที่ 9 Richเมน ู
 

 
 

ภาพที่ 10 เมนูเกี่ยวกับสินค้าท่ีแนะน า 
 
 

ภาพที่ 11 เมนูเกี่ยวกับช่องทางสนับสนุน 
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ภาพที่ 12  คลิปวิดีโอเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นคลิปส าหรับให้ความรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับความรูเ้รื่องต่างท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13  ความรู้และข่าวสาร เปน็ช่องทางส าหรับการรับรู้ข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมที่จะเกี่ยวข้องกับการคุมก าเนดิ

และการป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ข่าวสารและความรู้ทีไ่ด้ มากจากการลิงค์เข้ากับเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้
 

ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินการใช้งานระบบแชทบอท 

 

รายการ �̅� SD 

1 . ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 4.60 0.10 

2 . ประสิทธิภาพของระบบ 4.55 0.027 

3 . การออกแบบ 4.61 0.043 

4 . ทัศนคติต่อระบบ 4.66 0.05 

5 . การใช้งานได้จริง 4.69 0.068 

   

ภาพที่ 12  เมนูเกี่ยวกับช่อง YouTube 
 
 

ภาพที่ 13  เมนูเกี่ยวกับความรู้เพิม่เติม 
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการ  โดยมีผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 30 
คน แบ่งเป็นชาย 24.2% หญิง 75.8%  ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา 75.8% นักเรียน 15.2% และพนักงานบริษัท 9.1% โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้าทดสอบระบบและประเมินการเข้าใช้งานได้จริงสูงถึง 4.69 ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในการเข้าใช้งานจริงของผู้ใช้ 
นอกจากน้ียังมีทัศนคติที่ดีต่อระบบที่พัฒนาโดยมีค่าเฉลี่ยสูง 4.66 อายุของผู้ใช้งานจะอยู่ที่ 16 – 30 ปี  

 
สรุปผลการวิจัย 
           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อ พัฒนาระบบแชทบอทส าหรับให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้แก้ปัญหาให้กับบุคคลที่ต้องการทราบถึงการคุมก าเนิดและ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนความคิดในการออกแบบระบบแชทบอทที่ต้องการตามวัตถุประสงค์และผู้ วิจัยจึงมีการท าแบบประเมินให้ผู้ใช้งานได้ท า
การประเมินการใช้ระบบแชทบอทหลังการใช้งานโดยมีผู้ท าแบบประเมิน 30 คน  
 จากตารางสรุปผลการประเมินที่ได้ท าการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย พบว่าจากหัวข้อแบบประเมินทั้ง 5 ด้าน 
ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ ด้านการใช้งานได้จริงซึ่งหมายความว่าระบบไลน์แชทบอทสามารถน าไปใช้งานได้จริง ผู้ใช้สามารถรับความรู้
ที่มีประโยชน์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่วนด้านท่ีน้อยที่สุดคือด้านประสิทธิภาพของระบบหมายความว่าระบบไลน์แชทบอท
มีความซับซ้อนของการเข้าถึงข้อมูลเราจะท าการเก็บข้อมูลการท าแบบประเมินไว้ให้มากที่สุดเพื่อน าไปปรับปรุงด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
ไปโดยการหาข้อมูลมาเพิ่มเติมในส่วนของการให้ค าปรึกษาและการให้ความรู้ และท าการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยในอนาคตมีการพัฒนาระบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ใหม่ให้เข้าใจง่าย  
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ระบบแชทบอทเพื่อช่วยให้ค าปรึกษาทางสุขภาพจิตด้านโรคเครียด 
A Chatbot System for Mental Health Care Based on Stress Disorder Counseling Method 

Counseling Method 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าระบบแชทบอทที่ปรึกษาโรคเครียดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานได้รู้จักเกี่ยวกับโรคเครียด 
วิธีการรักษาหรือแนวทางการลดความเครียด การท าระบบแชทบอทมีวิธีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแชทบอท 3)ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขระบบแชทบอท 4)ประเมินผลจาก
แบบประเมินที่ส่งให้ผู้ใช้แชทบอทประเมิน  ผู้วิจัยสร้างระบบแชทบอทจากการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อน าข้อมูล
ทั้งหมดมาออกแบบระบบแชทบอทที่สามารถประเมินระดับของความเครียดและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการบรรเทา
ความเครียด นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งผลความพึงพอใจและประโยชน์ของการ
ใช้แอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  ผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแชทบอทจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบรรเทาความเครียดใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ค ำส ำคัญ: แชทบอท โรคเครียด การประเมิน  
 
Abstract 

The purpose of this research is to develop a chatbot system for stress disorder counselors. This 
application is used for guiding users about relieving stress disorder. For treatment or relieving the stress problem, 
People having stress disorder can use the application. There are 4 stages of research methods to reduce stress 
in making this chatbot system: 1) study the theory and related research 2) design and develop a chatbot system. 
3)  practical use and improve the chatbot system. 4) Evaluate results from the assessments sent to chatbot 
users to evaluate. We develop the chat bot system with studying all the relevant information. Afterward, the 
chatbot system has designed through researching and obtaining relevant information. The application is used 
to evaluate stress disorder. Moreover, it can provide advice methods to reduce this problem.  Furthermore, 
satisfaction and usefulness using the system are evaluated by users. The results of satisfaction and usefulness 
are high. We strongly believe that the chatbot can be used as a guideline for relieving stress disorder in everyday 
life. 

Keywords:  Chatbot, Stress disorder, Assessment  
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บทน า 
 ในบรรดาโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยนั้น โรคเครียดเป็นโรคที่จัดได้ว่าเกิดได้ง่ายที่สุด แทบทุกคนจะเคยมีประสบการณ์ของ
ความเครียดไม่มากก็น้อย ความเครียดอาจจะเป็นความรู้สึกที่คู่กับมนุษย์ เนื่องจากสมองที่มีขนาดใหญ่ ท าให้มีการใช้ความคิด
มากกว่าสัตว์อื่น ๆ มีการคิดล่วงหน้า ซึ่งถ้ามองในด้านดีจะพบประโยชน์มากมายในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ แต่ส าหรับความคิดที่
สลับซับซ้อนมาก ๆ จะท าให้คิดกังวลล่วงหน้าได้มาก คิดในแง่ร้ายได้มากเช่นกัน (1) 
 ภาวะโรคเครียด (Acute Stress Disorder) สามารถเกิดได้ทุกเมื่อโดยอาจมาจากสาเหตุด้านภายนอกเช่น การย้ายบ้าน 
การเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากด้านภายใน
ผู้ป่วยเอง เช่นตัวนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีความต้องที่จะมีผลการเรียนดี ความต้องการอยากจะเป็นที่หนึ่งหรือความเจ็บป่วย 
ความเครียดในคนที่เป็นโรคเครียด จะแตกต่างจากความเครียดปกติที่เกิดในคนทั่ ว ๆ ไป คือจะเกิดอาการทางร่างกายซึ่งรบกวน
หน้าที่การท างานในชีวิตประจ าวัน อาการที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ อาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดท้อง ไปจนถึงอาการหนักๆ 
เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ และบางคนอาจมีอาการประสาทหลอนได้ ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละคนจะมีวิธีการปรับตัวให้ผ่านพ้นไปได้
ขึ้นกับทักษะการจัดการความเครียดของแต่ละบุคคล   

ความเครียดสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ทุกอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งมีระดับแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และ
สภาพของแต่ละบุคคลแต่ในบางคนที่เกิดความเครียดและหาทางระบายออกไม่ได้หรือเครียดบ่อย  ๆ จะเกิดผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสภาพจิตใจและร่างกายของบุคคลนั้น ๆ เช่น อาจท าให้เกิดสภาวะซึมเศร้า เป็นทุกข์ กังวลใจ ท้อแท้ต่ออุปสรรคและ
ปัญหาต่าง ๆ จนบางครั้งก่อให้เกิดความคิดที่จะท าร้ายตัวเอง เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายผู้อื่น เพื่อหนีปัญหา (2) 

จึงจะเห็นได้ว่าคนส่วนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับตน บางคนปล่อยให้ตัวเองเครียดจนเป็น
การเครียดสะสมไปเรื่อย ๆ จนท าเสียไปถึงสุขภาพของร่างกายที่จะเกิดอาการตามที่กล่าวมาเบื้องต้นได้ และในกรณีที่ร้ายแรงท่ีสุด
คือ การคิดสั้นและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย และปัญหาที่เหล่านี้มักเกิดขึ้นจากความไม่รู้ถึงอาการของตน หรือรู้ช้าไปว่า
อาการของตนนั้นอยู่ในระดับมากน้อยแค่ไหนแล้ว จึงเพิกเฉยต่ออาการที่เกิดขึ้นและปล่อยให้มันสะสม จนท าให้ตนเข้าสู่สภาวะโรค
เครียดไปแบบไม่รู้ตัว และปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องเครียดเกิดขึ้ นกับตัว ผู้คนบางส่วนมักจะออกมาตั้งกระทู้หรือ โพสข้อ
ความผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียและข้อความปรึกษาจากบุคคลทั่วไปซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีทั้งถูกและผิด และเนื่องจากสังคมบนโลก
อินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่รวดเร็ว ข้อมูลหลายๆ ด้านจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในส่วนของข้อมูลที่ผิดเช่นกัน ท าให้บางคนอาจ
ได้รับข้อมูลที่ผิดไปและท าให้เกิดผลเสียขึ้นเช่น ในกรณีที่หายามารับประทานเองเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับตนโดยไม่มีการ
แนะน าที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นการเชื่อฟังคนบางส่วนในโลกออนไลน์แทนและท าให้เกิดผลเสียกับตนเองมากข้ึน การได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก 

จากสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่า คนเข้ามาปรึกษาส่วนมากจะเป็นปัญหาด้านความเครียดมากเป็นอันดับหนึ่งและเป็น
กลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น (3) และสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงส ารวจเรื่องดัชนี
ความเครียดของคนไทยไตรมาส 3/2562 : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
จ านวนทั้งสิ้น 2,009 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 3–30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยความเครียดเพิ่มขึ้น
และปัญหาเศรษฐกิจท าให้คนไทยร้อยละ 90 รู้สึกเครียด คนไทยมีความเครียดเพิ่มขึ้นทุกเรื่องเมื่อเทียบกับการส ารวจในครั้งที่ผ่าน
มา ปัญหาที่ท าให้เครียดมากกว่าเรื่องอื่น ๆ ยังคงเป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจ/การเงิน ปัญหาปากท้อง (ร้อยละ 89.34) โดยปัญหาที่
ท าให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความเครียด คือ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าราคาแพง ปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอ กับรายจ่าย ค่า
ครองชีพสูง รองลงมา คือเรื่องการงาน (ร้อยละ 73.53) ซึ่งปัญหาเกิดจากปริมาณ/ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สวัสดิการและ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับ และปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 68.30) ไม่ว่าจะเป็นภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความคาดหวังของคนใน
ครอบครัว และความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว ตามล าดับ (4) 
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ในยุคปัจจุบันผู้คนมักจะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่และฟังก์ชันใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
เองจะปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น โดยหวังที่จะตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และเข้ามาใช้บริการ
ได้เรื่อย ๆ ซึ่งแชทบอทนั้น เป็นการบริการรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ด้านความได้รวดเร็วในการให้บริการ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและ
ช่องทางการให้บริการของตัวแชทบอทนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือ แมสเซนเจอร์ เป็นต้น จะสามารถใช้งานตาม
ความสามารถที่ผู้ออกแบบตัวแชทบอทได้ก าหนดไว้ได้เลย เช่น แชทบอทที่ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ  (5) และแชทบอทการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่าง Dr.Meaw Bot (6)  ที่จะคอยตอบค าถามผู้ใช้งานเมื่อมีปัญหาสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด
อุบัติเหตุกับผู้ใช้งาน  
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นและเรื่องของเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจ ผู้จัดท าจึงได้คิด ระบบ
แชทบอทที่ปรึกษาโรคเครียด ขึ้นมาโดยระบบแชทบอทนี้จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโรคเครียดที่
ถูกต้องเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้ทุกเวลาที่ต้องการทราบ และจะมีช่องทางในการให้ไปประเมินระดับ
ความเครียดของตนว่าตอนนี้อยู่ในระดับใดแล้ว และถ้าอยู่ในระดับที่ควรจะได้เข้าการรักษาก็จะมีข้อมูลของแหล่งการรักษาและ
ช่องทางต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทในการให้ข้อมูล และ
ช่องทางในการรักษาโรคเครียด 2. เพื่อประเมินระดับความเครียดที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะรักษาโรคเครียด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเครียดและช่องทางในการรักษาเพื่อน ามาระบบแชทบอทที่ปรึกษาโรคเครียดผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจยั ดังน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เป็นการศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับโรคเครียด สาเหตุการเกิด วิธีการป้องกัน ช่องทางหรือวิธีการรักษาอาการในเบื้องต้น
ในแบบการรักษาได้โดยตัวเองในกรณีที่อาการยังไม่หนักมากถึงขั้นตอ้งไปพบแพทย์และข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับระบบแชทบอท เช่น 
วิธีการสร้างแชทบอท การออกแบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน ให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถเข้าใจการใช้งานได้ง่าย 
 2. ออกแบบระบบแชทบอท 
 ผู้วิจัยได้ใช้ ผังงาน เป็นการเขียนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของผังงานในลักษณะของสัญลักษณ์ แทน
ความหมายของการท างานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย และมีการใช้ส่วนของER-Diagram ช่วยแจกแจงใน
ส่วนของการเช่ือมฐานข้อมูลระหวา่ง แอปพลิเคชันไลน ์และ Dialogflow ในการสร้างระบบแชทบอทโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 เริ่มจากการน าเข้าข้อมลูและท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งข้อมลูไปยัง Dialogflow โดยการท างานร่วมกันของไลน์แช
ทบอทกับ Dialogflow จะแยกเปน็ Intent โดยมีการแบ่งประเภทขอ้มูลโดย Expression แล้วจะส่งข้อมูลให้ยังผู้ใช้งาน การ
ท างานของไลน์แชทบอทกับ Dialogflow จะเป็นไปตามแบบ ER-Diagram ในภาพที่ 1 ด้านล่าง 
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เมื่อท าการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันไลน์ และ Dialogflow แล้วจะสามารถออกแบบรูปแบบของระบบได้จากการ

เขียนโปรแกรม ลงไปหรือใช้เครื่องมือของ Dialogflow ช่วยออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของผู้วิจัยจะเน้นไปที่การใช้เครื่องมือ 

Quick Replies เข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการใช้งานระบบแชทบอทมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบระบบ  
ซอฟต์แวร ์
Dialogflow, Firebase, LINE Application, LINE Bot Designer, LINE developer, LINE official account 
ฮารด์แวร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สมารท์โฟน 
 3.ทดลองใช้จริงและปรับปรุงแก้ไขระบบแชทบอท 

ภาพที่ 1  ER-diagram การเชื่อมฐานข้อมูลของระบบระหว่างแอปพลิเคชันไลน ์และ Dialogflow 

ภาพที่ 2  การเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันไลน ์และ Dialogflow 

ภาพที่ 3  การใช้งาน Dialogflow  
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 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ระบบแชทบอทและได้หาข้อบกพร่องของระบบจากการใช้งานจริงจากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 30 คน  โดยมีวิธีการทดลอง 
 
3.1 จัดหากลุ่มเป้าหมาย 
3.2 ให้กลุ่มเป้าหมายลองเข้าใช้งานแชทบอท 
3.3 หลังจากทดลองใช้งานแล้ว ให้กลุ่มเป้าหมายท าการประเมินแบบสอบถามจากทางกูเกิ้ลฟอร์ม 
3.4 น าผลที่ได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในกูเกิ้ลชีท 
3.5 น าผลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 ซึ่งจะใช้เครื ่องมื ่อเป็นกูเกิ ้ลฟอร์มในการสร้างแบบสอบถามและกูเกิ้ลชีทในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการประเมินของ
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เพื่อน ามาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 4.ประเมินผลจากแบบประเมินทีส่ง่ให้ผู้ใช้แชทบอทประเมิน 
 ผู้วิจัยได้น าตัวระบบแชทบอทส่งให้กับผู้ใช้งานได้ลองใช้และให้ท าแบบประเมินเพื่อประเมินระบบแชทบอทว่าท างานได้ตรง
ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาข้ันตอนในการด าเนนิงานในบทที่แล้วเนื้อหาที่ใช้คือทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดและการผ่อนคลาย
ความเครยีด ผู้วิจยัได้สร้างระบบแชทบอทที่ปรึกษาโรคเครยีด ดังนี ้

1 ระบบแชทบอท 
ระบบถูกสร้างขึ ้นมาจากสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ร่วมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ

เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP)โดยมุ ่งหวังให้ระบบแชทบอทสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ฉับไว และให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง องค์ประกอบของระบบแชทบอท มีดังต่อไปนี้  

 

 

จากภาพที่ 4 จะแสดงถึงปุ่มไอคอนระบบบนหน้าช่องทางการติดต่อของแอปพลิเคชันไลน์ โดยจะสามารถเพิ่มเพื่อนได้ผา่น

ทาง ID และQR code ดังรูปภาพที่ 5 โดยชื่อของบอทคือ BOT_G-Health ซึ่งสามารถเข้าท าสอบระบบแชทบอทได้โดยการสแกนและ

เพิ่มเป็นเพื่อนในระบบแอปพลเิคชันไลน ์

ภาพที่ 4  ไอคอนและชื่อระบบแชทบอท 

BOT_G-Health 
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หลังจากเพิ่มเพื่อนแล้วระบบจะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานไดด้ังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคเครียดได้ตามภาพที่ 7 กรณีไม่มั่นใจว่าจะตั้งค าถามอย่างไรสามารถเลือก

ข้อความที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปุ่มด้านล่างได้ ดังภาพท่ี 8  

 

 

 

 

 

 

 

โดยม ีRich Menu เป็นเสมือนช่องทางลัดในการเข้าใช้ฟังก์ช่ันหลักต่างๆ ที่ตัวระบบแชทบอทมีให้ใช้เพื่อความสะดวกและ

เป็น ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย โดยที่แต่ละฟังก์ชันการใช้งานจะมลีักษณะดังนี้ 

ภาพที่ 5 ID และQR code ในการเพิ่มเพื่อนใช้ท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินความเครียด 

ภาพที่ 8 Rich Menu ในการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม 

ภาพที่ 6 หน้าในการเพิ่มเพื่อนส าเร็จ ภาพที่ 7 การโตต้อบของผู้ใช้งานกับระบบแชทบอท 
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จากภาพท่ี 9 จะเป็นในส่วนของการแนะน ากิจกรรมที่ช่วยในการลดความเครียดเมื่อกดใช้งานเลือกกิจกรรมที่สนใจได้แล้ว
ระบบจะแสดงรายละเอียดตามที่เลือก ในกิจกรรมหลักๆ จะมี การลดความเครียดด้วยเองเบื้องต้น การออกก าลังกาย สถานที่
ท่องเที่ยวในการพักผ่อน เป็นต้น จากภาพที่ 10 เป็นแบบประเมินที่ได้จากแบบฟอร์มของกรมสุขภาพจิตที่น ามาให้ผู้ใช้งานใช้
ประเมินความเครียด ภาพที่ 11 เป็นการแนะน าสถานที่ในการรักษาที่มีแผนกจิตเวชในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ภาพที่ 12 
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องจะข้องกับการดูแลสุขภาพจิต ภาพที่ 13 เป็นช่อง YouTube ที่ทางผู้พัฒนาได้ลงคลิปที่จัดท าเองเพื่อให้ข้อมูล 
ความรู้ทางด้านโรคเครียด ภาพท่ี 14 เป็นช่องทางการบริจาคให้กับทางระบบท่ีพัฒนาอยู่นี้ และนอกเหนือจากนี้ยังได้รวบรวม การ
บริจาคเกี่ยวกับการช่วยเหลือการรักษาอาการที่เกี่ยวกับด้านจิตเวชให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     

รายการ �̅� SD �̅� SD 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน 4.27 0.73 3.75 0.39 

ภาพที่ 9 Activity ลดความเครียด ภาพที่ 10 แบบประเมินระดับความเครยีด ภาพที่ 11 แนะน าสถานท่ีรักษา 

ภาพที่ 12 ข่าวสารที่เกีย่วข้อง ภาพที่ 13 ช่องYoutubeของระบบ ภาพที่ 14 ช่องทางการบริจาค 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบแชทบอท 30 คน 

เพศหญิง เพศชาย 
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ความพึงพอใจในการใช้งาน 4.28 0.65 3.69 0.48 

การออกแบบการใช้งาน 4.43 0.71 4.72 0.26 

ทัศนคติต่อการใช้เครื่องมือ 4.17 0.77 3.72 0.26 

การใช้งานได้จริง 4.17 0.72 3.76 0.47 

 
 จาการตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 3 
หมายถึง ปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด มีผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชายจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้ท าแบบ
ประเมินมีช่วงอายุ 20-25 ปี และเป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมินจากผู้ท าแบบประเมินคือ ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ได้ เพศหญิง 4.27 เพศชาย 3.75 ความพึงพอใจในการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยที่ได้ เพศหญิง 4.28 เพศชาย 3.69 จากค่าเฉลี่ยจะพบว่าเพศหญิงให้ความส าคัญในด้านประโยชน์และด้านความพึงพอใจใน
การใช้งานมากกว่าเพศชาย การออกแบบการใช้งาน ค่าเฉลี่ยที่ได้ เพศหญิง 4.43 เพศชาย 4.72 ในด้านการออกแบบ จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยที่สูงใกล้เคียงกันซึ่งหมายความว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกอยากเข้าใช้งานและใช้งานได้ง่าย ส่วนทัศนคติต่อการใช้
เครื่องมือ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ เพศหญิง 4.17 เพศชาย 3.72 และส่วนของการใช้งานได้จริงจะพบว่าค่าเฉลี่ยของ เพศหญิง 4.17 
เพศชาย 3.76 จากค่าเฉลี่ยจะพบว่าเพศหญิงให้ความส าคัญในด้านทัศนคติต่อการใช้เครื่องมือและด้านการใช้งานได้จริงสูงกว่าเพศชาย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างระบบแชทบอทท่ีปรึกษาโรคเครียดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ต้องการทราบถึงโรคเครียดช่องทางใน
การรักษา และแนวทางในการลดความเครียด โดยเมื่อได้ท าการสร้างระบบได้ส าเร็จแล้วจึงมีการท าแบบประเมินให้ผู้ใช้งานได้ท า
การประเมินการใช้ระบบแชทบอทหลังการใช้งานโดยมีผู้ท าแบบประเมิน 30 คน  
 จากผลการทดลองด้านที ่มีค่ามากที่ส ุดคือด้านการออกแบบการใช้งาน ซึ ่งเป็นในส่วนการท างานของ Rich menu   

กล่าวคือระบบดังกล่าวสามารถช่วยในด้านการออกแบบการใช้งานให้ ผู้ใช้งานใช้ระบบได้อยากสะดวกที่สุด และมีประโยชน์ที่สุด 

ด้านท่ีรองลงมาคือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน  กล่าวคือระบบดังกล่าวช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านท่ีน้อย

ที่สุดคือทัศนคติต่อการใช้เครื่องมือ สามารถมีการปรับปรุงได้ในอนาคต ในงานวิจัยครั้งหน้าจะด าเนินการเก็บข้อมูลมากขึ้นและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มให้ได้ค าตอบในการน าระบบแชทบอทมาใช้แก้ปัญหา และหาแนวทางในการบรรเทาเรื่องผลกระทบเชิง

สุขภาพจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง  
1. พนม เกตุมาน. โรคเครียด(Psychosomatic Disorders) [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื ่อ 18 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.psyclin.co.th/new_page_3.htm   
2. คมกริช นันทะโรจพงศ์, ภูธิป มีถาวรกุล และธีระวัฒน์ จันทึก  .การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของวัยรุ ่นตอนกลาง  [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื ่อ 17 กรกฎาคม 2563 ]. เข้าถึงได้จาก  :
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/download/127907/97045/  
3. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต. เปิดสถิติ วัยรุ ่นไทยขอค าปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มากสุด ปัญหาความเครียดอันดับ1 . 
[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก :https://www.thaipost.net/main/detail/56782  
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4. สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ  .เอยูโพล :ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 3/2562 [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 17 
กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก :https://www.ryt9.com/s/abcp/3076908 
5. Kamita T, Ito T, Matsumoto A, Munakata T, Inoue T. A Chatbot System for Mental Healthcare Based on SAT 
Counseling Method. Mobile Information Systems.  vol. 2019, Article ID 9517321, 11 pages, 2019. 
6. Meaw Bot. ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น[อินเทอร์เน็ต]. ]เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงได้
จาก:  https://www.facebook.com/drmeawbot/ 
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WISDOM AND DEVELOPMENT OF COTTON YARN DYEING FROM LOCAL PLANTS OF THE 
SRICHAROEN COMMUNITY SAVINGS COMMUNIYY ENTERPRISE, LOEI WANG SAI SUB-DISTRICT, 

PHU LUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE 
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ผู้ประสานงานหลัก อีเมลล์ : 60040500@kmitl.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การทดลอง และการประชุมกลุ่ม จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออม
ทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญจ านวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มใช้พืชท้องถิ่นท่ีมีในอยู่ชุมชนมาย้อมเส้นใยฝ้าย โดยจะ
มีกระบวนการสกัดอยู่ 2 แบบ คือแบบร้อน และแบบเย็น ผู้วิจัยได้สีส่วนในร่วมในการทดลองการย้อมเส้นใยฝ้ายโดยผลของการ
ทดลองอุณหภูมิที่ได้คุณภาพและท าสีติดเส้นใยฝ้ายอุณหภูมิควรอยู่ที่ 70-100 องศาเซลเซียส และยังมีเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้สีติด
เส้นใยฝ้ายสม ่าเสมอไม่เป็นด่าง การท าให้สีเกิดความหลากหลายมากข้ึนโดยการใช้น ้าสนิม น ้าปูนแดง น ้าโคลน และน ้านมถั่วเหลือง 
เป็นต้น และองค์ความรู้ที่กลุ่มใช้ในการย้อมเส้นใยฝ้ายมีอยู่  3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ ่น 2) 
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มอื่นๆ 3) การทดลองร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม    
 
 ค าส าคัญ : ภูมิปัญญา , พืชท้องถิ่น , ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 
 
Abstract 
 This research is a mixed research to study local wisdom and the development of natural dyes. Data 
were collected by participatory observation In-depth interviews, trials and group meetings. From 6 members of 
the Sustainable Agricultural Savings Community Enterprise, Baan Sri Charoen Community. The results of the 
study showed that the group used local plants in the community to dye cotton fibers. There are two types of 
extraction processes: hot and cold. The researcher took part in a cotton fiber dyeing experiment, with the 
results of the experiment, the quality and coloring temperature of the cotton fibers should be 70-100 ° C. And 
there are also techniques that help keep the color of the cotton fibers consistently and not alkaline. The 
coloring was further diversified by using rust water, lime water, muddy water and soy milk, etc. There were 3 
forms of knowledge and knowledge that the group used to dye cotton fibers: 1) inherited from ancestors from 
generation to generation; 2) study visits and exchange of knowledge from other groups; Group members.    
 
Keyword : Wisdom , Local plants , Natural dyes 
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บทน า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยมีสมาชิก 24 คน อาศัยอยู่ในหมู่

ที่ 8 ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งการก่อตั้งกลุ่มนั้นเกิดขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนนั้นมีการประกอบอาชีพท าไร่ลูก
เดือยแล้วประสบกับปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตตกต ่าจึงเกิดการรวมตัวก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อหาทางอยู่รอด และช่วยเหลือกันโดยน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการอยู่รอดของสมาชิกในกลุ่ม และในปี 2556 ได้มี
การจดทะเบียนเป็นกลุ่ม และมีการน าผลิตภัณฑ์มารวมกันเพื่อออกจ าหน่ายในนามของกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัว 
ชุมชน และกลุ่ม โดยสินค้าของกลุ่มประกอบด้วยการแปรรูปน ้าหมากเม่า น ้าหมากหลอด การทอผ้าฝ้าย และการตัดเย็บผ้าฝ้าย 
สินค้าของกลุ่มมีเครื่องหมายการค้า(ตราขุนเลย) ซึ่งได้มาตรฐาน อย. และได้รับรองจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
จากการด าเนินกิจการของกลุ่มโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่รู ้จักของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นในปี 2560 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับยกระดับให้ทางกลุ่มเป็นศูนย์เครือข่าย เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2560 (1) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ มีศักยภาพ มีความรู้ มีเทคนิคต่าง ๆ ในการย้อมผ้าจากพืช
ธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น และมีช่องทางการตลาดที่รองรับสินค้า แต่กลุ่มประสบปัญหาการขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอด และสาน
ต่อในวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่ หรือเยาวชนในชุมชน
บ้านศรีเจริญนั้นนิยมประกอบอาชีพขายล็อตเตอรี่ และท างานโรงงาน กลุ่มได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นทางกลุ่มได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การย้อมผ้าจากสีทางธรรมชาติ ให้กับเยาวชนในชุมชนให้ความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้กับเยาวชน การศึกษาในครั้งนี้มีค าถามวิจัย คือ ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากพืชท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์ เกษตร
ยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย เป็นอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการย้อมสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น (2)  

การย้อมผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญนั้นพืชที่เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ได้แก่ 
มะเกลือ และใบเอ็นหม่อนซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชประจ าท้องถิ่นที่ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ คุณค่าของพืชจึงได้น าพืชสองชนิดนี้มาท า
การทดลองย้อมผลที่ได้คือท้ังมะเกลือ และใบเอ็นหม่อนเป็นพืชที่ให้สีที่สวย จึงท าให้เกิดเป็นพืชที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่ม
และชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นชุมชนควรส่งเสริม จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาให้กับ
เยาวชนเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ และคุณค่าของพืชทั้งสองชนิดนี้ แต่ชุมชนยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญานี้อย่างเป็น
ระบบ จึงท าให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้น โดยมีค าถามวิจัยคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค ์
 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากพืชท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ ต.เลย
วังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม(Mixed research) โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตุแบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การทดลอง และการประชุมกลุ่ม โดยมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 6 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
            ขั้นตอนที่1 ศึกษากระบวนการสกัดสี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรก คือการเข้าไปในภูหรือเข้าไปในป่าเพื่อส ารวจ และ
น าพืชท้องถิ่นออกมา หลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการสาธิตสกัดสีจากพืชท้องถิ่นที่เก็บมา จนถึงกระบวนการสุดท้าย คือการน าเส้น
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ฝ้ายลงย้อมจนสีติด และน ามาล้างน ้าสะอาดน าไปตากแดดให้แห้งสนิท โดยผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการทดลองย้อม
เส้นใยฝ้าย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการทดลองย้อมเส้นใยฝ้ายมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่1 น าพืชที่ต้องการย้อมมาต้มในภาชนะประมาณ 1 ช่ัวโมง หรือวัดอุณหภูมิน ้าควรอยู่ที่ 70-100 องศาเซลเซียส 
เมื่ออุณหภูมิพร้อมกรองเศษพืชออกให้เหลือแต่น ้าย้อม 
 ขั้นตอนที ่2 น าเส้นใยฝ้ายมาลงย้อมประมาณ 20-30 นาที ถ้าเกิดการย้อมรอบแรกสียังไม่ติดเส้นใยฝ้ายพอให้ลงย้อมรอบ
ที2่ อีกประมาณ 10-15 นาที  
 ขั้นตอนท่ี 3 น าเส้นใยฝ้ายล้างน ้าให้สะอาด แล้วน าไปตากแดดให้สนิท 
            ขั้นตอนที่2 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกในกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์ถึงขั้นตอน กระบวนการสกัดที่ตก
หล่นไปจากการที่มีการสาธิต รวมไปถึงประวัติของกลุ่มว่ามีการก่อตั้งมาได้อย่างไร ถามถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้มาใช้จนถึงปัจจุบัน 
และเทคนิคในการย้อมผ้าจากพืชท้องถิ่นที่น ามาใช้ 
            ขั้นตอนที่3 การจัดประชุมกลุ่ม เวทีคืนข้อมูล ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากสมาชิก
ในกลุ่มบอกว่าอยากให้จัดแบบเป็นกันเอง โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าของที่ท าการกลุ่มท าการจัดเวที เริ่มจากการนัดสมาชิกในกลุ่มมา
รวมกันหลังจากนั้นก็เป็นการทบทวนข้อมูล เสนอแนะ และมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหรือตกหล่นไป   
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญเห็นความส าคัญของการย้อมผ้าจากสี

ธรรมชาติเพราะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากร และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักคุณค่า ประโยชน์ของพืชที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติของชุมชนบ้านศรีเจริญ เพราะพืชบางชนิดก็เป็นพืชเฉพาะท้องถิ่นของในชุมชนบ้านศรีเจริญ โดยพืชแต่ละชนิดมี

ขั้นตอนการย้อม ดังน้ี 

มะเกลือ (หมากเกลือ) วัตถุดิบในการย้อมผลมะเกลือ  2 กิโลกรัม , ปูนขาว 2 ขีด , น ้า 5 ลิตร วิธีย้อม ต ามะเกลือ 2 

กิโลกรัม ให้ละเอียดแล้วน าไปผสมกับน ้า 5 ลิตร แล้วแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นกรองเอาเศษมะเกลือออกให้เหลือแต่น ้า พอได้น ้ามะเกลือ

มาแล้วก็ใส่ปูนขาวลงไป  2 ขีด จากนั้นโจกน ้ามะเกลือให้เกิดเป็นฟอง แล้วน าเส้นฝ้าย 1 กิโลกรัมลงไปแช่ประมาณ 10-20 นาที 

หรือจนพอใจ พอแช่เสร็จก็น าเส้นฝ้ายมาล้างน ้าให้สะอาดแล้วน าไปตากแดด ก็จะได้เส้นฝ้ายสีด าสนิท เทคนิคในการย้อมสีมะเกลือ 

คือน าเส้นฝ้ายไปลงน ้าประดู่ก่อนที่จะมาลงน ้ามะเกลือจะท าให้ติดสีมะเกลือที่เข้ม และเงา และถ้าน าไปตากแดดจัดจะท าให้สีสวย 

และสีชัดขึ้น ถ้าไม่ตากแดดจะท าให้สีเพี้ยน และสีติดไม่สม ่าเสมอ สูตรนี้ได้มาจากผู้เฒ่า ผู้แก่ ในชุมชนเป็นการสืบทอดต่อ ๆ กันมา

ของคนในชุมชนบ้านศรีเจริญ เส้นฝ้ายที่ย้อมจากผลมะเกลือ ดังภาพท่ี1  

 

 
ภาพที่ 1 เส้นฝ้ายทีย่้อมจากผลมะเกลอื 
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ใบเอ็นหม่อน วัตถุดิบในการย้อมใบเอ็นหม่อน 3 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร วิธีย้อม น าใบเอ็นหม่อนมาต้มประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เมื่อน ้าออกสีแล้วก็น าใบออกจากภาชะที่ต้ม หลังจากนั้นน าเส้นฝ้ายลงมาย้อมแช่ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือจนกว่าสีจะติดสีสวยจน

พอใจ เมื่อลงย้อมจนสีติดแล้วน าเส้นฝ้ายมาล้างน ้าให้สะอาดแล้วน าไปตากแดดให้แห้ง ก็จะได้สีเขียวท่ีต้มในปี๊บ และจะได้สีเหลือง

เมื่อต้มในภาชนะที่เป็นสแตนเลส เทคนิคในการย้อมสีใบเอ็นหม่อน คือ1)การที่จะดูว่าสามารถน าเส้นฝ้ายลงย้อมได้ตอนไหนให้

สังเกตใบ ถ้าใบเอ็นหม่อนร่วงออกจากก้านแล้วแสดงว่าสามารถน าเส้นฝ้ายลงย้อมได้แล้ว 2)ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลงย้อมใบเอ็นหม่อน

แล้วน าไปลงน ้าโคลนจะให้สีเทา หรือจะออกสีตามโคลนท่ีเราน ามาใช้ แช่ประมาณ 30 นาที แล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาด ตากแดดให้

แห้ง 3)ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลงย้อมใบเอ็นหม่อนแล้วน าไปลงน ้าสนิมจะให้สีด า สีกรม แช่ประมาณ 10 นาที แล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาด 

ตากแดดให้แห้ง 4)ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลงย้อมใบเอ็นหม่อนแล้วน าไปลงน ้าปูนจะได้สีเหลืองอ่อน สีเขียวตองอ่อน แช่ประมาณ 10 นาที 

แล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง โดยน ้าปูนจะใช้น ้า 10 ลิตร และใช้ปูนเท่าลูกปิงปอง 5)การแช่น ้าสารส้มจะท าให้สีติด

ทน ไม่หลุด แช่ประมาณ 30 นาที แต่ต้องนวดอยู่ตลอดเพื่อให้สารส้มแทรกเข้าไปในเนื้อฝ้าย โดยจะใช้น ้า 20 ลิตร และสารส้ม 1 

ช้อนแกง ถ้าหากไม่มีสารส้มสามารถใช้เป็นมะขามเปียก มะนาว หรือพืชที่ให้รสเปรี้ยว 6)นอกจากสารส้ม หรือพืชที่ให้รสเปรี้ยวแล้ว 

ยังสามารถใช้ใบมะม่วง ใบขี้เหล็ก ใบกระถิ่น น ามาต้มโดยจะใช้พืช 1 กิโลกรัม น ้า 10 ลิตร จะแช่เส้นฝ้ายไว้ 10 นาที เพื่ออาศัยยาง

ของพืชเป็นตัวบล็อกไม่ให้สีหลุดง่าย สูตรนี้ได้มาจากไปเห็นหมอยาพื้นบ้านเขาต้มเป็นยาเพื่อรักษาโรค แล้วเห็นว่าใบเอ็นหม่อนนั้น

ให ้ส ีสวยจึงลองเอามาทดลองย้อมกับเส้นฝ ้าย  เส ้นฝ ้ายที ่ย ้อมใบเอ็นหม่อนจากการย้อมในปี ๊บก ับย้อมในสแตนเล ส 

ดังภาพท่ี2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เส้นฝ้ายที่ย้อมใบเอ็นหมอ่นจากการย้อมในป๊ีบกับย้อมในสแตนเลส 

 

           ฝาง วัตถุดิบในการย้อมแก่นฝาง 2 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร และ เปลือกมะหาด หรือเปลือกดอกแค 1 กิโลกรัม , 

น ้า 5 ลิตร วิธีย้อม ต้มเปลือกมะหาด หรือเปลือกดอกแคก่อนเพราะต้องน าเส้นฝ้ายมาลงน ้ามะหาดก่อนเพื่อที่จะท าให้สีของฝางติด

มากขึ้น เป็นการสร้างโปรตีนเลี้ยงเส้นฝ้ายโดยการลงน ้ามะหาดก่อนเพื่อที่อาศัยยางมาบล็อกสีของฝางไว้ เมื่อลงน ้ามะหาดแล้วจึงมา

ต้มแก่นฝาง ต้มจนแก่นฝางเป็นสีขาวจึงจะน าเส้นฝ้ายลงมาย้อมได้ประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าจะได้สีที่เราพอใจ จากนั้นน ้าไป

ล้างให้สะอาดแล้วน าไปตากแดดให้แห้งจะได้เส้นฝ้ายสีแดง หรือชมพู เทคนิคในการย้อมสีฝาง ถ้าแช่ด้วยน ้าซาวข้าว หรือน ้าเกลือไว้

ประมาณ 30 นาที แล้วค่อยล้างน ้าปกติจะท าให้สีติดทนมากยิ่งขึ้น เหมาะเฉพาะกับเส้นใยฝ้าย เส้นใยไหม ถ้าเป็นเส้นใยเคมีสีจะไม่

ติด สูตรเห็นเพื่อนบ้านเขาต้มมาดื่ม แล้วเห็นว่าสีสวยเลยลองมาย้อมกับเส้นฝ้าย เส้นฝ้ายที่ย้อมแก่นฝาง ดังภาพท่ี3 
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ภาพที่ 3 เส้นฝ้ายที่ย้อมแก่นฝา 

ประดู่ วัตถุดิบในการย้อมเปลือกประดู่ 1 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร วิธีย้อม คือน าเปลือกประดู่ไปต้มจนกว่ากว่าเปลือก

ประดู่จะเป็นสีขาว จากน้ันน าเส้นฝ้ายลงไปแช่ประมาณ 15-20 นาที หรือจนกว่าเราจะพอใจ ไม่ต้องแช่นานเพราะเปลือกประดู่ให้สี

ที่เข้ม หลังจากแช่เสร็จแล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาดแล้วน ามาตากแดดจะได้สีโอรส เทคนิคในการย้อมสีประดู่ 1)ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลง

ย้อมสีประดู่แล้วมาลงในน ้าสนิมจะได้สีกรม แช่ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นน าไปล้างน ้าให้สะอาด แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 2)

ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลงย้อมสีประดู่แล้วมาลงในโคลนจะได้สีตามโคลนท่ีเราเอามาแช่ แช่ไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นน าไปล้างน ้าให้

สะอาด แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 3)ถ้าน าเส้นฝ้ายที่ลงย้อมสีประดู่แล้วมาลงในน ้าปูนแดงจะได้สีอิฐ แช่ไว้ประมาณ 30 นาที 

หลังจากนั้นน าไปล้างน ้าให้สะอาด แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง  4)ทุบเปลือกประดู่แล้วน าไปแช่น ้า 1 คืน จะท าให้สีที ่เข้มขึ ้น 

สูตรได้มาจากการไปดูงานเป็นการเปลี่ยนความรู้กันกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆ เส้นฝ้ายที่ย้อมแก่นประดู่ ดังภาพท่ี4 

 

 
ภาพที่ 4 เส้นฝ้ายที่ย้อมแก่นประดู่ 

 

ต้นตีนนก วัตถุดิบในการย้อมเปลือกต้นตีนนก 1 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร วิธีย้อม น าเปลือกตีนนกมาต้มจนเปลือกเป็นสี

ขาว จากนั้นน าเส้นฝ้ายลงไปแช่ประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าเราจะพอใจ หลังจากแช่เสร็จแล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาดแล้วน ามา

ตากแดดจะได้สีเหลืองอ่อน เทคนิคในการย้อมสีต้นตีนนก คือต้มน ้าขมิ้นโดยใช้ขมิ้นครึ่งกิโลกรัม กับน ้า 5 ลิตร เมื่อได้น ้าขมิ้นก็น า

เส้นฝ้ายที่ลงน ้าตีนนกมาแช่ในน ้าขมิ้นประมาณ 15-20 นาที หรือจนกว่าเราจะพอใจ จากนั้นน าไปล้างน ้าเปล่าให้สะอาดและตากให้

แห้ง สูตรนี้ได้มาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นของคนในชุมชนบ้านศรีเจริญ เส้นฝ้ายที่ย้อมจากเปลือก

ตีนนกผสมขมิ้น และสีที่ได้จากเปลือกตีนนก ดังภาพท่ี5 
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ภาพที่ 5 เส้นฝ้ายที่ย้อมจากเปลือกตีนนกผสมขมิ้น และสีทีไ่ด้จากเปลือกตีนนก 

 

มูลช้าง วัตถุดิบในการย้อมมูลช้าง 5 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร วิธีการย้อม น ามูลช้างมาต้มในปีบ จากนั้นกรองเศษมูลช้าง

ออกแล้วน าเส้นฝ้ายมาลงแช่ประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าเราจะพอใจ หลังจากแช่เสร็จแล้วน าไปล้างน ้าให้สะอาดแล้วน ามาตาก

แดดจะได้สีตามอาหารที่ช้างกินเข้าไป โดยมีสีดังนี้ ถ้าช้างกินโป่งจะได้สีดินเหมือนผ้าหมักโคลน กินเม็ดกระบกจะได้สีออกม่วง ๆ 

หรือสีด า กินหญ้าจะได้สีเขียว กินอ้อย กินกล้วยจะได้สีออกด า ๆ สีจะไม่ค่อยสวย กินข้าวโพด กินกล้วยจะได้สีเหลือง กินไผ่จะไม่

ออกสี เทคนิค คือ ใส่สารส้มลงไปจะช่วยให้สีติดทนนาน และต้องลงอย่างน้อย 3 รอบสีถึงจะออก สูตรนี้ได้มาจากการไปดูงานของ

กลุ่มที่ย้อมมูลควาย แต่ในชุมชนมีมูลช้างป่าจึงน ามาปรับใช้ให้เข้ากับชุมชน เส้นฝ้ายที่ย้อมจากมูลช้าง ดังภาพที่6 

 

 
ภาพที่ 6 เส้นฝ้ายที่ย้อมจากมูลช้าง 

 

เปลือกแก้วมังกร วัตถุดิบในการย้อมเปลือกแก้วมังกรเนื้อสีชมพูสีชมพู 5 กิโลกรัม , น ้า 10 ลิตร วิธีการย้อม น าเปลือก

แก้วมังกรมาต้มในกาละมังสแตนเลสเมื่อสีจากเปลือกแก้วมังกรออกจนน ้าเป็นสีแดง ให้น าเส้นฝ้ายที่ผ่านการต้มหรือแช่นมถั่วเหลอืง

ก่อน เพราะถ้าไม่แช่นมถั่วเหลืองแล้วน ามาลงย้อมในน ้าแก้วมังกรก่อนจะท าให้สีของแก้วมังกรไม่ติดเส้นฝ้าย เนื่องจากเส้นฝ้ายขาด

โปรตีนสีที่ได้จากการย้อมจึงเป็นสีชมพูอ่อน เมื่อน ามาตากแดดให้สนิทสีก็จืดลงเหมือนกับไม่ลงย้อมสี  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ

ย้อมเส้นใยฝ้ายจะอยู่ท่ี 70-100 องศาเซลเซียส เวลาการน าเส้นใยฝ้ายลงย้อมที่อยู่ที่ประมาณ 20-30 นาที เมื่อลงย้อมรอบแรกสีติด
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ไม่เข้มพอให้ลงรอบที่2 แช่เส้นใยฝ้ายอีกประมาณ 10-15 นาที เมื่อสีติดเส้นใยฝ้ายจนพอใจให้น าไปล้างน ้าให้สะอาด และน าไปตาก

แดดให้แห้งสนิท การย้อมเส้นใยฝ้ายจากเปลือกแก้วมังกรดังภาพที่7 

 

 
ภาพที่ 7 การย้อมเส้นใยฝ้ายจากเปลือกแก้วมังกร 

 

สีที่ได้จากเปลือกแก้วมังกรเป็นสีที่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากผู้วิจัยเห็นเปลือกแก้วมังกรมีสีชมพูท่ี

สดถ้าสีของแก้วมังกรมาย้อมผ้าน่าจะเกิดเป็นสีชมพูที่สวย จึงเกิดการทดลองโดยเริ่มจากการน าเปลือกแก้วมังกรมาต้มเมื่อสีของ

แก้วมังกรออกจนกลายเป็นน ้าสีชมพูเข้มจึงน าเส้นฝ้ายลงย้อม ซึ่งครั้งแรกที่ทดลองท าผลที่เกิดขึ้น คือสีที่ติดเส้นฝ้ายเป็นสีชมพูอ่อน

เมื่อน าไปตากแดดเส้นฝ้ายแห้งท าให้สีจางลงจนแทบไม่มีสีชมพูติดเส้นฝ้าย จึงเริ่มท าการทดลองรอบสองโดยมีสมาชิกในกลุ่มให้

ทดลองโดยการน าเส้นฝ้ายไปต้ม หรือแช่ในนมถั่วเหลืองก่อนเพื่อเป็นการสร้างโปรตีนให้กับเส้นฝ้าย และผล ครั้งที่สองก็ประสบ

ความส าเร็จ เพราะผลที่ออกมาคือสีติดเส้นฝ้ายมากขึ้นจนได้เป็นสีชมพูเปลือกแก้วมังกร 

จากพืชทั้งหมดที่กลุ่มได้น ามาย้อมจะมีพืชอยู่ 2 ชนิดที่เป็นพืชที่ข้ึนอยู่ในชุมชนบ้านศรีเจริญเป็นหลักได้แก่ มะเกลือ และ
ใบเอ็นหม่อนซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นพืชที่สร้างจุดเด่น และสร้างเอกลักษณ์ท าให้กลุ่มมีสีที่โดดเด่นไม่เหมือนกลุ่มอื่น ๆ และยังเป็น
การท าให้บุคคลทั่วไปรู้จักพืชทั้งสองชนิดนี้มากขึ้น   

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญนั้นมีการพัฒนาองค์ความ
รู้อยู่ตลอด และไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเป็นการสร้างจุดเด่น 
และจุดขายให้กับกลุ่มซึ่งรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 รูปแบบที่1 คือการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น จนได้มาเป็นสูตรที่ลงตัว และคงที่จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างของ
รูปแบบที1่ ได้แก่ มะเกลือ ใบเอ็นหม่อน และต้นตีนนก  

 รูปแบบที2่ คือการได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคต่าง ๆ จากสมาชิกในกลุ่มอื่น ๆ แล้วน ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท าจนเป็นสูตร และเทคนิคของกลุ่ม ตัวอย่างของรูปแบบที2่ ได้แก่  ประดู่ และมูลช้าง 

 รูปแบบที่3 คือการทดลองด้วยตนเอง ในชุมชนบ้านศรีเจริญมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และเพียบพร้อม สมาชิกในกลุ่ม
จึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง กลุ่มจึงเกิดการทดลองต่าง ๆ ขึ้น จนมาเป็นสูตรการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติของ
กลุ่ม ตัวอย่างของรูปแบบที ่3 ได้แก่ ฝาง 

แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดงานวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญ

ได้เห็นถึงความหลากหลายของสีธรรมชาติ และได้มีโอกาสท าการทดลองเพิ่มเฉดสีใหม่กับกลุ่มจึงท าให้เห็นการต่อยอดของงานวิจัย

ควรพัฒนารูปแบบเฉดสี และรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถท าให้สีติดคงทนมากขึ้น โดยเริ่มจากการลองผิด ลองถูก หรือท าการ
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ทดลองจากวัสดุธรรมชาติที่มีในชุมชนท าให้เกิดประโยชน์ทั้งกลุ่ม และชุมชนเป็นการรักษาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมให้รุ่นลูก รุ่น

หลานสืบทอดต่อไป 

 
อภิปรายผล 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญนั้นมีศักยภาพ เทคนิคต่าง ๆ ในการย้อมผ้า มีองค์ความรู้ที่
มาก และยังมีการพัฒนาฝีมือของตนเอง ของกลุ่มอยู่ตลอดเวลา มีการน าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นมา
ปรับใช้ให้เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของกลุ่ม แต่สิ่งที่กลุ่มขาดก็ คือการขาดคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเรียนรู้ สานต่อวัฒนธรรมที่สืบทอดการ
ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติจากบรรพบุรุษ และการสืบทอดภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่น
สู่รุ่น และได้ความรู้ดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ (3) แต่สิ่งที่กลุ่มมีความต่างกัน คือกลุ่มนั้นได้องค์
ความรู้มาจากบรรพบุรุษ แต่สมาชิกในกลุ่มนั้นไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม โดยการไปแลกเปลี่ยนความรู้กับ
สมาชิกกับกลุ่มอื่น ๆ แล้วน ามาปรับใช้ให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และยังมีการทดลองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทางกลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุมชนบ้านศรีเจริญมีอยู่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเอง ชุมชน และกลุ่ม 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากพืชท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีเจริญ ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย สรุปได้ว่าการรวบรวมองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติของสมาชิกในกลุ่มนั้นมีท่ีมาอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)การสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น 2)การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้มีการออกจัดบูธ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ 3)
การทดลองกันภายในกลุ่มจนเป็นสูตรที่ใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพืชที่ใช้มีการย้อมผ้าจะเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน
บ้านศรีเจริญ ได้แก่ มะเกลือ ใบเอ็นหม่อน ต้นตีนนก ฝาง ประดู่ และมูลช้าง ทางกลุ่มจะมีวิธีการย้อมหลักๆอยู่ 2 แบบ คือการย้อม
ร้อน และการย้อมเย็น และมีเทคนิคในการย้อม คือการใช้น ้าสนิม น ้าปูนแดง น ้าสารส้ม และน ้าโคลน เพื่อเป็นการท าให้พืชแต่ละ
ชนิดเกิดความหลากหลายสีมากขึ้น และยังช่วยท าให้สีติดทนนาน สีติดสม ่าเสมอ ไม่ด่างและไม่หลุดง่าย ข้อเสนอแนะเพื่อสืบทอด
องค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติควรมีการเผยแพร่สู่เยาวชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรียนรู้ และสานต่อวิถีการย้อมผ้า
อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสืบต่อไป ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงของเยาวชน 
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ขอสงวนสิทธิ์ 

 ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการน้ีเปนผลงานของนักวิจัยเอง ไมลอกเลียนผลงานของ

ตนเองและผูอื ่นและมีการอางอิงตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ผลงานที่เผยแพรไมอยูระหวาง

ขอรับการพิจารณาหรือเคยนำเสนอผลงานเรื่องเดยีวกันน้ีมาแลว 

 

 บทความที่ไดตีพิมพในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 8 เปนลิขสิทธิ์ของเครือขายการประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 8  
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